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วิสัยทัศน์

เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุน
ด้วยความโดดเด่นในการตอบสนอง
โอกาสทางการเงิน

พันธกิจ

ลูกค้าและสถาบันตัวกลาง

ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนด้วยความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการทางการเงิน และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลาง เพื่อให้
เติบโตและประสบความสำ�เร็จไปด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อสร้างคุณค่า และตอบสนอง
โอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ

การปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น และความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมให้พนักงานทำ�งานอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจ
และผู้ลงทุน
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แสดงถึง
ศักยภาพที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พัฒนาการด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญในการเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น ของตลาดทุ น ไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในอาเซียนทีเ่ ข้าร่วม Sustainable
Stock Exchange (SSE) ตามกรอบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
สหประชาชาติ โดยแถลงต่อที่ประชุม Sustainable Stock
Exchanges Global Dialogues เมื่อเดือนตุลาคม 2557
ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ทจี่ ะพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรและ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกกลุม่ ดำ�เนินงานโดยยึดหลักความยัง่ ยืน คำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคมและหลักบรรษัทภิบาล (environment,
social, governance: ESG)
ในปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงความเป็นผู้นำ�
ภูมิภาคในด้านบรรษัทภิบาล โดยผลการประเมินบรรษัท
ภิบาลของอาเซียน (ASEAN Corporate Governance
Scorecard) ที่ตลาดทุนไทยเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน
ต่อเนื่อง 2 ปี ขณะเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนไทยรวม
10 บริ ษั ท ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น องค์ ป ระกอบในดั ช นี
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึง่ เป็นจำ�นวน
ทีม่ ากทีส่ ดุ ในอาเซียน ซึง่ เป็นผลสำ�เร็จทีส่ �ำ คัญจากการร่วม
ทำ�งานกับบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
		
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ สนั บ สนุ น การลงทุ น เพื่อ สั ง คม
(socially responsible investing) โดยส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียน ธุรกิจร่วมลงทุน (venture capital) และองค์กรใน
ตลาดทุนอื่นๆ เห็นถึงความสำ�คัญของการลงทุนเพื่อสังคม
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ออก
กองทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทัง้ ด้านการเงิน สังคม และสิง่ แวดล้อม
ควบคู่กัน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมแนวคิด
เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) เผยแพร่
ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสำ� คัญ ผ่ า น
การจัดกิจกรรมและให้ความรู้ รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้ง
วิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมสามารถดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำ�เนินงานครบ 40 ปี พร้อม
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปี 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน ทั้งเชิงปริมาณในการเพิ่มความหลากหลายของตลาด
(multi-market) ประเภทสินทรัพย์ (multi-asset class) และ
ซือ้ ขายได้หลายสกุลเงิน (multi-currency) พร้อมขยายบทบาท
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ในระดั บ สากล ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต ลาด
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในเชิงคุณภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม
สังคม และหลักบรรษัทภิบาล ขณะเดียวกันยังมุ่งสู่การเป็น
ตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (digital exchange) โดยนำ�ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำ�เนินงานในทุกมิติ ตั้งแต่
งานซื้อขาย งานบริการหลังการซื้อขาย กระบวนการทำ�งาน
และการเชือ่ มต่อกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ตอบสนองทุกภาคส่วน
ในตลาดทุน และสอดคล้องแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล (digital
economy)
ท้ า ยนี้ ในนามของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ขอขอบคุ ณ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ บริษัทจดทะเบียน บริษัท
สมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตลอดจนภาคสังคม
และผู้ลงทุน และที่สำ�คัญคือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีร่ ว่ มผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมัน่ คงแข็งแกร่ง และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

		
		
		

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
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สารจาก
กรรมการและผู้จัดการ
ตลอด 4 ทศวรรษของการด�ำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนในทุกมิติ เพื่อ
ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและธุรกิจที่จะสามารถใช้ประโยชน์จาก
ตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งขยายโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับ
ผู้ร่วมตลาด ส่งผลให้ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งระดมทุน
เพื่อการขยายธุรกิจ โดยมีหุ้นเข้าใหม่ 45 หลักทรัพย์ ตั้งแต่
โครงการขนาดใหญ่ ไ ปจนถึ ง ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ขนาดกลาง
และเล็ก มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO รวม 304,797
ล้านบาท เป็นมูลค่าสูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียนเป็นปีทสี่ อง
ติดต่อกัน ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นแหล่ง
ลงทุ น ที่ น ่ า สนใจส�ำหรั บ ผู ้ ล งทุ น ทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศ
โดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 45,466.49 ล้านบาท
สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ขณะที่ปริมาณการ
ซือ้ ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (TFEX) สูงถึง 147,025
สัญญาต่อวันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 116%
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจตลาดทุนในอนาคต โดยในปี 2557 TFEX เริ่ม
ใช้ ร ะบบซื้ อ ขายและระบบช�ำระราคาใหม่ ซึ่ ง อยู ่ บ นระบบ
งานเดี ย วกั บ ระบบซื้ อ ขายหุ ้ น “SET CONNECT” และ
ในปี 2558 จะเริ่มใช้ระบบช�ำระราคาและรับฝากหลักทรัพย์
ใหม่ส�ำหรับตราสารทุน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยมาตรฐาน
ชั้นน�ำระดับสากล มีความคล่องตัว เชื่อมต่อท�ำธุรกรรมกับ
ต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานเดินหน้าสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (digital
exchange)
ในปี 2557 บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นและ
มีจ�ำนวนมากกว่า 1 ล้านบัญชีเป็นครั้งแรก โดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความรูด้ า้ นการเงินการลงทุนแก่ผลู้ งทุนและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานผู้ลงทุนคุณภาพ พร้อม
ทั้งสร้างแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว รวมถึงการใช้ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC) ทั้ง 7
จังหวัดทัว่ ประเทศ เป็นจุดเชือ่ มโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ สถาบั น การศึ ก ษา และสามารถเข้ า ถึ ง
ผู้ลงทุนในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ให้มที กั ษะความรูท้ นั สมัย
และที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้บริการการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นใน
ตลาดทุนโดยเฉพาะบริษทั จดทะเบียน ให้ด�ำเนินงานโดย
ค�ำนึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล
(environment, social, governance: ESG) ผ่านการให้
ความรู ้ แ ละค�ำปรึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนปั จ จุ บั น บริ ษั ท
จดทะเบียนไทยได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากลเพิ่ม
ขึ้นและโดดเด่นในภูมิภาค อาทิ ASEAN CG Scorecard โดย
ASEAN Capital Market Forum, CG Watch โดย ASEAN
CG Association และ CG-ROSC โดยธนาคารโลก รวมถึง
Dow Jones Sustainable Indices โดย S&P Dow Jones
Indices
ปัจ จุบัน ตลาดทุนไทยมีรากฐานที่แ ข็งแกร่ง ทั้งด้าน
ฐานผู ้ ล งทุ น ที่ เ ติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่
มีคุณภาพและครบครันเทียบเคียงตลาดชั้นน�ำของโลก และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลเพื่อจะให้บริการลูกค้า
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ก�ำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 จะยัง
คงเดินหน้าเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ขยายขอบเขตธุรกิจ
และท�ำงานอย่ า งสอดประสานกั บ ทุ ก องค์ ก รในตลาดทุ น
เตรียมพร้อมส�ำหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมตลาดทุน
ไทยทีโ่ ตได้กว่าเท่าตัวในอีก 5 ปีขา้ งหน้า เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าธุรกิจ
ที่เติบโตนั้นจะเป็นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

11

คณะกรรมการ

1. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

5. นางโชติกา สวนานนท์

2. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

6. นายพิเชษฐ สิทธิอำ�นวย

3. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

7. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

4. นายชาญชัย กงทองลักษณ์

8. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2557

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9.		 ดร.สุภัค ศิวะรักษ์

		
กรรมการ

10. นายสุเทพ พีตกานนท์
		
กรรมการ

11.		 นางเกศรา มัญชุศรี
		
กรรมการและผู้จัดการ

6

5

4

7
2

3

8
1

11

10

9

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558
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ประวัติคณะกรรมการ
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ

การศึกษา

• Ph.D (Development Administration) 		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย		
สุโขทัยธรรมาธิราช
• LL.M., Tulane University, ประเทศ		
สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย)
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหาร

• Leaders in Development Program:
Managing Political & Economic Reform,
Harvard University
• Advanced Management Program,
University of Oxford
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2556
ตั้งแต่ปี 2553
		
		
ตั้งแต่ปี 2553
		
ตั้งแต่ปี 2552
		

กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
รองประธานกรรมการ		
คณะกรรมการกลาง
มูลนิธิรามาธิบดี
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง
คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำ�งาน
2552 - 2556
		
2552 - 2553
2552 - 2553
		
2552 - 2553
		
2551 - 2552
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ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประธานกรรมการกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ
ประธานกรรมการ ธนาคาร
ทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2557

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม University of
Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม)
Monash University, Melbourne ประเทศ
ออสเตรเลีย

หลักสูตรนักบริหาร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ปี 2558
		
		
ปี 2558
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
ตั้งแต่ปี 2556
		
ตั้งแต่ปี 2553
ตั้งแต่ปี 2553
ตั้งแต่ปี 2553
		
ตั้งแต่ปี 2544
		
		

อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
อนุกรรมการวินัย บริษัท สำ�นัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษทั ทริสเรทติง้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทริส
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
นายกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ประธานอนุกรรมการวินัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประสบการณ์การทำ�งาน
2550 - 2554
		
2548 - 2552
		
2548 - 2551
		
2548 - 2551
		
2541 - 2544
		
2541 - 2544
		

กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท
คอม จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เอสจี สินเอเซีย จำ�กัด
กรรมการ บริษทั เงินทุน สินเอเซีย
จำ�กัด (มหาชน)

การศึกษา

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช
โคลัมเบีย (LL.M.) ประเทศแคนาดา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 29

หลักสูตรนักบริหาร

• ประกาศนียบัตรการสำ�เร็จหลักสูตรกรรมการ
บริษัท (Certificate of Completion on
Company Directors) สถาบันกรรมการแห่ง
ออสเตรเลีย
• วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยของนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรการกำ�กับดูแลที่ดี (Certificate
of Completion on Corporate Governance,
Director Executive Program) School of
Management มหาวิทยาลัยเยล
• วุฒิบัตร สถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ 9
• ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (วปรอ.)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of The
Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า
(Tepcot)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
ตั้งแต่ปี 2554
		
		
ตั้งแต่ปี 2554
		
ตั้งแต่ปี 2542
		
ตั้งแต่ปี 2533
		

อนุกรรมการวินัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการส่งเสริมบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการภาษี
ของสภาหอการค้าไทย และ
กรรมการสภาหอการค้าไทย
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร บริษัท
สยามพิวรรธน์ จำ�กัด
ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางโชติกา สวนานนท์

นายพิเชษฐ สิทธิอำ�นวย

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

หลักสูตรนักบริหาร

หลักสูตรนักบริหาร

กรรมการ

• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหาร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program สมาคมส่งเสริม		
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน่ ที่ 2

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
		
		
ตั้งแต่ปี 2555
		
		
		
ตั้งแต่ปี 2553
		
ตั้งแต่ปี 2552
		
ตั้งแต่ปี 2549
		
		
ตั้งแต่ปี 2544
		
		

อนุกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
อนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง		
ประเทศไทย
กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญา		
ซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน ด้านสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า สำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
อุปนายก สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา
จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญา		
ซื้อขายล่วงหน้า
กรรมการ และกรรมการ		
อำ�นวยการ บริษัท
หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งาน

ปี 2556 - มิ.ย. 2557 อนุกรรมการวินัย 		
		
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
		
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
		
(มหาชน)
ปี 2548 - 2552 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้
		
โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด

กรรมการ

• MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MA (Psychology), University of
San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
• BA (Psychology), University of
Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program (73/2006) สมาคม		
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ใบรับรองหลักสูตรกฎหมายและ
จรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 10

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง		
ประเทศไทย
อนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน		
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
กรรมการ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงิน สำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริม		
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน

ประสบการณ์การทำ�งาน

ปี 2552 - เม.ย. 2557 กรรมการผู้อ�ำ นวยการ
		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ		
		
กองทุน ไทยพาณิชย์ จำ�กัด
ปี 2539 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท
		
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
		
ทหารไทย จำ�กัด
ปี 2536 - 2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัทหลักทรัพย์
		
แอสเซทพลัส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2533 - 2535 ผู้อ�ำ นวยการ Baring
		
Research Ltd.

กรรมการ

• ปริญญาโท ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas
at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Development
Program สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk 		
Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation &
Execution The Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบัน		
กรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 		
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ปี 2558
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
ตั้งแต่ปี 2554
ตั้งแต่ปี 2552
		

อนุกรรมการวินัย บริษัท สำ�นักหักบัญชี 		
(ประเทศไทย) จำ�กัด
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการผู้อ�ำ นวยการ และกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน

ปี 2556 - 2557 ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
		
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2550 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
		
กรรมการอิสระ บริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ 		
		
จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2543 - 2551 กรรมการผู้จัดการ, มาสเตอร์แฟรนไชส์
		
จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค
		
บริษัท เพลย์แอนด์มิวสิค จำ�กัด
ปี 2537 - 2543 First Vice President สายงาน
		
วาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์
		
เจ.เอฟ.ธนาคม จำ�กัด
ปี 2534 - 2537 Assistant General Manager,
		
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี 		
		
สิทธิผล จำ�กัด

15

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

นายสุทธิชัย จิตรวาณิช

ดร.สุภัค ศิวะรักษ์

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

หลักสูตรนักบริหาร

หลักสูตรนักบริหาร

กรรมการ

• ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
• Certificate in Management University
of California, Berkeley, California, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Senior
Executive Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program รุ่นที่ 31
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program รุ่นที่ 55 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ขั้นสูง (หลักสูตร สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 สมาคม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2547
		
		

อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการส่งเสริมบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน

ปี 2543 - 2545 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
		
คนที่ 2
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รายงานประจำ�ปี 2557

กรรมการ

• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Executive Program at U.S. Securities and
Exchange Commission, Washington DC.
• Privatization Program at World Bank,
Washington DC.
• Berkeley Executive Program at University
of California Berkeley, Berkeley
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
		
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
		
ตั้งแต่ปี 2556
		
ตั้งแต่ปี 2555
		
		
ตั้งแต่ปี 2545
		

ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน)
ประธานอนุกรรมการกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งาน

ปี 2555
กรรมการศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
		
กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2545 - 2552 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
		
แห่งประเทศไทย
ปี 2532
กรรมการในคณะกรรมการยกร่าง
		
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
		
ตลาดหลักทรัพย์ สำ�นักงาน
		
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กรรมการ

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Tufts University, Massachusetts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ Georgetown University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial
Institutions Governance Program สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ 2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
(FINEX IV)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
		
ตั้งแต่ปี 2552
		
		

อนุกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์สาทร จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2554 - 2556
		
		
ปี 2551 - 2552
		
		
ปี 2551 - 2552
		
		
ปี 2546 - 2551
		
		
		

กรรมการ อนุกรรมการ
ตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำ�เข้าแห่ง		
ประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน		
ทหารไทย จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน)

นายสุเทพ พีตกานนท์

นางเกศรา มัญชุศรี

การศึกษา

การศึกษา

กรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri
- Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหาร

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chairman 2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director
Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2556
		
ตั้งแต่ปี 2555
		
		
ตั้งแต่ปี 2554
		
		

ประธานอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์		
แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน

ปี 2555 - 2557 อนุกรรมการวินัย
		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2553 - 2554 ประธานกรรมการ รักษาการ
		
ประธานกรรมการบริหาร
		
และ กรรมการบริหาร บริษัท
		
หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำ�กัด
		
(มหาชน)
ปี 2552
ประธานกิตติมศักดิ์ บริษทั หลักทรัพย์
		
พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2547 - 2548 ประธานกรรมการ
		
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ปี 2546 - 2548 รองประธานกรรมการ
		
ตลาดหลักทรัพย์
		
แห่งประเทศไทย
ปี 2545 - 2548 นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

กรรมการและผู้จัดการ

• ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science
in Finance) Golden Gate University,
San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art
in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหาร

ปี 2553 - 2554
ปี 2552 - 2554
		
		
ปี 2542 - 2546
		

กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์
กรรมการบริหาร
คณะเศรษฐศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองกรรมการผู้จัดการ 		
ศูนย์ซอ้ื ขายตราสารหนีไ้ ทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
• หลักสูตร ASEP “Advanced Senior Executive
Program” @Evanston, Illinois, USA, SASIN
and Kellogg School of Management
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program รุ่นที่ 82 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		
ตั้งแต่ปี 2557
		
		

รองประธานกรรมการ บริษัท
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด
บริษัท สำ�นักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
บริษัท สยามดีอาร์ จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว
จำ�กัด
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหาร
การลงทุน กองทุนเงินทดแทน
สำ�นักงานประกันสังคม
กรรมการ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำ�งาน

ปี 2556 - 2557 รองผู้จัดการ สายงานการตลาด
		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2547 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท
		
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ส่วนกำ�กับกิจกรรมองค์กร

สายงานวางแผนกลยุทธ์
องค์กรและการเงิน

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน

กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุน
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน

กลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

สายงานการตลาด
กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์
กลุ่มงานบริการลูกค้า
และช่องทาง
กลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ

18

กลุ่มงานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ
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สายงานปฏิบัติการ
กลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
กลุ่มงานทะเบียนและบริการลูกค้า

สายงานกำ�กับตลาด

กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
สายงานกฎหมาย

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน

สายงานบริหาร

ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน

กลุ่มงานสื่อสารและบริการกลาง

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558
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คณะผู้บริหาร

1. นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

2. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน

20
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3. นายบดินทร์ อูนากูล

รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานบริหาร และดูแลสายงานปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน

4. ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

5. นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกำ�กับตลาด
และดูแลสายงานกฎหมาย

5

3

6

1

4

2

6. ดร.สันติ กีระนันทน์

รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานการตลาด

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558
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1. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

5. นายประพันธ์ เจริญประวัติ

2. นายกีรติ โกสีย์เจริญ

6. นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง

3. นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ

7. นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวนพเก้า สุจริตกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุม่ งานบริการลูกค้าและช่องทาง

22
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ผู้ช่วยผู้จัดการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8. นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและบริการกลาง

9.		 นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร

		 ผู้ช่วยผู้จัดการ
		 กลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

10. นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร

		 ผู้ช่วยผู้จัดการ
		 หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการลูกค้า

11

5

3

7

4 10

9

2

1 12

6

8

11. ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์

		 ผู้ช่วยผู้จัดการ
		 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์

12. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส

		 ผู้ช่วยผู้จัดการ
		 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558
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เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดดเด่นในภูมิภาค

ความเคลื่อนไหวของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2557
SET Index
(จุด)
1,700

ม.ค.:

พ.ค.:

• FED ตกลงที่จะลดปริมาณเงิน
การทำ� QE ลงอีก 1 หมื่นล้าน
เหรียญ สรอ. เริ่มดำ�เนินการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
• เกิดการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง
และความกังวล Bangkok
Shutdown จากผู้ชุมนุม

• ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ถอดถอน
นายกรัฐมนตรี
• คสช. เข้าควบคุมอำ�นาจในการ
ปกครองประเทศและประกาศใช้
กฎอัยการศึก

SET Index +0.06%

SET Index -1.88%

1,600

มิ.ย.:

มี.ค.:

SET Index +4.95%

SET Index +3.84%

• กนง. มีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง
0.25% มาอยู่ที่ 2.0%
• มีการคาดการณ์ว่า FED อาจชะลอ
การลดวงเงิน QE ออกไป เนื่องจาก
ตัวเลขการว่างงานสหรัฐฯ ออกมา
สูงกว่าคาดที่ 6.7%

1,500

ก.พ.:

• ECB ลดดอกเบี้ยนโยบาย
จาก 0.25% เหลือ 0.15%
และดอกเบี้ยเงินฝากลดลง 0.1%

SET Index +4.01%
• GDP ไตรมาส 4/2556

1,400

ของไทยโต 0.6%
ดีกว่าที่มีการคาดการณ์
ที่ 0.3%

เม.ย.:

SET Index +2.81%

• GDP ไตรมาส 1/2557 ของจีน
เติบโตดีกว่าคาดที่ 7.4%

1,300

1,200

1,100

1,000
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

หมายเหตุ: % การเปลี่ยนแปลงของ SET Index เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ month - on - month
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เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ธ.ค.:

SET Index -6.04%

ก.ย.:

SET Index +1.54%

ก.ค.:

• ECB มีมติลดดอกเบี้ยนโยบาย
ลง 0.1% มาอยู่ที่ 0.05%
• ดัชนีดาวโจนส์และ S&P
• จัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่และ
ทำ�สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ
• SET Index สุงสุด ที่ 1,600.16
    ออกมาดี
เมื่อ 26 ก.ย. 2557

SET Index +1.12%

• ราคาน้ำ�มันต่�ำ สุดตั้งแต่ปี 2553
OPEC คงกำ�ลังการผลิตน้�ำ มัน
แม้ว่ามีอุปทานส่วนเกินในตลาด
• วิกฤติค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย
• จากความผันผวนจากปัจจัยภายนอก
ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายในวันที่
16 ธ.ค. 2557 สูงถึง 102,663 ล้านบาท
    สูงสุดในรอบปี

มูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ล้านบาท)
120,000

100,000

พ.ย.:

SET Index +0.62%

ส.ค.:

SET Index +3.94%

• พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
• ลงมติรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี 2558 โดยมี
งบลงทุน 2,575 ล้านล้านบาท
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต.ค.:

• ธนาคารกลางญี่ปุ่นเพิ่มปริมาณ
    การทำ� QE
• นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศ
    เลือกตั้งก่อนกำ�หนดและเลื่อน
    การขึ้นภาษี เพื่อกระตุ้น
    เศรษฐกิจ
•   มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา   
    ตลาด (SET & mai) สูงสุดเป็น
ประวัตกิ ารณ์ท่ี 15.1 ล้านล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557

SET Index ปิดที่ระดับ
1,497.67 จุด
เพิ่มขึ้น 15.32%

80,000

SET Index -0.10%

• IMF ปรับลดคาดการณ์
    เศรษฐกิจโลก
เหลือ 3.3% สำ�หรับปี
    2557 และ 3.8%     
    ในปี 2558

60,000

40,000

20,000

0
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
(หน่วย: ล้านบาท)

2557

2556

2555

งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม				
รายได้รวม
5,237
5,302
4,499
รายได้จากการดำ�เนินงาน
4,201
4,309
3,365
รายได้อื่น
1,036
993
1,134
ค่าใช้จ่ายรวม
3,082
2,976
2,599
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ
1,535
1,661
1,365

2554

2553

4,135
3,245
890
2,545
1,110

4,101
2,639
1,462
2,482
1,128

งบกระแสเงินสดรวม					
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
1,051
1,096
621
512
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(1,503)
(329)
118
(651)

244
(22)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1
รวมหนี้สิน
รวมเงินกองทุน

18,012
8,690
34,452
10,346
12,213
22,239

22,965
5,126
34,039
11,515
13,386
20,653

16,077
8,315
29,937
8,596
10,451
19,486

16,502
5,329
27,019
7,494
9,151
17,868

10,295
8,296
23,418
4,988
6,299
17,119

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
การเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)
การเติบโตของรายได้จากการดำ�เนินงาน (ร้อยละ)
อัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (ร้อยละ)
อัตรากำ�ไรสุทธิ 2 (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุน (ร้อยละ)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราหนี้สินรวมต่อเงินกองทุน (เท่า)

(1.23)
(2.51)
58.85
29.31
6.90
1.74
0.55

17.85
28.05
56.13
31.33
8.04
1.99
0.65

8.80
3.70
57.77
30.34
7.01
1.87
0.54

0.83
22.96
61.55
26.84
6.21
2.20
0.51

27.80
24.95
60.52
27.51
6.59
2.06
0.37

สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
		 รวมทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
		 ด้วยจำ�นวนเดียวกัน (เป็นเงินหลักประกัน
		 สำ�หรับสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์
		 ของสำ�นักหักบัญชี)
		 ทรัพย์สิน / เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์

8,054

9,362

6,810

6,053

3,612

1

อัตรากำ�ไรสุทธิ คำ�นวณจากรายได้
		 สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิต่อรายได้รวม
2
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สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ
และการซื้อขายหลักทรัพย์
ประจำ�ปี 2557
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดย ณ สิ้นปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,497.67 จุด หรือเพิ่มขึ้น
15.32% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 และมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 45,466 ล้านบาท สูงที่สุดในภูมิภาค
อาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ขณะที่บริษัทจดทะเบียนไทยมีความแข็งแกร่งและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยังได้
รับคัดเลือกเป็นองค์ประกอบในดัชนีสากลทั้ง MSCI และ DJSI มากที่สุดในอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนั้น
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ สูงสุดมาอยูท่ ี่ 15.1 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึง่ เป็นระดับสูงสุดในประวัตกิ ารณ์ และในด้าน
ผู้ลงทุน จ�ำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเกิน 1 ล้านบัญชี ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ไทย
ในปี 2557 แม้วา่ ตลาดหลักทรัพย์ไทยจะได้รบั ผลกระทบ
จากความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่ต่อเนื่องมา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 อย่างไรก็ดี เมื่อการเมืองภายใน
ประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลสามารถด�ำเนิน
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ลงทุน ท�ำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นกลับมา
ใกล้เคียงระดับเดิมก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง โดยใช้เวลาเพียง 5 เดือนเท่านัน้ แสดงถึงความเชือ่ มัน่
ของผู ้ ล งทุ น ที่ มี ต ่ อ เศรษฐกิ จ ไทย รวมถึ ง ความสามารถ
ในการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังได้รบั อานิสงส์จากการด�ำเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาทิ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้

สภาพคล่องทางการเงินในตลาดทุนโลกเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้
ในระหว่างปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับขึ้น
สู่ระดับสูงสุดที่ 1,600.16 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ท�ำสถิติ
สูงสุดในรอบ 16 เดือน
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2557 ความกังวลต่อการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของราคาน�้ำมัน ส่งผลให้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับลดลงโดย ณ สิ้นปี 2557 ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,497.67 จุด
เพิ่มขึ้น 15.32% จากสิ้นปี 2556 ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ปิดที่ 700.05 จุด เพิ่มขึ้น 96.20% จากสิ้น
ปี 2556
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นอกจากนี้ ตลาดทุนไทยในปี 2557 ยังประสบความส�ำเร็จ
โดดเด่นในระดับภูมิภาคอาเซียนในหลายมิติ คือ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์
(SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปรับเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ 15.1 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่ง
เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดท�ำการ ปี 2557
มีหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: IPO)
45 หลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวม 304,797 ล้านบาท โดยมีมลู ค่า
สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึง่ ในจ�ำนวนนี้
มีกองทรัสต์เพือ่ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองแรกของ
ตลาดทุนไทย คือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อิมแพ็คโกรท (IMPACT) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยมูลค่าถึง 15,715 ล้านบาท
นอกจากนี้ มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันยังสูงที่สุดใน
ภูมภิ าคอาเซียนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันทีว่ นั ละ 45,466 ล้านบาท
ด้านการขยายฐานผูล้ งทุนบุคคลในประเทศ จ�ำนวนลูกค้า
ทีเ่ ปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ เกิน 1 ล้านบัญชีซงึ่ สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 จ�ำนวน
บัญชีผู้ลงทุนอยู่ที่ 1.10 ล้านบัญชี เช่นเดียวกับบัญชีที่มีการ
ซื้อขายในเดือนอยู่ที่ 345,457 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 31.4%
ของจ�ำนวนบัญชีทั้งหมด โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชี
อยูท่ ี่ 3.24 ล้านบาทต่อบัญชี ขณะทีจ่ �ำนวนบัญชีอนิ เทอร์เน็ต

ที่มีการซื้อขายอยู่ที่ 246,782 บัญชี เพิ่มขึ้น 77% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้น 2.2 เท่าจากสิ้นปี 2556
นอกจากบริษทั จดทะเบียนจะมีผลการด�ำเนินงานทีเ่ ติบโต
อย่างมั่นคงแล้ว ในด้านคุณภาพ บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับ
คะแนน ASEAN Corporate Governance Scorecard สูงสุด
ใน 6 ประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมการประเมิน อีกทั้งในปี 2557
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทยยังได้รับความสนใจใน
ระดับสากล โดยได้รับการคัดเลือกเข้าไปค�ำนวณดัชนีของ
MSCI Global Standard Indices เพิ่มสุทธิ 4 หลักทรัพย์ ซึ่ง
เป็นการเพิม่ จ�ำนวนหลักทรัพย์ทมี่ ากทีส่ ดุ ในเอเชีย นอกจากนี้
บริษทั จดทะเบียนไทยยังได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี
ความยั่งยืนในระดับโลกอย่าง Dow Jones Sustainability
Indices DJSI Emerging Market มากเป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ 10
บริ ษั ท ซึ่ ง มากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และมี บ ริ ษั ท
จดทะเบียนจ�ำนวน 4 บริษัทเป็นองค์ประกอบในดัชนี DJSI
World ได้แก่ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
และ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (SET และ mai)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET
มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด
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รายงานประจำ�ปี 2557

อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai ณ สิน้ ปี 2557 อยูท่ ่ี 3.05% และ 0.75% ตามลำ�ดับ โดยมีค่า Forward P/E ของ
SET และ mai ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 16.06 เท่า และ 32.41 เท่า ตามลำ�ดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
3.18

3.42
3.05
1.71

1.80
0.75

2555
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2557

SET
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ที่มา: SETSMART

ค่า Forward P/E (เท่า)
32.41
20.82
15.52

2555
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13.39

16.06

15.06

SET

mai
ที่มา: SETSMART

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลง 9.66% จากปี 2556 แต่
ยั ง คงมี มู ล ค่ า การซื้ อ ขายสู ง ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 โดยในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี 2557 มู ล ค่ า การ
ซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ในระดับ 35,603 ล้านบาทต่อวัน อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์การเมือง
ในประเทศเริ่มคลี่คลาย และผลดีจากปัจจัยบวกจากต่างประเทศ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 55,092 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นถึง 54.74% จากช่วงครึ่งปีแรก

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai ปี 2555 - 2557
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ที่มา: SETSMART
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7,615,638

946,112

553,459

298,929

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai

11,139,291

12,330,669

7,914,567

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai

45,466

50,329

32,304

-9.66

55.80

9.61

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%)
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ทั้งนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai
แยกตามประเภทผู้ลงทุนในปี 2557 ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ
มีมลู ค่าซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันที่ 28,333 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ซื้ อ ขาย 62.32% ของมู ล ค่ า การซื้ อ ขายรวม ผู้ ล งทุ น
ต่างประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9,206 ล้าน
บาท ลดลง 15.85% จากปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนการซื้อขายที่
20.25% ของมูลค่าการซื้อขายรวม กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันใน
ประเทศมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 3,982 ล้านบาท ลดลง
7.24% จากปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 8.76% ของมูลค่าการซื้อ
ขายรวม และสุดท้ายคือกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีมูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3,946 ล้านบาท ลดลง 37.83%
จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสัดส่วนการซื้อขายที่ 8.68% ของมูลค่า
การซื้อขายรวม

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์รวม
ของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน
(มูลค่า: ล้านบาท, สัดส่วน: %)
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2,513
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ด้านการซือ้ ขายหลักทรัพย์สทุ ธิในปี 2557 ผูล้ งทุนสถาบัน
ในประเทศและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ
69,610 ล้านบาท และ 3,601 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ขณะที่
ผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ ขายสุทธิ
35,696 ล้านบาท และ 37,515 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ผู้ลงทุนบุคคล
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บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
ที่มา: SETSMART

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิรวมของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน
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ผู้ลงทุนต่างประเทศ

ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

หากพิจารณามูลค่าการซื้อขายแยกตามขนาดหลักทรัพย์ ในปี 2557 กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงขึ้นมาก คือกลุ่ม Non
SET100 โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 18,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 47.44% จากปี 2556 และมีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ 39.61% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ขณะที่หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET10 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่
11,543 ล้านบาท ลดลง 12.88% จากปีก่อนหน้า และกลุ่ม SET11-30 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7,501 ล้านบาท
ลดลง 19.00% จากปีกอ่ นหน้า โดยคิดเป็นสัดส่วนการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกลุม่ SET10 และ SET11-30 ที่ 25.39% และ 16.50%
ตามลำ�ดับ
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รายงานประจำ�ปี 2557

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai แยกตามขนาดหลักทรัพย์ (มูลค่า: ล้านบาท, สัดส่วน: %)

13,250

12,214
6,169

10,241

(19%)

4,536
(14%)

3,888
(12%)

(32%)

11,543

50,329

32,304

(40%)

7,501

(18%)

(16%)

7,630

5,403

(15%)

(23%)

45,466

9,261

(16%)

7,475

(25%)

18,008

7,975

2555

SET 10

(26%)

(24%)

(12%)

2556

SET 11-30

SET 31-50

3,012
(7%)

2557

SET 51-100

NON SET 100

ที่มา: SETSMART

ในปี 2557 จ�ำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมูลค่าซื้อขายปรับเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ณ สิ้นปี 2557 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,098,731 บัญชี เพิ่มขึ้น 12.71% จากสิ้นปี 2556 โดย ณ สิ้นปี 2557 มีสัดส่วนจ�ำนวน
บัญชีทมี่ กี ารซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อเดือน (active account) ที่ 31.4% ของจ�ำนวนบัญชีทงั้ หมด นอกจากนี้ ในปี 2557 มีมลู ค่าการซือ้ ขาย
เฉลีย่ ต่อบัญชีอยูท่ รี่ ะดับ 3.21 ล้านบาท ขณะที่การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต ณ สิ้นปี 2557 มีธุรกรรมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งด้าน
จ�ำนวนบัญชีและมูลค่า โดยมีจ�ำนวนบัญชีอินเทอร์เน็ตที่มีการซื้อขาย (active account) จ�ำนวน 246,782 บัญชี เพิ่มขึ้น 77% จาก
สิน้ ปี 2556 โดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ทางอินเทอร์เน็ตอยูท่ ี่ 37.20% ของมูลค่าการซือ้ ขายรวมของผูล้ งทุนทัง้ ตลาด

จำ�นวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ
SET และ mai (หน่วย: บัญชี)

797,326

974,851

1,098,731

2555

2556

2557

สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ
ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด (หน่วย: %)

72.10

68.40

62.80

27.90

31.60

37.20

2555
เจ้าหน้าที่การตลาด

2556

2557

อินเทอร์เน็ต
ที่มา: SETSMART
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ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในปี 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 147,026 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 116.20% จากปีก่อน
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซือ้ ขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ Single Stock Futures และการปรับลดขนาดสัญญาของ SET 50 Index Futures
ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า มี จำ � นวนผู้ ล งทุ น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ณ สิ้ น ปี 2557 มี จำ � นวนบั ญ ชี ร วมทั้ ง สิ้ น
100,650 บัญชี เพิ่มขึ้น 14.78% จากสิ้นปี 2556

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์
SET 50 Index Futures
SET 50 Index Options
Single Stocks Futures
50 Baht Gold Futures
10 Baht Gold Futures
Oil Futures
Silver Futures
Interest Rate Futures
USD Futures
Sector Index Futures
รวมปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%)

ที่มา: SETSMART

2557

2556

2555

58,790
444
80,100
974
5,319
133
0
0
1,265
0
147,026
116.20

23,218
267
34,351
2,253
6,757
190
5
0
977
0
68,017
55.21

16,467
221
8,849
4,267
10,601
603
60
0
2,751
4
43,823
6.51

ภาพรวมการระดมทุน
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวมทั้งสิ้น 280,870 ล้านบาท ลดลง 21.46% จากปีก่อน แยก
เป็นการระดมทุนในตลาดแรก (Initial Public Offering: IPO) มูลค่า 113,990 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม
เท่ากับ 304,797 ล้านบาท จากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 36 บริษัท (SET 16 บริษัท และ mai 20 บริษัท) กองทุนอสังหาริมทรัพย์
6 กองทุน และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 3 กอง ขณะทีม่ กี ารระดมทุนในตลาดรองมูลค่า 166,880 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในปี 2557 มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: IPO) มีมลู ค่าสูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งในจำ�นวนนี้มีกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองแรกของตลาดทุนไทย คือ กองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยมูลค่า
15,715 ล้านบาท

มูลค่าระดมทุนและจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่ระดมทุน

ตลาดแรก
ตลาดรอง
รวม

ที่มา: SETSMART

มูลค่าระดมทุน* (ล้านบาท)
2557
2556
2555

จำ�นวนบริษัท (บริษัท)
2557
2555
2556

113,990
166,880
280,870

36
159
195

191,600
166,010
357,610

52,467
257,936
310,403

หมายเหตุ : * มูลค่าระดมทุน คำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นจดทะเบียนที่เสนอขายคูณกับราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO Price)
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38
178
216

24
133
157

สถิติส�ำ คัญเกี่ยวกับงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์
2557

2556

2555

งานรับฝากหลักทรัพย์
776

733

698

บริษัทหลักทรัพย์

37

37

37

ธนาคารพาณิชย์

34

34

34

669

627

592

36

35

35

2,741

2,073

1,804

482

495

510

ตราสารทุนและตราสารหนี้

86

86

87

ตราสารอนุพันธ์

42

42

42

656

621

592

1,152,292

1,014,753

862,567

2,898

2,898

4,566

386,165

966,961

1,052,759

ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)

135,336

136,539

80,629

มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)

1,852,153

2,444,598

1,565,215

728

695

638

จำ�นวนสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ราย)

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
อื่นๆ
จำ�นวนหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)
ตราสารทุนและตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล

งานสำ�นักหักบัญชี
จำ�นวนสมาชิกสำ�นักหักบัญชี (ราย)

งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
จำ�นวนบริษัทที่ให้บริการเป็นทะเบียน (บริษัท)
จำ�นวนผู้ถือหุ้นในฐานนายทะเบียนหลักทรัพย์ (คน)

งานนายทะเบียนกองทุน
จำ�นวนนายจ้าง (ราย)
จำ�นวนสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ราย)

การซื้อขายใบแสดงสิทธิฯ

จำ�นวนหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)
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มูลค่าการชำ�ระราคาหลักทรัพย์ (ล้านบาท)
80
50,284

48
27,932

71,907

1,219,614

1,027,833

839,623
811,643

1,169,250

2555

2556

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  (SET)

955,926

2557

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดตราสารหนี้ (BEX)

ปริมาณการชำ�ระราคาหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)
102,376

0.08
59,933

0.49
35,717

1,107,913

517,458

995,167

481,741

935,234

1,005,537

2555

2556

2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  (SET)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปริมาณหลักทรัพย์ ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)

ตลาดตราสารหนี้ (BEX)

จำ�นวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Issuer Account (บริษัท)
669

1,974,574
627
1,260,168
614

823,283

2555

36

2556
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2557

2555

2556

2557

จำ�นวนบริษัท / หลักทรัพย์ที่ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ให้บริการเป็นนายทะเบียน (บริษัท/ หลักทรัพย์)

จำ�นวนผู้ลงทุนในโครงการโอนเงิน
ปันผลเข้าบัญชีธนาคาร หรือ e-Dividend (ID)
1,664,081
1,077,099

1,357,826
2,500

1,953

2,000

2555

2556

2557

1,429

1,421

1,500

1,000

จำ�นวนหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ
โอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร
หรือ e-Dividend (หลักทรัพย์)

500

0

1,543
941

2555

2555

1,072

2556

656

621

592

2556
บริษัท

2557

หลักทรัพย์

2557

จำ�นวนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ/
จำ�นวนนายจ้างกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (กอง/ ราย)

จำ�นวนสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ราย)

6,000

5,000

4,813

4,566

4,000

2,898

3,000

1,052,759

966,961

2,000

386,165

1,000

189
0

2555

150

2556

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (กองทุน)

18

2557

2555

2556

2557

จำ�นวนนายจ้าง (ราย)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของการดำ�เนินธุรกิจ
กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคธุรกิจและผูล้ งทุน ด้วยความเป็นเลิศในการเสนอ
โอกาสทางการเงิน ภายใต้พันธกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 1. ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันตัวกลางเพื่อให้เติบโตและประสบความส�ำเร็จไปด้วยกัน 2. น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่หลากหลาย เพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ 3. ปฏิบัติงานโดย
ไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่นและความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก
และ 4. ส่งเสริมให้พนักงานท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการ
ตอบสนองโอกาสทางการเงิ น แก่ ธุ ร กิ จ และผู ้ ล งทุ น เพื่ อ คงความเป็ น ผู ้ น�ำด้ า นการระดมทุ น ของธุ ร กิ จ ในประเทศ
(domestic champion) เป็นผู้เชื่อมโอกาสการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
เชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์ ในภูมิภาคอาเซียน (regional linkage) และสร้างเครือข่ายกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นน�ำ
ระดับโลก (global alliance)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำ�เนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เพียง
แห่งเดียวในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยประกอบด้วย งาน
หลัก ดังนี้

งานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ
1. ธุรกิจตราสารทุน

การซื้ อ ขายและรั บ จดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ : กลุ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนใน
ตลาดแรกและหลักทรัพย์ทที่ �ำ การซือ้ ขายในตลาดรองมีสภาพ
คล่อง โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียนหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุน
และผูล้ งทุนสามารถซือ้ ขายเปลีย่ นมือหลักทรัพย์ได้ ตลอดจน
รับจดทะเบียนตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BEX) โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีบริษัทจดทะเบียนใน SET 502
บริษทั ใน mai 111 บริษทั และมี 569 ตราสารหนีท้ จี่ ดทะเบียน
ใน BEX นอกจากนัน้ กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังรับจดทะเบียน
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ตราสารอืน่ เช่น ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (warrant) ใบสำ�คัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants) และกองทุนอีทีเอฟ
(exchange-traded fund)

การชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์: กลุ่มตลาด

หลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการชำ � ระราคาและส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดตราสารหนี้
โดยทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักหักบัญชี กล่าวคือ เป็นคู่สัญญาและ
รับประกันการชำ�ระราคาและส่งมอบ (central counterparty:
CCP) ในทุกรายการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในตลาด หากสมาชิกฝ่าย
หนึง่ ฝ่ายใดไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา สำ�นักหักบัญชีจะเป็นผูร้ บั ผิด
ชอบ โดยจ่ายชำ�ระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กบั คูส่ ญ
ั ญา
แทน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญที่ลดความเสี่ยงของคู่
สั ญ ญา (counterparty risk) จากการซื้ อ ขายในตลาด
นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารชำ � ระราคาสำ � หรั บ การซื้ อ ขาย
ตราสารหนีท้ เี่ กิดขึน้ นอกตลาดด้วย (over the counter: OTC)

การรับฝากหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น

ศูนย์กลางรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ทั้ง

ตราสารทุนและตราสารหนีท้ ปี่ ลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย
ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์
จำ�นำ�และเพิกถอนจำ�นำ�หลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทำ�
รายการเหล่านี้ผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ทำ�หน้าที่ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน
ต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและ
ข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง
การกำ�กับดูแล: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล
การซื้ อ ขายของผู้ ล งทุ น และกำ � กั บ ดู แ ลบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์
สมาชิกให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ผู้ลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา

2. ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการซื้ อ ขาย
และชำ�ระราคารายการซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิง
หลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ตราสารหนี้
และอัตราดอกเบีย้ รวมทัง้ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการซือ้ ขายของ
ผู้ลงทุนและกำ�กับดูแลบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก เพื่อให้ตลาด
มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

นอกจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำ�หน้าที่เป็นศูนย์
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละให้ บ ริ ก ารที่ สำ � คั ญ ข้ า งต้ น แล้ ว
ยังให้บริการ ระบบการส่งคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (front
office service bureau: FSB) ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบตั กิ ารหลังการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(back office service bureau: BSB) แก่บริษัทหลักทรัพย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ (economy of scale) และลด
ระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษทั หลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริการ internet trading ที่ให้บริการโดย SETTRADE
เป็ น ที่ ย อมรั บ และมี บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เ ลื อ กใช้ บริการสูงถึง
35 บริษทั จากบริษทั หลักทรัพย์ทง้ั หมด 38 บริษทั
อีกทั้ง กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นและข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน (market data
services) รวมทั้งจัดทำ�และเผยแพร่ดัชนีหลักทรัพย์ สำ�หรับ
ผู้ขายข้อมูล (data vendor) และขายโดยตรงให้ผู้ลงทุนเพื่อใช้
ตัดสินใจลงทุน

4. ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำ�หน้าที่ดูแลและรักษาข้อมูล
หลักทรัพย์ และจัดทำ�ทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ให้มคี วามถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์
ของผู้ ถื อ หุ้ น เชื่ อ มโยงกั บ ระบบงานรั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ มีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บ
ใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิให้ปลอดภัยสำ�หรับทั้งบริษัท
จดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว
1. การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน
และการลงทุน (capital market education)

โดยแบ่งงานพัฒนาความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่
1) การยกระดับมาตรฐานความรูค้ วามสามารถของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพในตลาดทุน 2) การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ลงทุน
และผูม้ ศี กั ยภาพในการลงทุนเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางการเงิน
และช่ ว ยสนั บ สนุ น การขยายฐานผู้ ล งทุ น ในระยะยาว
3) การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนและการเงินขั้นพื้นฐานแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ด้านตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น
ห้องสมุดมารวย และ SET Investment Center เป็นต้น และ
4) การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
กลไกตลาดทุ น ให้ แ ก่ ผู้ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ของประเทศ
ผู้น�ำ องค์กร และผู้นำ�องค์กรรุ่นใหม่ อีกทั้งสร้างเครือข่ายของ
ผู้มีบทบาทในตลาดทุนกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
และอาเซียน

2. การส่งเสริมงานพัฒนาบริษทั จดทะเบียนเพือ่
ความยั่งยืน (sustainable development:
SD) โดยมุง่ เน้นบทบาทใน 2 ด้านหลัก คือ 1) การยกระดับ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (corporate governance: CG) ให้มี
แนวปฏิบตั ชิ น้ั นำ�ในระดับภูมภิ าค และ 2) การพัฒนาความรับผิด
ชอบต่อสังคมของกิจการ (social responsibility: SR) อย่างจริงจัง
ในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อม
(ecosystem) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติด้าน SR สำ�หรับ
ตลาดทุนไทย เช่น กระตุ้นให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนอย่างมี
ความรับผิดชอบ ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางและสร้างเครือข่าย
ด้าน SR สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
ผู้สนใจ สร้างการรับรู้และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเกิด
การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (social enterprise: SE)
ตลอดจนการส่ ง เสริ ม และเตรี ย มความพร้ อ มให้ บ ริ ษั ท
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จดทะเบียนทีม่ ศี กั ยภาพเข้าสูต่ วั ชีว้ ดั และดัชนีแห่งความยัง่ ยืน
ระดับสากล เช่น Dow Jones Sustainability Indices: DJSI ด้วย

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน
สำ�หรับประเทศและผู้ร่วมตลาดทุน (capital
market development infrastructure)

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย และสร้างความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมไทย สนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมในตลาดทุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภาพ
ลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย รวมถึงการผลักดันการปรับปรุง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุน
เป็นต้น

4. การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน (capital
market research) ทำ�หน้าที่เป็นองค์กรหลัก

ในการผลิตและเผยแพร่งานวิจยั ด้านตลาดทุน รวมถึงเผยแพร่
ดัชนีชี้นำ�ด้านตลาดทุนของประเทศ (leading indicator) ที่
ผู้ร่วมตลาด องค์กร และประชาชนทั่วไปสามารถนำ�ไปใช้
อ้างอิง ตลอดจนการเชือ่ มโยงองค์ความรูด้ า้ นตลาดทุนระหว่าง
ผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและ
นำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้งานวิจัยด้าน
ตลาดทุนเข้าถึงประชาชนทั่วไป

โครงสร้างรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างรายได้ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2557) ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการ

2557
รายได้         ร้อยละ

2556
รายได้         ร้อยละ

2555
รายได้         ร้อยละ

ธุรกิจตราสารทุน			

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์			
1,233
28.61
792
1,114
26.52
- ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน			
361
8.38
314
435
10.35
- ค่าชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์			
336
7.80
194
300
7.14
- ค่ารับฝากหลักทรัพย์			
234
5.43
189
260
6.19
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก			
31
0.72
31
31
0.74
รวม			
2,195
50.94
1,520
2,140
50.94
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์						
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์			
355
8.24
321
230
5.47
- ค่าชำ�ระราคา			
152
3.53
138
99
2.36
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก			
70
1.62
82
51
1.21
รวม			
577
13.39
541
380
9.04
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี						
- ค่าบริการบริษัทหลักทรัพย์			
416
9.65
372
420
10.00
- ค่าบริการข้อมูล			
216
5.01
184
238
5.67
- ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			
69
1.60
49
91
2.17
รวม			
701
16.27
605
749
17.84
ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน						
- ค่านายทะเบียนหลักทรัพย์			
770
17.87
645
868
20.66
- ค่านายทะเบียนกองทุน			
66
1.53
54
64
1.52
รวม			
836
19.40
699
932
22.18

รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
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4,201
100.00

4,309

100.00

3,365

23.54
9.33
5.77
5.62
0.92
45.17
9.54
4.10
2.44
16.08
11.05
5.47
1.46
17.98
19.17
1.60
20.77

100.00

คู่แข่งทางธุรกิจ
แม้วา่ กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้บริการตลาดหลักทรัพย์
เพี ย งแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย แต่ ก ารเปิ ด เสรี ท างการ
เงิ น และความเชื่ อ มโยงในตลาดทุ น โลกได้ ส ่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องแข่งกับคู่แข่งทางธุรกิจทั้งในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่
ต้องการระดมทุนสามารถไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ หรือผู้ลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศตามความต้ อ งการ อี ก ทั้ ง ตลาด
หลักทรัพย์คู่แข่งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงหรือ
ทดแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อดึงดูดให้
ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปลงทุนได้ด้วย

นอกจากนี้ แนวโน้มส�ำคัญของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ
การขยายตั ว ของกระดานซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ท างเลื อ ก
(alternative trading system: ATS) และการจับคูค่ �ำสัง่ ซือ้ ขาย
ภายในของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ (order internalization)
ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตหากมี
การเปิดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
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เชื่อมโอกาสการลงทุน
เพิ่มคุณภาพทุกมิติ
พร้อมเดินหน้าพัฒนาเพื่อการเติบโตยั่งยืน

พัฒนาการสำ�คัญ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2557
ตลอดปี 2557 ตลาดทุนไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประสบความส�ำเร็จโดดเด่นในระดับภูมิภาคอาเซียน
ในหลายด้าน ด้วยความมุ่งมั่นท�ำงานตามแผนที่จะผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ 3 ด้านส�ำคัญ
ได้แก่ 1) Build Quality-Focused Capital Market Culture 2) Become GMS Connector 3) Enhance
Infrastructure and Capability

1) Build Quality-Focused Capital
Market Culture
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานใน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้านบริษัทจดทะเบียน ที่เน้นการเพิ่มจ�ำนวน
บริ ษั ท จดทะเบี ย น และการส่ ง เสริ ม การด�ำเนิ น งานตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

ด้านผู้ลงทุน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ มุ ่ ง ขยายฐานผู ้ ล งทุ น ที่ มี คุ ณ ภาพ
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ คือผู้มีเงินออม ผู้นิยมใช้ช่องทาง
ออนไลน์ และผูม้ ศี กั ยภาพลงทุนในต่างจังหวัด ผ่านการท�ำงาน
ร่วมกับสถาบันตัวกลางทางการเงินต่างๆ ณ สิ้นปีมีจ�ำนวน
บัญชีผู้ลงทุนทั้งสิ้น 1,098,731 บัญชี โดยเน้นการขยายฐาน
ผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนภายใต้
แนวคิด educational marketing เพื่อพัฒนาผู้ลงทุนคุณภาพ
ที่ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นการลงทุ น เพื่ อ สร้ า งรากฐานที่
แข็งแกร่งให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว โดยตลอดปีมีการ
ด�ำเนินโครงการกระตุน้ การขยายฐานผูล้ งทุนอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
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โครงการ Your 1st Stock
โครงการส�ำหรับผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้ว แต่ยัง
ขาดความรูเ้ รือ่ งการเลือกหุน้ โดยให้ความรูเ้ รือ่ งการวิเคราะห์
เลือกหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจที่จะลงทุน
ในหุ ้ น ตั ว แรก รู ป แบบของโครงการเป็ น การจั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบตั กิ าร และสัมมนาเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีวทิ ยากร
เป็ น ผู ้ ล งทุ น ที่ ป ระสบความส�ำเร็ จ และนั ก วิ เ คราะห์ ร ะดั บ
ประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์วิธีการเลือก
ลงทุนแบบต่างๆ เช่น วิธกี ารเริม่ ต้นเป็นนักธุรกิจหุน้ วิเคราะห์
สถานการณ์ในแบบนักธุรกิจหุ้น เทคนิคการลงทุนในแบบ
นักธุรกิจหุ้น การอ่านงบการเงิน เป็นต้น รวมถึงการจัดท�ำ
สารคดีสั้น หนังสือความรู้ต่างๆ และเว็บไซต์ www.set.or.th/
yourfirststock รวมถึ ง ร่ ว มกั บ สมาคมนั ก วางแผน
การเงินไทย (TFPA) จัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อเผยแพร่ความรู้
แก่ ผู ้ ล งทุ น ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
25 แห่ง โดยในปี 2557 มีผู้ลงทุนเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่
จากโครงการฯ กว่า 110,000 ราย

โครงการ Banker-to-Broker
โครงการฝึกอบรมความรู้ด ้านการบริห ารความมั่ง คั่ง
(wealth management) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การลงทุ น
(investment products) ให้กับบุคลากรของธนาคาร เพื่อ
ให้บริการด้านการออมและการลงทุนแก่ลูกค้าของธนาคาร
อย่างครบวงจร เป็นการขยายฐานผู้ลงทุนในภูมิภาคต่างๆ
จากผู ้ อ อมสู ่ ก ารเป็ น ผู ้ ล งทุ น อย่ า งมี คุ ณ ภาพ โครงการ
Banker-to-Broker เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2554 มีธนาคาร
พาณิชย์ร่วมโครงการแล้ว 9 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์
9 แห่ง ครอบคลุมสาขาของธนาคารพาณิชย์รวม 5,847 แห่ง
ทั่วประเทศ สามารถขยายฐานผู้ลงทุนได้กว้างขวางมากขึ้น
จากกลุ่มผู้ออมเงิน มีการสร้างบัญชีหลักทรัพย์ใหม่แล้วกว่า
47,000 บัญชี

มหกรรมการลงทุน SET in the City

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดมหกรรมการลงทุน
SET in the City ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็น
ปีที่ 10 เพื่อให้ผู้มีเงินออมและผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลการ
วางแผนทางการเงินและการลงทุน รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการลงทุนที่ทันสมัย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120,000 คน
สามารถขยายไปยั ง กลุ ่ ม ใหม่ ที่ ยั ง ไม่ เ คยร่ ว มงานมาก่ อ น
โดย 60% เป็นผูท้ เี่ ข้าร่วมงานครัง้ แรก และส่วนใหญ่เป็นกลุม่
คนรุ่นใหม่วัยท�ำงาน โดยมีการท�ำธุรกรรมการลงทุนภายใน
งานรวมทัง้ สิน้ 21,873 รายการ ประกอบด้วย การลงทุนในหุน้
จ�ำนวน 8,216 รายการ เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ถึง 40% กองทุนรวม
8,225 รายการ มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม 937 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 27% และอนุพนั ธ์ 1,174 รายการ

การจัดกิจกรรมโรดโชว์ต่างจังหวัด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ส�ำหรับ
ผู้ลงทุนในต่างจังหวัด เน้นกลยุทธ์ “ขยายตัวทุกด้าน” ได้แก่
การขยายพันธมิตร การขยายเวลา และขยายเนื้อหาความรู้
โดยในปี 2557 ได้ร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(TFPA) จัดกิจกรรมโรดโชว์เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ก่ผลู้ งทุน 7 ครัง้
อีกทัง้ ขยายกิจกรรมไปยังจังหวัดทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และมีศักยภาพในด้านการลงทุนสูง ได้แก่ สงขลา อุดรธานี
เชียงราย นครราชสีมา และเชียงใหม่ โดยสามารถขยายฐาน
ผู้ลงทุนใหม่รวม 10,000 บัญชี
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การจัดกิจกรรมโรดโชว์ต่างประเทศ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยอยู ่ ใ นสายตา
ของผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดกิจกรรมโรดโชว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท
จดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็ก ได้พบและ
ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ตลอดปีมีบริษัทร่วมกิจกรรม 123 บริษัท
มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด 75% ของทั้ ง ตลาด

โดยพบผูล้ งทุนสถาบันต่างประเทศรวม 8 ครัง้ ได้แก่ SET Thai
Corporate Day และ Thailand Focus รวมทั้งการเข้าพบ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส สหราชอาณาจักร
แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย
โดยมีผแู้ ทนภาครัฐ อาทิ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนด้วย

ด้านบริษัทจดทะเบียน

การเพิ่มจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่
ในปี 2557 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น
ให้บริษัทที่มีคุณภาพ ระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง จ�ำนวนหลักทรัพย์เข้าใหม่สูงถึง
45 หลักทรัพย์ แบ่งเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 16 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
20 บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 6 กอง และเป็นปีแรก
ที่มีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate
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investment trust: REIT) เข้าจดทะเบียน 3 กอง เป็น
ทางเลื อ กใหม่ ข องการระดมทุ น ผ่ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
ภาคเอกชน นับเป็นปีที่มีจ�ำนวน REIT และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เข้าจดทะเบียนสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมีมลู ค่า
หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 60,516 ล้านบาท ตลอดปีมีมูลค่า
หลักทรัพย์จากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 304,797 ล้านบาท
และมูลค่าระดมทุน 113,990 ล้านบาท

ปี 2557 ยังเป็นปีแห่งความส�ำเร็จของ mai ในการท�ำ
หน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนเพื่อเสริมสร้างและขยายโอกาสทาง
ธุรกิจให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง โดยมีบริษัทระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) เข้าจดทะเบียน จ�ำนวน 20 บริษทั
รวมเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,916.38 ล้านบาท
สูงสุดในประวัติศาสตร์ในรอบ 15 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง mai
นอกจากนี้ ยังเป็นปีทบี่ ริษทั จดทะเบียนใน mai มีบทวิเคราะห์
ครอบคลุมสูงสุดถึง 51 บริษัท ซึ่งเป็นผลจากการร่วมลงนาม
กับ 11 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำในโครงการจัดท�ำบทวิเคราะห์
หลักทรัพย์ mai เมื่อเดือนเมษายน 2557
นอกจากนี้ mai ยังจัดแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ใน mai แยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (industry group) 8 กลุ่มตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียว
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะสะท้อนภาพ
รวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai ได้ชัดเจนขึ้น
เริ่มตั้งแต่ปี 2558

การพัฒนากฎเกณฑ์เพิ่มทางเลือกบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนา
กฎเกณฑ์เพื่อรับหุ้นของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกฎเกณฑ์
รองรับการจดทะเบียนบริษัทต่างประเทศที่มีหุ้นซื้อขายอยู่
ในตลาดต่ า งประเทศแล้ ว (secondary listing) ตั้ ง แต่ ป ี
2552 โดยบริ ษั ท ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และ
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization)
ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลั ก ดั น การปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ขึ้ น
โดยยกเลิกคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาที่มีการจดทะเบียนใน
ตลาดต่ า งประเทศ และมู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด
แต่ยังคงคุณสมบัติเรื่องทุนช�ำระแล้วและผลประกอบการให้
เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนไทย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัท
ต่างประเทศสามารถเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นตลาดแรกโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการจดทะเบียนกับตลาด
ต่างประเทศมาก่อน (primary listing) เพื่อให้ตลาดทุนไทย
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยคาดว่าจะสามารถ
เริ่มรับบริษัทจดทะเบียนจากต่างประเทศได้ในปี 2558 และ
นอกเหนื อ จากการน�ำหุ ้ น ของบริ ษั ท ต่ า งประเทศเข้ า มา
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานยังสามารถเข้าจดทะเบียน
ในรูปแบบของทรัสต์ได้ดว้ ย ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน
ก.ล.ต. อยูร่ ะหว่างจัดท�ำกฎเกณฑ์ส�ำหรับทรัสต์เพือ่ การลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust) เพื่อเปิดโอกาส
ให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในต่างประเทศ และน�ำหน่วยทรัสต์นนั้ มาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยก�ำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2558

การผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนระดมทุน
และใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในปี 2557 บริษทั จดทะเบียนใน SET และ mai มีมลู ค่าการ
ระดมทุนจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน 166,880 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการสร้างความเข้าใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ด้านการใช้เครื่องมือทางการเงินและการให้ข้อมูลของบริษัท
จดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่ง
เกิดจากภาวะตลาดหลักทรัพย์เอื้ออ�ำนวยมากขึ้น ทั้งดัชนี
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละสภาพคล่ อ งการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
บริ ษั ท จดทะเบี ย นระดมทุ น เพิ่ ม โดยใช้ ก ารเพิ่ ม ทุ น จาก
ผู้ถือหุ้นเดิมมากที่สุด คิดเป็น 47% ของมูลค่าการระดม
ทุนเพิ่มทั้งหมด รองลงมาคือการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ลงทุน
แบบเฉพาะเจาะจง 36% และการระดมทุนด้วยวิธีอื่น เช่น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ และ
การออกหุ้นปันผล รวมทั้งสิ้น 16%
มูลค่าการระดมทุนในปี 2555 - 2557
เพิ่มแยกตามหมวดธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ)
เทคโนโลยีฯ
การสื่อสาร

อื่นๆ

40%
27%

4%
5%
สื่อและ
สิ่งพิมพ์

6%

รับเหมา กองทุนรวม
ก่อสร้าง อสังหาฯ
และ REIT

18%

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ที่มา: SETSMART
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การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานกำ�กับดูแล
บริษัทจดทะเบียน

การเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึง
ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ พั ฒ นาระบบการยื่ น ค�ำขอและ
พิจารณาอนุมัติรับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (smart-listing) ส�ำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrants) อันเป็นการ
เพิม่ ความรวดเร็วในการน�ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะเดียวกันช่วยลดภาระการจัดเตรียมงาน
เอกสาร (paperless) และการน�ำส่งเอกสารต่อหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากความซ�้ำซ้อนของการ
rekey ข้อมูล นับเป็นการยกระดับมาตรฐานงานรับหลักทรัพย์
และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยเริ่มใช้งานระบบ smart-listing
ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2557 และในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบงานก�ำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ รั บ หลั ก ทรั พ ย์
ให้ครอบคลุมหลักทรัพย์ทุกประเภท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เชื่อมโยงผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูล
บริษัทจดทะเบียนได้สะดวกมากขึ้น นอกจากการจัดกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาสแล้ว ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการเข้าชม
Opportunity Day ส�ำหรับผู้ใช้ Android Tablet และ iPhone
เพิม่ เติมจาก iPad ทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยในปี 2557 บริษทั จดทะเบียน
น�ำเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day รวมทั้งสิ้น
205 บริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 182 บริษทั ในปี 2556 ขณะทีม่ ผี ลู้ งทุน
เข้าชมรายการสดและดูบันทึกเทปย้อนหลังราว 3.9 แสนครั้ง

มูลค่าการระดมทุนในปี 2555 - 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
1,391.93

1,497.67
1,298.71

257,936

166,010

2555

2556

เสนอขายประชาชนทั่วไป
เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
SET Index
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รายงานประจำ�ปี 2557

166,880

2557
เสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
ระดมทุนเพิ่มด้วยวิธีอื่น

การพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของบริษทั จดทะเบียนโดยมุง่ เน้นการพัฒนาด้านบรรษัทภิบาล
ความรับผิดชอบต่อสังคม และงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเข้ารับการประเมินด้านความยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งตลาดทุนไทย
ในระยะยาว

• การพัฒนาบรรษัทภิบาล

ยกระดับบรรษัทภิบาลบริษัทจดทะเบียนไทยสู่อาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพด้านบรรษัท
ภิบาลให้กบั บริษทั จดทะเบียน พร้อมเตรียมก้าวสูเ่ วทีการแข่งขัน
ในระดับภูมภิ าคอาเซียน โดยการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วิเคราะห์การปฏิบัติงานของ
บริษทั จดทะเบียนด้านบรรษัทภิบาลและประเมินผลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ�ำทุ ก ปี โดยจั ด ท�ำบทวิ เ คราะห์
ข้อเสนอแนะการพัฒนาทั้ง ASEAN CG Scorecard’s
Gap Analysis และ CGR’s Gap Analysis เป็นราย
บริษัท เพื่อพัฒนามาตรฐานบรรษัทภิบาลในระดับที่
สูงขึ้นให้เป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุนบุคคลและผู้ลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการด�ำเนิน
การดังกล่าวปรากฏผลลัพธ์เป็นทีน่ า่ พอใจดังผลประเมิน
ต่อไปนี้

ส่งเสริมความรูแ้ ละตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบตั ิ
งานด้านบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักถึงการน�ำหลักการและแนวปฏิบัติ
ที่ ดี ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าลไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ในทุกระดับ ตัง้ แต่กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร
ระดั บ สู ง และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
เพือ่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสร้างการยอมรับ
ในระดับสากล โดยจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตลอดจนความคิ ด เห็ น ในรู ป แบบ CEO CG Talk
หัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กจิ การด้วยหลักบรรษัทภิบาล”
5 ครั้ง และ SD Talk หัวข้อ “The Road towards
Corporate Sustainability” 2 ครั้ง มีบริษัทจดทะเบียน
เข้าร่วม 106 บริษัท และจัดสัมมนา CG Forum
เป็นรายไตรมาส มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 750 คน
รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การบรรยายเกี่ยวกับ
บรรษั ท ภิ บ าลแก่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท และที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินรวม 760 คน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ผ่านสือ่ ในวงกว้าง โดยมีการปรับปรุงคูม่ อื เพือ่ การปฏิบตั ิ
ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ
“Board Nomination Guidelines” และยังได้จัดท�ำผล
ส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการ หรือ “Remuneration
Survey of 2014” เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผลประเมิน ASEAN CG Scorecard 2556 - 2557

เพือ่ ประเมินการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลของ
บริษัทจดทะเบียนในประเทศอาเซียน ด�ำเนินการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งผลประเมินล่าสุดประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย
75% เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันสองปีซ้อนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่เข้าประเมินทั้งหมด 6 ประเทศ
(ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และ
เวียดนาม) ทัง้ นี้ มีบริษทั จดทะเบียนไทย 18 บริษทั
ติดอันดับ Top 50 ของการประเมินดังกล่าว
ผลประเมิน Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies (CGR)

ด�ำเนิ น การโดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุน
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยปี 2557 เป็ น ปี
แรกที่ ป ระเมิ น ด้ ว ยเกณฑ์ ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ต าม
แนว ASEAN CG Scorecard ซึ่งมีข้อประเมิน
เพิ่ ม ขึ้ น 89 ข้ อ และน�้ ำ หนั ก คะแนนในหมวด
คณะกรรมการเพิ่มขึ้น บริษัทจดทะเบียนไทยได้
คะแนนเฉลี่ย 72% โดยถือว่าอยู่ในระดับดี
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• สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาบรรษัทภิบาล
บริษัทจดทะเบียน
นอกจากการสนับสนุนงบประมาณให้กับ IOD ในการ
จัดท�ำผลประเมิน CGR แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุน
การจัดอบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program:
DAP” ให้กบั กรรมการของบริษทั ทีเ่ ตรียมจะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็นหลักสูตรพืน้ ฐานของกรรมการบริษทั
ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและหลักการ
บรรษัทภิบาล โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุน
ให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร DAP ดังกล่าวจ�ำนวน 160 คน
จาก 65 บริษัท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณให้กับ
สมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาสา

พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ปกป้ อ งพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องผู ้ ล งทุ น
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการส่งอาสาพิทักษ์สิทธิ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ณ สิ้ น ปี 2557 สมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทยมี อ าสา
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 178 คน นอกจากนี้ ยังร่วมกับ
กลุ ่ ม ผู ้ ล งทุ น สถาบั น ไทยจั ด ท�ำแนวทางการออกเสี ย งใน
การประชุมผู้ถือหุ้น (proxy voting guidelines) เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ลงทุนสถาบันในการออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

• ยกย่องบริษทั จดทะเบียนผ่านการมอบรางวัล SET Awards
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards 2014 โดยมอบ
รางวัล Best CEO Awards ให้ผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ mai ซึง่ มีความเป็นเลิศ เป็นผูน้ �ำทีน่ �ำพาองค์กรสูก่ ารเติบโต
และแข็งแกร่ง โดยพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย การท�ำประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม ตลอดจน
ให้ ค วามส�ำคั ญ แก่ ผู ้ ล งทุ น รวมทั้ ง มอบรางวั ล เกี ย รติ ย ศ
แห่งความส�ำเร็จ (SET Award of Honor) แก่บริษัทที่มี
ความเป็ น เลิ ศ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 3 ปี ขึ้ น ไปด้ า นการรายงาน
บรรษัทภิบาล จ�ำนวน 11 รางวัล และด้านความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม 5 รางวัล นอกจากนี้ ยังมอบรางวัลบริษทั จดทะเบียน
ด้ า นการรายงานบรรษั ท ภิ บ าลดี เ ยี่ ย ม (Top Corporate
Governance Report Awards) แก่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�ำนวน 10 รางวัล และ mai จ�ำนวน
2 รางวัล และมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best
CSR Awards) 4 รางวัล และรางวัลดีเด่น (Outstanding CSR
Awards) 12 รางวัล

การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนมีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนัก
ถึ ง ความส�ำคั ญ ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และ
สามารถเอาหลักการและแนวปฏิบัติไปด�ำเนินการให้เกิดเป็น
รูปธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนาความรูใ้ นรูปแบบ
การฝึกอบรม สัมมนา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารความยั่งยืนขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

• การอบรมระดับพื้นฐาน
จัดหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ ให้ความรูพ้ นื้ ฐานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 8 รุน่ มีบริษทั จดทะเบียนเข้าร่วม
จ�ำนวน 177 บริษัท รวม 323 คน

• การอบรมการจัดทำ�รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดั หลักสูตรให้ความรูแ้ ละ
ฝึกปฏิบตั เิ พือ่ เตรียมข้อมูลและจัดท�ำรายงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมแก่บริษทั จดทะเบียน แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรพืน้ ฐาน 8 รุน่ มีบริษทั จดทะเบียนเข้าร่วม 218 บริษทั
รวม 363 คน และหลักสูตรการจัดท�ำรายงานตามกรอบ Global
Reporting Initiative: GRI ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนทีต่ อ้ งการ
เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 2 รุ่น
มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 41 บริษัท รวม 58 คน

งานสัมมนา SD Forum

เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความ
ยั่งยืนทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การลงทุน
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อาทิ บริษัทหลักทรัพย์
ผู้ลงทุน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยจัด
สัมมนาแล้ว 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 1,209 คน
กิจกรรม Sharing and Consulting
เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์
ระหว่ า งกั น หลั ง จากที่ ไ ด้ น�ำไปปรั บ ใช้ ใ นธุ ร กิ จ
พร้อมรับค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมจากวิทยากร ด�ำเนินการ
แล้ว 2 รุ่น มีบริษัทร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จ�ำนวน 11 บริษัท
งาน CEO Forum
เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จดทะเบียน ในรูปแบบการ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และแสดงให้เห็นแนวคิดและความส�ำคัญของการ
ด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัด
ขึ้น 2 ครั้ง มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 38 บริษัท

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เป็นหลักสูตรเชิงลึกที่มีเนื้อหาครอบคลุม 8 หัวข้อ ได้แก่
“Strategic CSR Management” “Responsible Supply
Chain Management” “Stakeholder Engagement”
“Stakeholder and Communication Management for mai”
“Sustainability Risk & Material Analysis” “Workplace
Quality & Human Rights” “CSR Evaluation & Knowledge
Management” และ “Effective CSR Communication”
เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ที่เข้าอบรมจะต้อง
ผ่านการอบรมระดับพื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มาแล้ว โดยในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนร่วมอบรม 128
บริษัท รวม 232 คน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมและสั ม มนาเพื่ อ ให้
ค�ำปรึกษาเชิงลึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
เกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบแก่ บ ริ ษั ท
จดทะเบียน ดังนี้

• การให้คำ�ปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนา
ความยั่งยืน
เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนใน mai วิเคราะห์
และจัดท�ำกรอบการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะและวั ฒ นธรรม
องค์กรแบบรายองค์กร โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการ
“Corporate Sustainability Advisory Program”
ซึ่งจัดเป็นปีแรก มีบริษัทจดทะเบียนใน mai เข้าร่วม
จ�ำนวน 5 บริษัท
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• งานมอบรางวัล CSR Recognition 2014
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล CSR Recognition เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความ
ยัง่ ยืนและเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บริษทั อืน่ ๆ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินธุรกิจอย่างสมดุลในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่บริษัท

จดทะเบียนทัง้ สิน้ 45 บริษทั และรางวัล Most Improved CSR
หรือบริษทั ทีม่ พี ฒ
ั นาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น
จ�ำนวน 3 บริษัท และรางวัล Rising Star หรือบริษัทที่เข้าร่วม
ประกวดเป็นปีแรกแต่สามารถแสดงความโดดเด่นได้อย่าง
น่าชื่นชม จ�ำนวน 5 บริษัท

การยกระดับงานนักลงทุนสัมพันธ์

• การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์
แก่บริษทั จดทะเบียน ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการช่วยให้บริษทั
จดทะเบียนมีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา สร้างความเชื่อมั่นให้
แก่ผู้ลงทุน โดยในปี 2557 มีการด�ำเนินการ ดังนี้

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รด�ำเนิ น งานด้ า น
นักลงทุนสัมพันธ์ในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2557
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริม่ จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษเฉพาะกลุม่
ผู้บริหาร เช่น งาน CEO workshop “IR as a value-creation
strategy” และงาน SD Talk “How CEO can utilize IR to
maximize corporate value” รวมถึงเข้าพบผูบ้ ริหารรายบริษทั
ตลอดปีมีบริษัทจดทะเบียนร่วมกิจกรรม 58 บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2557

• การให้คำ�ปรึกษาเชิงลึก

• CEO Forum

ตัง้ แต่ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มโี ครงการ “SET’s
IR Advisory Program” รูปแบบการท�ำงานร่วมกับบริษัทที่
ปรึกษาภายนอกเพือ่ ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท เป็นระยะ
เวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมจะได้รับการอบรม การวิเคราะห์
ปัญหา และค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด ณ สิ้นปี 2557 มีบริษัทเข้า
ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 61 บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุง่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผบู้ ริหาร
ระดั บ สู ง ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นให้ เ ห็ น ประโยชน์ จ ากการ
เข้ารับการประเมินความยั่งยืนของดัชนี DJSI และสร้าง
ความตระหนักให้บริษัทได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาด้าน
environment, social, governance: ESG

• การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

• DJSI Sharing Forum

เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ฏิ บั ติ ง านนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส ามารถ
ขั บ เคลื่อนงานด้านนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบัน
มีการอบรมทัง้ สิน้ รวม 8 หลักสูตรใน 3 ระดับ คือ Basic IR,
Intermediate IR และ Advanced IR ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวน
ผู้อบรมรวมทั้งสิ้น 632 คน จาก 303 บริษัท

เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัท
จดทะเบียนที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนและได้รับคัดเลือก
เป็นสมาชิก DJSI ในปี 2557 จำ�นวน 10 บริษัท เพื่อร่วม
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และให้ คำ � แนะนำ � เกี่ ย วกั บ การ
บริหารความยั่งยืนขององค์กร

• การพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทางในการท�ำงาน โดย
ในปี 2557 ได้จัดท�ำ “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อ
เป็นตัวช่วยให้นกั ลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
ถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล

ในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัทไทยเข้ารับ
การประเมินโดย DJSI จ�ำนวน 14 บริษัท จากจ�ำนวนบริษัท
ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมิน จ�ำนวน 30 บริษัท เพิ่มขึ้น
26% จากปี 2556 และมีบริษัทจดทะเบียน 10 บริษัทที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นสมาชิก

จากการพัฒนาและสร้างความรู้ด้านงานผู้ลงทุนที่ผ่านมา
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท�ำให้บริษทั จดทะเบียนเริม่ เห็นโอกาส
จากการสร้างมูลค่าจากงานนักลงทุนสัมพันธ์และเกิดการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน
ที่สมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
(Best Investor Relations Awards) ซึ่งมี 177 บริษัท เพิ่มขึ้น
20% จากปี 2556

การพัฒนาศักยภาพหลักทรัพย์ ไทย
สู่มาตรฐานสากล DJSI
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สง่ เสริมและเตรียมความพร้อมให้แก่
บริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั เชิญเข้าร่วมการประเมินความยัง่ ยืน
ทางธุรกิจของ Dow Jones Sustainability Indices: DJSI
เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจ�ำปี 2557 ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• DJSI Exclusive Training
จัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัท
จดทะเบียน 30 บริษัทที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินความ
ยั่งยืนของ DJSI ประจำ�ปี 2557
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ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ตลาดตราสารทุน
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
คำ�นวณดัชนี SET50 และ SET100 กรณีหลักทรัพย์ที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนี SET50 หรือ SET100 ถูกทำ�คำ�เสนอ
ซื้อและมีผลให้หลักทรัพย์ดังกล่าวมีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์
รายย่อย (free-float) น้อยกว่า 20% ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะนำ � หลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วออกจากการคำ � นวณดั ช นี ทั้ ง นี้
เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
ปี 2557 มี derivative warrants: DW ที่ออกใหม่รวม
1,371 รุน่ เพิม่ ขึน้ 80% เมือ่ เทียบกับปี 2556 ทีม่ ี DW ออกใหม่
รวม 761 รุ่น ณ สิ้นปี 2557 มีจำ�นวน DW คงเหลือทั้งสิ้น
926 รุ่น ส่วนกองทุนรวมอีทีเอฟ มีกองทุนที่ออกใหม่จำ�นวน
5 กองทุน โดยเป็นกองทุนที่อ้างอิงดัชนี SET 50 และอ้างอิง
ดัชนีต่างประเทศซึ่งเป็นดัชนีที่เป็นที่เครื่องชี้วัดการลงทุนที่
สำ�คัญในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ดัชนี S&P500 ที่ประกอบด้วย
หุ้ น ของบริ ษั ท ใหญ่ 500 บริ ษั ท แรกของสหรั ฐ อเมริ ก า
ดัชนี MSCI EMU ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทชั้นนำ�ในทวีป
ยุโรป ดัชนี MSCI Japan ที่ประกอบด้วยหุ้นขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น และดัชนี MSCI Emerging Market
ทีป่ ระกอบด้วยหุน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของตลาดเกิดใหม่
โดย ณ สิ้นปี 2557 มีกองทุนรวมอีทีเอฟ ทั้งสิ้น 21 กองทุน
นอกจากนี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทใหม่ๆ โดยได้เตรียมการเพื่อเปิดซื้อขายตราสาร
ประเภท depository receipt: DR หรือตราสารที่แสดงสิทธิ
ในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ซึง่ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว และพร้อมมีผลบังคับ
ใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ DR ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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รายงานประจำ�ปี 2557

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บมจ. ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX)
ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ปรับปรุงสินค้า
ที่มีในปัจจุบันและเพิ่มคุณภาพบริการในหลายๆ ด้านเพื่อ
ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้สะดวก และใช้ประโยชน์ได้ใน
วงกว้างมากยิง่ ขึน้ โดย TFEX ปรับระบบการซือ้ ขายและระบบ
ช�ำระราคาใหม่ให้อยูบ่ นระบบเดียวกับการซือ้ ขายตราสารทุน
“SET CONNECT” การมีระบบการซื้อขายระบบเดียวกัน
(single platform) จะสนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ซื้อขายที่
ผสมผสานระหว่างตราสารอนุพันธ์และตราสารทุน รวมทั้ง
รองรั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ประเภทใหม่ๆ ให้ด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2557 TFEX ยังมีการ
ขยายเวลาซื้อขายในช่วงบ่ายให้เร็วขึ้น 15 นาทีด้วย
นอกจากนี้ TFEX ได้ปรับขนาดสัญญา SET 50 Futures
ให้มีขนาดเล็กลงเป็น 1 ใน 5 ของสัญญาเดิม เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2557 ท�ำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายและบริหาร
พอร์ตลงทุนได้ง่ายและคล่องตัวขึ้น และช่วยเพิ่มความน่า
สนใจให้ผลู้ งทุนรายใหม่เข้ามาซือ้ ขายเพิม่ มากขึน้ ในส่วนของ
บริการนั้น TFEX ได้ริเริ่มให้มีการเพิ่มบริการแลกสินค้าจริง
ส�ำหรับ USD Futures และ Gold Futures ทีต่ อ้ งการสินค้าจริง
เมือ่ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าสิน้ สุดอายุลง โดยผูล้ งทุนทีซ่ อื้ ขาย
USD Futures สามารถแลกเงินดอลลาร์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ส�ำหรับ Gold Futures ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการแลกทองค�ำ
จริงได้ที่ร้านค้าทองรายใหญ่ของไทยทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท
โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั คลาสสิก
โกลด์ จ�ำกัด บริษทั จีที โกลด์ บูลเลีย่ น จ�ำกัด บริษทั วายแอลจี
โกล์ด จ�ำกัด บริษัท ออสสิริส จ�ำกัด บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์
จ�ำกัด และบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จ�ำกัด

2) Become GMS Connector
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักเกณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย และ
พร้ อ มสนั บ สนุ น การระดมทุ น ของธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศใน
ตลาดทุนไทย สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเป็น GMS
Connector เชื่ อ มโยงการระดมทุ น และการลงทุ น ในกลุ ่ ม
ประเทศลุ่มน�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
อย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุ น ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นให้ เ ติ บ โตไปด้ ว ยกั น
โดยในปี 2558 จะมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การรับธุรกิจ
ต่ า งประเทศเข้ า จดทะเบี ย นทั้ ง ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
primary listing ส�ำหรับบริษัทต่างประเทศที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแห่งแรก และ infrastructure trust
ส�ำหรับบริษัทที่มีการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใน
ต่างประเทศ เช่น โรงไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ที่จะระดมทุน
โดยจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค
พื้นฐานต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าสร้าง
ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาความรูต้ ลาดทุนแก่กลุม่
ประเทศลุ่มน�้ำโขง ซึ่งหลังจากการประชุม capital market
education forum ที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 ก็ได้มีการน�ำ
แนวทางจากการประชุมไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้แก่

•

•

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กัมพูชา ได้ออกหลักเกณฑ์การอบรมเพื่อ
ต่ออายุใบอนุญาต และร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด
อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บุคลากรในธุรกิจ
หลักทรัพย์ของราชอาณาจักรกัมพูชาขึน้ เป็นครัง้ แรกเมือ่
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดอบรมหลักสูตร Train the Trainers ขึน้ เป็นครัง้ แรกของ
ตลาดทุน สปป. ลาวในเดือนกันยายน 2557 เพื่อพัฒนา
บุคลากรในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในตลาดทุนของ สปป. ลาว
ให้เป็นวิทยากรที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอด
และเผยแพร่ความรู้ด้านหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

สำ�หรับกิจกรรมอีกด้านทีส่ �ำ คัญคือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม GMS capital market
education forum 2014 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยผูบ้ ริหาร
ระดั บ สู ง ที่ ดู แ ลด้ า นการให้ ค วามรู้ ต ลาดทุ น ผู้ แ ทนจาก
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และธนาคารกลางของประเทศในกลุม่ GMS
นับเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยได้ข้อสรุปร่วมกันที่
จะพั ฒ นาความรู้ ผู้ ล งทุ น ด้ ว ยการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการเผยแพร่
ความรู้ไปยังผู้ลงทุนปัจจุบันและผู้มีศักยภาพในการลงทุน
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3) Enhance Infrastructure
and Capability
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานและความสามารถการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ การเตรียม
พร้อมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้นแบบองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
สำ�หรับองค์กรธุรกิจไทย

สังคมและสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับขับเคลือ่ นการพัฒนาตลาดทุนโลก
สู ่ ค วามยั่ ง ยื น การเข้ า ร่ ว ม SSE Initiative ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงถือเป็นโอกาสส�ำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
การด�ำเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ของตลาดทุ น ไทยให้ เ ป็ น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การเข้าร่วมใน United Nation Sustainable
Stock Exchanges Initiative

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมแถลงทิศทางและนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ตลาดทุ น โลกในการประชุ ม Sustainable Stock
Exchange Global Dialogue 2014 เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประชุม World Investment Forum 2014 ณ กรุงเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีประเด็นส�ำคัญ 3 ประการ
ประการแรกคือ การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
ข้ อ มู ล ผลการด�ำเนิ น งานด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (ESG) ประการที่สองคือ การส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) และ
ประการสุดท้ายคือ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุน
(financial education) โดยทั้ง 3 ประเด็นนี้เป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดทุนในระยะยาว
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้น�ำประเด็นมาใช้ในการจัดท�ำกรอบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของ
อาเซี ย นที่ ป ระกาศเจตนารมณ์ เ ข้ า ร่ ว ม United Nation
Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative)
ซึ่งริเริ่มมาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การ
สากลแห่งสหประชาชาติ 4 แห่ง ได้แก่ United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD), United
Nations Global Compact (UN Global Compact),
United Nations Principles for Responsible Investment
(UNPRI) และ United Nations Environment Program
Finance Initiative (UNEP FI) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ สถาบั น การเงิ น
ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ใ นบริ บ ทของการพั ฒ นาบรรษั ท ภิ บ าล
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เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานหลักและโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ IT สู่ AEC

เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพั ฒ นาระบบงานรั บ หลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนให้เร็วขึ้น

ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะยกระดั บ ขี ด ความสามารถของ
ระบบงานตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ให้ พ ร้ อ มแข่ ง ขั น กั บ ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ใ นกลุ ่ ม ประชาคมอาเซี ย นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ได้ ด�ำเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ปี 2553-2557) ที่ ก�ำหนด
ให้มีการยกระดับสู่มาตรฐานสากล 3 ด้าน ได้แก่

เมือ่ ปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวระบบ e-listing อย่าง
เต็มรูปแบบ ส�ำหรับงานรับหลักทรัพย์ใหม่ประเภท DW ผ่าน
ระบบออนไลน์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ลดการ
ใช้กระดาษ และเพิม่ ประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนให้รวดเร็ว
ขึน้ ซึง่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Excellence Awards
ประจ�ำปี 2557 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันได้เดินหน้าพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
หุ้นเพิ่มทุน และ warrants โดยลดภาระการจัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้หลักทรัพย์เข้าซื้อขายได้เร็วขึ้น โดย
สามารถซื้อขาย warrants ได้ภายใน 4 วันท�ำการ รวมทั้ง
มีระบบในการติดตามกระบวนการรับหลักทรัพย์ใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความปลอดภัยสูง

พัฒนาระบบงานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เริม่ ใช้งานระบบซือ้ ขาย
ส�ำหรับตลาดตราสารทุน “SET CONNECT” เมือ่ ปี
2555 ให้ ร องรั บ กั บ ปริ ม าณธุ ร กรรมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุน่ ต่อการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเชื่ อ มต่ อ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน
สากล สามารถเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเดือนพฤษภาคม
2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มใช้งานระบบซื้อขาย
และช�ำระราคาส�ำหรับตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบซื้อขายแบบ real time
รองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิม่ ความคล่องตัว
ในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ และมีการ
จัดการด้านการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ในระดั บ มาตรฐานสากล ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมา
ระบบสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แม้ ใ นภาวะที่ มี ป ริ ม าณการซื้ อ ขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จ�ำนวนมาก ส�ำหรับระบบช�ำระราคาของตลาด
ตราสารทุนตามแผนงานจะพร้อมใช้งานในปี 2558
การสร้างระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และก�ำหนด
มาตรฐาน ด้ า นความปลอดภั ย เที ย บเท่ า
มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานสูงและเกิดประสิทธิผลด้านต้นทุนโดยค�ำนึง
ถึงหลักการประหยัดพลังงาน ไม่ท�ำลายสิง่ แวดล้อม
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายในให้สนับ
สนุนและตอบสนองกับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ทันการณ์ รวมถึ ง พั ฒ นาทั ก ษะที่ จ�ำเป็ น ให้ กั บ
บุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการท�ำงาน
ดังกล่าว เพือ่ ให้มคี วามพร้อมกับเทคโนโลยีทนี่ �ำมา
ใช้งานพัฒนาธุรกิจในอนาคต

การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าด้วยปฏิบตั กิ าร
Green IT Data Center
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
รูปแบบการเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ช่วยประหยัดพลังงาน
ตามหลักการ Green IT Data Center อย่างต่อเนื่องมากว่า
5 ปี พร้อมกับพัฒนาการท�ำงานภายในให้ได้ตามมาตรฐาน
สากล เพื่ อ ส่ ง มอบระบบงานที่ มี คุ ณ ภาพแก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ขณะเดียวกัน ได้ใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยประหยัดพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการน�ำเทคโนโลยี virtualization ซึ่งมีการ
บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ท�ำให้การบริหารจัดการทรัพยากร
IT ทีท่ �ำงานร่วมกันเกิดประโยชน์คมุ้ ค่าสูงสุด ผลส�ำเร็จสะท้อน
ได้จากปริมาณการใช้พลังงาน ค่าไฟฟ้า และค่าบ�ำรุงรักษา
ที่ลดลง ลดพื้นที่ส�ำหรับวางอุปกรณ์ การบริหารและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ IT ที่สะดวกและมีความยืดหยุ่น ปัจจุบัน
การด�ำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่อง server เดิมไปใช้ server
virtualization มีความคืบหน้ามากกว่า 70%
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบริการให้เช่าพื้นที่ (co-location)
ซึง่ เริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2556 ส�ำหรับบริษทั สมาชิกทีส่ นใจ
เช่าพื้นที่จัดวาง server เพื่อใช้รับส่งค�ำสั่งซื้อขายผ่านระบบ
เครือข่าย SETNET3 ซึง่ เป็นระบบเครือข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
โดยบริการนี้ จะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของ
อุตสาหกรรมตลาดทุนได้ ขณะนีม้ บี ริษทั สมาชิกใช้บริการแล้ว
จ�ำนวน 4 บริษัท
นอกจากนี้ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของระบบงาน
ส�ำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ ร ะบบงานมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผ่านการรับรองด้านระบบ
บริ ก ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 และยั ง ด�ำเนิ น การต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
เสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบงาน และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

การพัฒนาบริการข้อมูลบนเว็บไซต์สนับสนุนความ
ร่วมมือกลุ่ม GMS
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในกลุ่ม GMS ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา
ฮานอย โฮจิ มิ น ห์ และลาว เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ตลาดหลักทรัพย์ GMS เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน โดย
จะแสดงข้อมูลการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์กลุม่ GMS และ
ช่องทางในการลงทุน โดยผูส้ นใจสามารถดูขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th
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การเพิม่ ประสิทธิภาพงานชำ�ระราคาของสำ�นักหักบัญชี
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ในระดั บ สากล ส�ำนั ก
หักบัญชีได้พัฒนาระบบช�ำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่
(SET CLEAR) ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ๆ ให้รวดเร็วทันต่อความต้องการ
ทางธุรกิจ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการลดขัน้ ตอน
ด�ำเนินงานให้เป็นแบบ straight through processing: STP
มีการบริหารความเสี่ยงรวมของทุกตราสาร (integrated risk
management) ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล และ
สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมและการขยายระยะเวลาการ
ซื้อขายในอนาคต โดยระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ ส�ำนั ก หั ก บั ญ ชี จ ะพั ฒ นาระบบเพื่ อ รองรั บ
การช�ำระราคาตราสารทุนและตราสารหนี้ภายใต้ระบบงาน
เดียวกัน เพี่อเตรียมพร้อมการขยายตัวทางธุรกิจ และเพิ่ม
ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ สามารถ
ช�ำระราคาและรับฝากหลักทรัพย์จากการซื้อขายหลายตลาด
(multi-market) และรองรับการช�ำระราคาของตราสารหลาย
สกุลเงิน (multi-currency) นอกเหนือจากเงินสกุลบาท รวมทัง้
รองรับการท�ำ pre-settlement matching system แบบ
straight through processing: STP Via SWIFT ทั้งนี้ ระบบ
ช�ำระราคาใหม่นมี้ กี �ำหนดเริม่ ใช้งานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคง
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมองค์กร
(leadership & culture development) เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความ
พร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ก้าวไปสู่การเป็น
ผู้น�ำในตลาดทุนของภูมิภาคอย่างยั่งยืน

พั ฒ นาบริ ก ารหลั ง การซื้ อ ขายสำ � หรั บ การลงทุ น
ในต่างประเทศ
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มพร้ อ มรองรั บ การขยายตั ว ของ
การลงทุนระหว่างประเทศ ช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินการ
ของอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยมีการลงทุน
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละตลาดการลงทุ น ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น
ส�ำนั ก หั ก บั ญ ชี แ ละศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ พั ฒ นา
บริการใหม่เพื่อเป็นตัวกลางการให้บริการหลังการซื้อขาย
ส�ำหรั บ การลงทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ใ นต่ า งประเทศ ทั้ ง ในและ
นอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุม
ทัง้ การช�ำระราคาส่งมอบหลักทรัพย์ การเก็บรักษาหลักทรัพย์
ในต่างประเทศ และการจัดการสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป

การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากล Principles For
Financial Market Infrastructures: PFMI
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการงานส�ำนักหักบัญชีและ
งานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เสริมสร้าง
ความมั่นใจในระบบช�ำระราคาและระบบรับฝากหลักทรัพย์
ส�ำนั ก หั ก บั ญ ชี แ ละศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ได้ ป รั บ ปรุ ง
หลั ก เกณฑ์ รวมทั้ ง มาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งจากการ
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การค�ำนวณค่าความเสี่ยงส�ำหรับ
ตราสารทุน การทบทวนประเภทของหลักประกัน การใช้
แหล่งเงินทุนของส�ำนักหักบัญชี เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน
Principles For Financial Market Infrastructures: PFMI
ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานสากลส�ำหรั บ งานส�ำนั ก หั ก บั ญ ชี และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ส�ำนักบัญชีได้
รับการประกาศให้เป็น Qualified Central Counterparty Clearing
House: QCCP ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศ
อื่นในภูมิภาค และช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศโดย
เฉพาะกลุ่มที่เป็นธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนในการด�ำรงเงิน
กองทุน (capital reserve) ที่ลดลง ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวในเว็บไซต์
ของส�ำนักหักบัญชี และในอนาคต ส�ำนักหักบัญชีมีแผนใน
การด�ำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ European
Market Infrastructure Regulation: EMIR ด้วย

เสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการพั ฒ นาภาวะผู้ นำ �
(Leadership Development)
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ให้ ค วามส�ำคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
ทรัพยากรบุคคล โดยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดัน
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความส�ำเร็จ มีการเติบโตอย่าง

•

Leadership Development Program ซึ่งเป็นโครงการ
สร้างผู้น�ำส�ำหรับองค์กรแห่งอนาคตที่ได้ด�ำเนินการมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี 2553 เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพ
ของผู้บริหารแห่งอนาคตโดยใช้การผสมผสานหลากหลาย
รู ป แบบในการพั ฒ นา เช่ น one-on-one coaching
โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญ รวมทั้ ง การอบรม สั ม มนาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ

•

โครงการ Leading Self and Others ส�ำหรับพนักงานจนถึง
ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่น

•

โครงการหมุ น เวี ย นหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการท�ำงาน
(job rotation) ทั้งภายในสายงานและระหว่างสายงาน เพื่อ
ให้พนักงานมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานที่หลากหลายในขอบเขตงานที่กว้างขึ้น

•

โครงการให้ทุนการศึกษาปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ
ในสาขาบริหารธุรกิจ กฎหมายและเทคโนโลยี ปีละ 5 ทุน
โดยแบ่งเป็นทุนปริญญาโทในประเทศจ�ำนวน 2 ทุนและ
ทุนปริญญาโทต่างประเทศจ�ำนวน 3 ทุน เพื่อสนับสนุน
ให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กรต่อไป

•

จั ด ท�ำ 360 Competency Assessment เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�ำ และเป็นข้อมูลในการ
น�ำไปจั ด ท�ำแผนพั ฒ นารายบุ ค คล (individual
development plan: IDP) ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง
การจัดท�ำโครงการผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (succession plan)
ในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับองค์กร

•

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านช่องทางการสือ่ สารภายใน ได้แก่
Intranet เสียงตามสาย บอร์ด e-mail และผ่านกิจกรรม
อาทิ townhall และ focus group meeting และกิจกรรม
knowledge sharing ตลอดจนการท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อ
ให้ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสได้พบปะกันแบบไม่เป็น
ทางการอย่างสม�่ำเสมอ
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•

มีระบบประเมินผลงาน (performance management)
ที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร โดย
กรรมการและผู้จัดการ มี KPI ที่เชื่อมโยงเป้าหมาย
องค์กรและถ่ายทอดมาสู่ระดับผู้บริหารและพนักงาน
รายบุคคลตามล�ำดับ รวมถึงมีการเชื่อมโยง KPI กับ
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นไปตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
รายบุคคล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากร
ทีม่ คี า่ จึงมุง่ เน้นทีจ่ ะท�ำให้พนักงานมีความภาคภูมใิ จและเชือ่
มั่นในองค์กร โครงการต่างๆ ที่ได้จัดท�ำขึ้นเป็นการสนับสนุน
และเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงาน และท�ำงานอย่างมีความสุข ซึง่ จะส่งผล
ให้การท�ำงานมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถ มีความ
พร้อมส�ำหรับการแข่งขันและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนาตลาดทุนระยะยาว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด�ำเนินงานด้านพัฒนาตลาดทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ร่วมตลาดทุนในทุกกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ยกระดับความรูผ้ ลู้ งทุนและผูป้ ระกอบวิชาชีพ...
สร้างความยัง่ ยืนให้กบั ตลาดทุนไทยในระยะยาว
ส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น คุณภาพ...สร้างรากฐานตลาดทุน
ที่ยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางการ
เงินให้กับประชาชนของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความ
ยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว โดยตลอดปี 2557 ได้
จัดกิจกรรมและพัฒนาช่องทางการเรียนรูด้ า้ นการวางแผนการ
เงินและการลงทุนให้กับประชาชน และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

• โครงการ “เงินทองต้องวางแผน: ปฏิวัติความคิด
พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง”
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวางแผนทางการเงิน
ซึ่งด�ำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อปลุกกระแสให้
มนุษย์เงินเดือนทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนั ก งานเอกชนทั่ ว ประเทศ เกิ ด การตื่ น ตั ว เรื่ อ งของการ
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วางแผนทางการเงิน รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับตนเอง โดยในปี 2557 ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า
2.9 ล้านรายผ่านทุกช่องทางตลอดโครงการทั้งสื่อ offline
และ online ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมบริโ ภคสื่อ ของคนรุ่น
ใหม่ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งสื่อ out-of-home และ
โรดโชว์ไปยังอาคารส�ำนักงานต่างๆ 16 แห่งทั่วกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมทั้ง ยังได้จัดท�ำรายการ “ลงทุน 365 วัน”
ทางททบ.5 และรายการ “เงินทองต้องวางแผน” ทาง Money
Channel ซึ่งเป็นรายการที่แลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมสร้าง
แรงบันดาลใจการวางแผนการเงิน
นอกจากนี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ยั ง ได้ จั ด โครงการ
“Employee’s Choice @Workplaces” โดยมุง่ ส่งเสริมให้สมาชิก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (provident fund) ได้มีความรู้ด้าน
การวางแผนเกษียณผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งการ
เลือกนโยบายการลงทุน (employee’s choice) ที่เหมาะสม
กับตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณ
โดยในปี 2557 มีผสู้ นใจเรียนรูผ้ า่ นการอบรม และสือ่ การเรียนรู้
ต่างๆ จ�ำนวน 136,797 คน

• โครงการ “ห้องเรียนนักลงทุน”
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการกระจาย
ความรู้ออกไปยังผู้ลงทุนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพือ่ สร้างผูล้ งทุนคุณภาพให้กบั ตลาดทุนไทย โดยในกรุงเทพฯ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ยังคงจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้
ผ่านหลักสูตรการให้ความรู้ตั้ ง แต่ ร ะดั บ พื้ น ฐานเพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมก่อนการลงทุน ถึงหลักสูตรเชิงลึกเพื่อพัฒนา
และฝึ ก ฝนการลงทุ น แก่ ผู ้ ล งทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า ง
องค์ ค วามรู ้ ใ นการลงทุ น แก่ ผู ้ ล งทุ น ผ่ า นหลั ก สู ต รกว่ า
30 หลักสูตร โดยตลอดทั้งปีมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนารวม
12,521 คน
ส�ำหรับการให้ความรู้ในส่วนภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน
(SET Investment Center: SET IC)” จ�ำนวน 7 แห่ง
ในมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย

สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ
ที่มีทั้งความรู้ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการลงทุนที่
ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนและผู้สนใจ
ลงทุนในภูมิภาคเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์
SET IC ทั้ง 7 แห่ง แล้วกว่า 4,513 คน

• การพัฒนาสื่อความรู้ และช่องทางการเรียนรู้
“ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์”
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ครอบคลุมและ
ตอบทุกไลฟ์สไตล์การเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินและ
การลงทุ น ผ่ า นสื่ อ เรี ย นรู ้ อ อนไลน์ รู ป แบบต่ า งๆ ที่ เ ข้ า ใจ
ง่ า ย โดยในปี 2557 มี ผู ้ ไ ด้ รั บ ความรู ้ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ TSI
www.tsi-thailand.org จ�ำนวน 10 ล้านเพจวิว นอกจากนี้
TSI Facebook ยังได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 136,920 คน
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ในปี 2557 ที่ ผ ่ า นมา ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ พั ฒ นา
สื่ อ ความรู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพทั้ ง ผู ้ ล งทุ น และบริ ษั ท
จดทะเบียน อาทิ หนังสือชุด “การควบรวมกิจการ” 2 เล่ม
ได้แก่ “รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ: โอกาสของธุรกิจไทย”
และ “กลยุทธ์การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ” รวมทั้ง
หนังสือแปลชุด “แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับ
สากล (Global Technology Audit Guide: GTAG) 2 เล่ม
คือ “การตรวจสอบการทุจริต” และ “การก�ำกับดูแลการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ” พร้อมจัดสัมมนา
ให้ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าว เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียนได้
น�ำความรูม้ าปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง ในส่วนหนังสือส�ำหรับ
ผู้ลงทุน ได้จัดท�ำหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” 3 เล่ม
ได้แก่ “เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน” “คัมภีร์วิเคราะห์
งบการเงิน” และ “จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค” รวมทั้ง
หนังสือ “รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง...ฟิวเจอร์สและออปชัน” พร้อม
เผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่านแอพ
พลิเคชัน่ “SET e-book” ด้วย
นอกจากนี้ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง สื่ อ การเรี ย นรู ้
แบบครบวงจร ห้องสมุดมารวย ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร
แห่งแรกในประเทศไทย ได้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งบรรยากาศ
ภายในห้องสมุด และการจัดกลุ่มเนื้อหาของทรัพยากรเพื่อให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงเนื้อหาด้านตลาดทุนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่ง
ขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา maruey online library เพื่อให้
ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดสามารถ
เข้ า ถึ ง ความรู ้ ด ้ า นการเงิ น และการลงทุ น ได้ ทุ ก ที่ ตลอด
24 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี มีผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
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สารสนเทศด้ า นการลงทุ น และร่ ว มกิ จ กรรมเรี ย นรู ้ ด ้ า น
การลงทุนของห้องสมุดมารวยทั้งที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
และชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รวมกว่า 400,000 คน

สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบวิชาชีพสำ�หรับตลาดทุน
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าเน้นการ
พัฒนายกระดับความรู้และทักษะบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ลงทุน รวมถึง
ร่วมพัฒนาให้มีบุคลากร ผู้วางแผนการลงทุนรุ่นแรกของ
ตลาดทุนไทย ควบคู่ไปกับการดูแลงานด้านมาตรฐานความรู้
ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต (licensing standard development)
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่สถาบัน
ตัวกลาง เพือ่ สนับสนุนให้เกิดความเชือ่ มัน่ และการขยายตัวของ
ตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน โดยมีผลงานส�ำคัญ ดังนี้

• พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร
บริษัทหลักทรัพย์และตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รว่ มมือกับสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
และ TFEX จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่กลุม่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพต่างๆ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยตลอดทั้งปี 2557
มีบคุ ลากรได้รบั การอบรมความรูผ้ า่ นกิจกรรมต่างๆ รวม 4,930 คน

• พัฒนากลุ่มนิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการเข้าสู่วิชาชีพด้านตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับสถาบันอบรม สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาครวม 23 แห่ง ในการให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษา
เข้ารับการอบรมและทดสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะน�ำ
การลงทุน ผ่านโครงการ “New Breed IC @Unet” เพือ่ พัฒนา
บุ ค ลากรป้ อ นเข้ า สู ่ วิ ช าชี พ ผู ้ แ นะน�ำการลงทุ น รวมถึ ง
ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยจั ด โครงการ
“Young Corporate Financial Officer (Young-CFO)”
รุ ่ น ที่ 1 ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามพร้ อ ม
ในการเข้าสู่วิชาชีพเจ้าหน้าที่การเงิน (financial officer)
และนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (investor relations) เพื่ อ รองรั บ
ความต้องการบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้
ยังได้ร่วมสนับสนุนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการ
จัดงาน “โอกาสทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์” (career
opportunities in securities industry) เพื่อสร้างโอกาส
ในการสรรหาบุ ค ลากรใหม่ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ก ว่ า
1,200 ต�ำแหน่ง
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• พัฒนากลุ่มผู้แนะนำ�การลงทุน

• การพัฒนากลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้สอดคล้อง
กับประเภทผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละระดับ จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์ท�ำงานและความรับผิดชอบ โดยกิจกรรมทีส่ �ำคัญ
ได้แก่ โครงการ “The IC leader @brokers” เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารทีมงานส�ำหรับ
กลุ่มผู้จัดการสาขาของบริษัทหลักทรัพย์หรือหัวหน้าทีมของ
บริษัทหลักทรัพย์ โครงการ “Equity Product Specialist”
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแนะน�ำการลงทุนด้านหลัก
ทรัพย์เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิค การพัฒนา
ทั ก ษะการขาย พร้ อ มเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ แ นะน�ำการลงทุ น
ทุ ก ภู มิ ภ าคได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มโครงการ “Multi-Product
Specialist” เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแนะน�ำการ
ลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย
เรียนรูจ้ ากวิทยากรทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้
ยังพัฒนากลุ่มผู้แนะน�ำการลงทุนรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่
5 ผ่านโครงการ “Junior Investment Consultant @Brokers”
และยังพัฒนาความรู้กลุ่มผู้แนะน�ำการลงทุน ผ่านกิจกรรม
พิเศษภายใต้ โครงการ “Evening Class @SET” ซึ่งเป็นการ
อบรมช่ ว งเย็ น หลั ง เลิ ก งานเพื่ อ ต่ อ ยอดความรู ้ แ ละทั ก ษะ
ที่จ�ำเป็น

ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รว่ มกับสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุน จัดอบรมหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะส�ำหรับทั้ง
junior analyst หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ที่
ประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปี และกลุ่ม existing analyst หรือ
นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ผ่านโครงการ
ต่างๆ ได้แก่ โครงการ “Research Presentation Skills For
Junior Analyst” โครงการ “Sector Outlook And Update For
Analysts” และโครงการ “Regional Sector Analyst (Asian
Stock)” ตามล�ำดับ
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นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้สนับสนุนการให้
ความรู้ส�ำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์และกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

• การพัฒนามาตรฐานความรู้ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต
(Licensing Standard Development)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและบริหารเนื้อหาความรู้และ
คลังข้อสอบหลักสูตรทดสอบ “ผู้แนะน�ำการลงทุน” ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ซึ่ ง ตลอดปี 2557 มี ผู ้ เ ข้ า รั บ การทดสอบ
รวม 46,344 รายและได้มีการตรวจประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการทดสอบของศูนย์ทดสอบ 2 แห่ง รวม 10 ครั้ง
และบริหารหลักสูตร “Certified Investment and Securities
Analyst Program: CISA” ซึ่ ง เป็ น คุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ช้ ป ระกอบ
การขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยมี
ผู้เข้ารับการทดสอบ CISA ทั้ง 3 ระดับ รวม 2,538 ราย

การส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย
ยกระดับตลาดทุนไทย
• สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน
ในปี 2557 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานศึกษา
ด้านตลาดทุน อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ร่วมตลาดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคส�ำคัญ
ต่างๆ ในระบบตลาดทุนไทยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สามารถแข่ ง ขั น ในเวที ต ลาดทุ น โลกได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง
การผลิตงานศึกษาและวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาด
และการพัฒนาตลาดทุนในวงกว้าง โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนา
ตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน อาทิ “ความน่าสนใจของบริษัท
จดทะเบียนไทยในสายตาผู้ลงทุนต่างประเทศ และพฤติกรรม
การถือครองหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย”
“การเติ บ โตในต่ า งประเทศของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย”
และ “การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ: กลุ่ม
แรงงานในระบบช่วงอายุ 25-39 ปี”

• จัดเวทีเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนมุมมอง
เพื่อพัฒนาตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มี Capital Market Research
Forum เป็นประจ�ำทุกเดือนต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 เพือ่ เป็นเวทีน�ำ
เสนอผลงานวิจัยและผลการศึกษาด้านตลาดทุน รวมถึงแลก
เปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุนไทย ผู้ก�ำหนด
นโยบายทั้งจากตลาดเงินและตลาดทุน บริษัทจดทะเบียน
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำต่างๆ ร่วมแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ท�ำการส�ำรวจความคิ ด เห็ น CEO Survey: Economic
Outlook เป็นประจ�ำทุก 6 เดือน เพือ่ ทราบมุมมองจากผูบ้ ริหาร
ระดั บ สู ง ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นเกี่ ย วกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ
และธุรกิจ แนวโน้มการส่งออก การลงทุนและการระดมทุน
รวมถึงประเด็นที่ส�ำคัญในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการวางแผนกลยุทธ์ส�ำหรับภาคธุรกิจตลอดจนการวาง
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
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• สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ
มอบทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น
ด้านตลาดทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้หรือ
งานศึกษาที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นกับนักวิจัยในภาคการศึกษา
ของไทย และยั ง จั ด ให้ มี “คลิ นิ ก งานวิ จั ย ด้ า นตลาดทุ น ”
โดยได้รับความร่วมมือจาก 15 สถาบันการศึกษาชั้นน�ำทั่ว
ประเทศและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุน
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางในการ
สื่อสารใน social media ที่ www.facebook.com/pages/
Research-Connect เพื่อสร้างเครือข่ายในการผลิตงานวิจัย
ด้านตลาดทุน โดยนักศึกษาทีเ่ ข้าโครงการฯ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษา ได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

• ความร่วมมือกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ด�ำเนินงาน
ทางวิชาการในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
การวิจัยด้านตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ
โดยร่ ว มพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การข้ อ มู ล
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตงานวิจัย
ด้ า นตลาดทุ น โดยช่ ว ยให้ ก ารจั ด เก็ บ และเรี ย กใช้ ข ้ อ มู ล
ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
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สร้างสังคมผู้น�ำ คุณภาพผ่าน วตท.
สถาบั น วิ ท ยาการตลาดทุ น (วตท.) ได้ จั ด การศึ ก ษา
หลั ก สู ต รส�ำหรั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ สร้ า งผู ้ บ ริ ห ารที่ มี
ความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต
ประกอบด้วยภาวะผูน้ �ำทีส่ ามารถท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ทั้งด้านธุรกิจและด้านบทบาทในสังคม ตลอดระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมา มีผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตร วตท. แล้ว 19 รุ่น
รวม 1,626 คน และได้สร้างผลงานที่ส�ำคัญต่อการพัฒนา
ตลาดทุนไทย โดยน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดทุนต่อรัฐบาล
ซึ่ ง ได้ ต ่ อ ยอดเป็ น แผนพั ฒ นาตลาดทุ น ไทยฉบั บ ปั จ จุ บั น
นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านวิชาการอีกหลากหลาย ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย อาทิ แผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน
การปรั บ ตั ว ทางนโยบายเชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บ การ

เปลี่ ย นแปลงของค่ า เงิ น บาท การปฏิ รู ป กรอบนโยบาย
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ
และภาคเอกชน มุมมองของภาคธุรกิจไทยในการระดม
ทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ การลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียม
ความพร้ อ มสู ่ AEC กรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานของประเทศไทย และบทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบรางในประเทศไทย รวมถึ ง เรื่ อ ง
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ข้อเสนอแนะ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและ financial education
ความรู ้ ท างการเงิ น ส�ำหรั บ ประเทศไทย รวมทั้ ง เรื่ อ ง
ความท้าทายของตลาดทุนต่อการพัฒนากิจการเพื่อสังคม
ในประเทศไทย และการพั ฒ นาช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง
แหล่งเงินทุนของกิจการเพื่อสังคม
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กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าบูรณาการเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้
ทุกภาคส่วนของตลาดทุนเกิดการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและ
รากฐานที่แข็งแรงของตลาดทุนเป็นสำ�คัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
ความเชื่อมโยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำ�หนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่เน้นผลลัพธ์ด้านความ
ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุนใน 2 มิติ ได้แก่

มิติเชิงกว้าง (Broadening)
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนให้
สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายทัง้ ของผูล้ งทุน
และผู้ระดมทุน โดยขยายขอบเขตการท�ำธุรกิจ 1) เพิ่มความ
หลากหลายเพิ่มเติมจากหุ้น (multi-asset class) 2) เพิ่มการ
ซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินอืน่ นอกจากบาท (multi-currency)
และ 3) ขยายความร่วมมือไปสู่ตลาดทุนในกลุ่มประเทศ
ลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และ
ตลาดทุนในภูมภิ าคทีส่ �ำคัญของโลก รวมถึง 4) การเน้นขยาย
ฐานบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และผู้ลงทุน

2) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีสภาพคล่องสูงขึ้นอยู่ใน
30 อันดับแรกของโลก และ 3) สามารถสร้างฐานรายได้ใหม่
จากผลิตภัณฑ์ในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า บริการหลังการ
ซื้อขาย และธุรกิจจากต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่คิดเป็น 15% ของรายได้รวม

มิติเชิงลึก (Deepening)

1.1 บริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ เป้าหมายด้านการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ระบบตลาดทุนไทย โดยมีแผนงาน
ส�ำคัญในปี 2558 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบงานก�ำกับ
การซื้อขาย (market surveillance system) ให้สามารถตรวจ
พบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว และรองรับรูปแบบการ
ซือ้ ขายใหม่ๆ เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลการซือ้ ขายมีความโปร่งใส
และมีความยุติธรรม 2) การประเมินความเป็นไปได้ในการ
ลดระยะเวลาการช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ภายใน 2 วันท�ำการ (T+2) จากปัจจุบนั อยูท่ ี่ 3 วัน
ท�ำการ (T+3) และ 3) การบริหารความเสีย่ งส�ำหรับระบบช�ำระ
ราคาและรับฝากหลักทรัพย์ทสี่ อดคล้องตามแนวโน้มกฎหมาย
และการก�ำกับดูแลทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในต่างประเทศ เช่น European
Market Infrastructure Regulation: EMIR และ Principles for
Financial Market Infrastructures: PFMI

มุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้มีส่วน
ได้เสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการ
ส่งเสริมปัจจัยทีน่ �ำไปสูก่ ารสร้างคุณภาพ คุณค่า ยกระดับธุรกิจ
และความมั่นคงของตลาดทุนในระยะยาว เช่น การพัฒนา
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจของผู ้ ล งทุ น ทั้ ง ผู ้ ล งทุ น บุ ค คลและ
ผู้ลงทุนสถาบัน ให้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพและลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ การพัฒนาให้ บจ. ด�ำเนินกิจการโดยค�ำนึงถึงมูลค่า
เพิ่มด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบและสร้าง
ผลกระทบในทางบวกต่ อ มิ ติ ด ้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่
การเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ระยะยาว ในปี 2563 ภายใต้
3 เป้าหมายส�ำคัญคือ 1) การเพิ่มความมั่นคง 2) การสร้าง
ความมั่งคั่ง และ 3) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมาย
ไว้ ใ นปี 2563 ได้ แ ก่ 1) ตลาดหุ ้ น จะมี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์
ตามราคาตลาดเติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปัจจุบัน
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เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�ำหนด
แผนกลยุทธ์ส�ำหรับปี 2558 ดังนี้

1. การเพิ่มความมั่นคง

1.2 ประยุกต์ ใช้ระบบดิจิทัล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบริการ
ตลอดกระบวนการทั้ ง ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และผู ้ ร ่ ว ม
ตลาดทุ น โดยมี แ ผนงานส�ำคั ญ ส�ำหรั บ ปี 2558 ได้ แ ก่
1) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ทุ ก
ประเภทผ่ า นระบบออนไลน์ (digital IPO) ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
จดทะเบียน 2) การยกระดับการให้บริการผูล้ งทุนตามโครงการ
SET Sawasdee และการพัฒนาสือ่ social media และ digital
media ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงผู้ลงทุน
ยิ่งขึ้น และ 3) การเริ่มใช้ระบบช�ำระราคาใหม่ของตลาดหุ้นใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ซึง่ จะสามารถเชือ่ มต่อการช�ำระราคาและ
รับฝากหลักทรัพย์จากการซือ้ ขายหลายตลาด (multi-market)
และรองรับการซือ้ ขายตราสารหลายสกุลเงิน (multi-currency)

2. การสร้างความมั่งคั่ง
2.1 ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน
บริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศสามารถระดมเงินทุนได้ตามความต้องการทาง
การเงิน โดยตัง้ เป้าหมายเพิม่ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(market cap) จากหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่ในปี 2558
โดยจะเน้นบริษัทที่เป็นผู้น�ำในระดับอุตสาหกรรม (industry
leader) จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและ
สุขภาพ พลังงานทางเลือก และเกษตรและอาหาร รวมตลอด
ถึงการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS อีกด้วย โดยได้ตงั้ เป้าหมายเพิม่ market cap
จากหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) รวม 250,000 ล้านบาท
ในปี 2558 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความส�ำคัญ
กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และการ
สร้างช่องทางระดมทุนใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเป็นกิจการ
ที่มีศักยภาพและพร้อมเข้าจดทะเบียนใน mai และ SET
ในอนาคต
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มุ่งสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และ visibility ให้แก่กจิ การ เช่น warrant, stock dividend และ
stock split รวมถึงระดมทุนเพิม่ เพือ่ ความเพียงพอทางการเงิน
ส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2558 จะมีมูลค่า
ระดมทุนเพิ่มรวม 130,000 ล้านบาท

ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสภาพคล่องใน
ตลาดหุน้ ผ่านการขยายฐานผูล้ งทุนบุคคลในประเทศ โดยในปี
2558 มีเป้าหมายเพิ่มผู้ลงทุนที่ซื้อขายหุ้นประมาณ 130,000
บัญชี จากที่มีอยู่ 1,100,000 บัญชี ณ สิ้นปี 2557 ผ่านการ
ท�ำงานร่วมกับสถาบันตัวกลางทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้าง
การรับรู้ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน
นอกจากนี้ เพือ่ ให้สดั ส่วนของผูล้ งทุนมีความสมดุลมากขึน้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมการเพิม่ สัดส่วน
การลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันผ่านการให้ความรู้ประชาชน
ให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนสูงในระยะ
ยาวเพื่อความมั่นคงทางการเงิน เช่น การลงทุนในหุ้นผ่าน
กองทุนรวมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยร่วมมือกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและคณะกรรมการของบริษัท
ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนกับ
ผู้มีรายได้ประจ�ำ และส่งเสริมนโยบาย employee’s choice
ที่ช่วยให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของการเพิ่มผลตอบแทน
จากการลงทุน และจัดสรรเงินที่สมทบให้ลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้น
โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายเพิม่ จ�ำนวนผูถ้ อื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 215,000 บัญชี จากประมาณ
1.95 ล้านบัญชี ณ สิ้นปี 2557 และเพิ่มจ�ำนวนนายจ้างที่ใช้
นโยบาย employee’s choice 1,000 บริษทั จาก 5,773 บริษทั
ณ สิ้นปี 2557
ด้านการขยายฐานผู้ลงทุนต่างชาติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
มุ่งเพิ่ม visibility ของตลาดหุ้นไทยผ่านกิจกรรม roadshow
และส่งเสริมให้หุ้นไทยเพิ่มสัดส่วนใน benchmark index
ส�ำคัญในตลาดโลก เช่น MSCI Index
นอกจากนี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ยั ง ตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะ
เพิ่มสภาพคล่องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยการ
สนับสนุนการท�ำงานของผู้ดูแลสภาพคล่องให้เหมาะสม

2.2 ขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้หลากหลาย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ลงทุนที่มีมากขึ้น โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผน
งานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมสินทรัพย์อ้างอิง
ที่หลากหลาย (multi-asset class) เช่น สินค้าเกษตร ทองค�ำ
และตราสารหนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทอี่ า้ งอิงสกุลเงินต่างประเทศ
(multi-currency) ที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาท
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นอกเหนือจากการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ จาก
ธุรกิจการให้บริการหลังการซื้อขาย โดยในปี 2558 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะพัฒนาบริการด้าน fund settlement
เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายฐานของธุรกิจกองทุนรวม

ความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเดิม รวมไป
ถึงการให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่
มีคุณภาพ โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะจัด
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษารวมทั้งสิ้น
กว่า 4,500 คน

2.3 ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุง่ เน้นการขยายธุรกิจและเชือ่ มโยง
ธุ ร กรรมกั บ ตลาดทุ น ในต่ า งประเทศ โดยมี เ ป้ า หมายให้
ตลาดทุ น ไทยเป็ น ผู ้ เ ชื่ อ มโยงโอกาสการลงทุ น ไปยั ง กลุ ่ ม
ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS connector) ในปี
2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนงานจัดท�ำและเผยแพร่รายชือ่
หลักทรัพย์ทมี่ กี ารด�ำเนินธุรกิจในภูมภิ าค GMS และเดินหน้า
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ตลาดทุน รวมถึงสร้าง
ต่อยอดธุรกิจบริการหลังการซื้อขายระหว่างตลาดหลักทรัพย์
ในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังมีแผนร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นน�ำในต่างประเทศ
เพื่อขยายการเติบโตในระดับโลกอีกด้วย

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนการพัฒนาคุณภาพของผู้ลงทุน
ด้วยการส่งเสริมความรู้ของผู้ลงทุนทั้งด้านการลงทุนพื้นฐาน
และด้านเทคนิคที่เหมาะกับความสนใจและพฤติกรรมของ
ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ท�ำให้เกิดผู้ลงทุนมืออาชีพ (professional
investor) มากขึ้น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการซื้อขาย
(active rate) และลดการสูญเสียฐานผู้ลงทุน ด้วยการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ผ่านโครงการห้องเรียนนักลงทุน

3. การเติบโตอย่างยั่งยืน
3.1 พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของบริษัท
จดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน (sustainable development)
โดยสนับสนุนและให้ความรูเ้ พือ่ ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการ
(corporate governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม
(social responsibility) ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นให้ อ ยู ่ ใ น
ระดับสากล โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัท
จดทะเบียนที่อยู่ใน invited list ของดัชนีแห่งความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI)
เพื่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นาเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ใ น DJSI index
และการให้ความรู้ด้านการประเมิน ASEAN Corporate
Governance Scorecard เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะเดียวกัน ยังมุ่งเน้นการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรของบริ ษั ท จดทะเบี ย น ผ่ า นการ
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรและการให้ทุนอบรมส�ำหรับ
บุ ค ลากรที่ เ ป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมาย รวมทั้ ง การสร้ า งบุ ค ลากร
รุ ่ น ใหม่ จ ากกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ งาน ด้ า นนั ก ลงทุ น
สัมพันธ์และการเงินของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต
3.2 พัฒนาคุณภาพของสถาบันตัวกลาง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การพั ฒ นาและ
ยกระดับความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผ่านความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
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นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผน
ทางการเงินและการลงทุน ที่เน้นการลงทุนในกองทุนรวม
และกองทุ น ส�ำรองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางการ
เงินและเตรียมพร้อมส�ำหรับการเกษียณอายุให้แก่นักเรียน
นักศึกษา พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการ
เงินทองต้องวางแผน ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ตลาดทุนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น ศูนย์เรียนรู้
การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) และห้องสมุด
มารวย เป็นต้น

3.4 สร้างความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�ำหนดแผนงานส�ำหรับปี 2558
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็น Sustainable Stock Exchange ได้แก่ 1) จัดท�ำ
roadmap ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็น sustainable stock
exchange ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) พัฒนาทักษะ
ของทรัพยากรบุคคลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563 และ
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่
สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ ถือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
สะท้อนวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 5
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เป้าหมายแผนกลยุทธ์ของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558

1

เพิ่มความมั่นคง

3

2

สร้างความมั่งคั่ง

เติบโตอย่างยั่งยืน
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แผนกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558

1

1.1 การบริหารความเสี่ยง
• กำ�กับการดูแลการซือ้ ขายให้มปี ระสิทธิภาพ
• ประเมินความเป็นไปได้ในการลดระยะเวลา
การชำ�ระราคา (T+2)
• ยกระดับการปฏิบตั งิ านให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
(PFMI / EMIR)

1.2 การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล
• เริม่ ใช้ระบบชำ�ระราคาใหม่ของตลาดหุน้
• นำ�เครือ่ งมือดิจทิ ลั มาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพบริการให้แก่
1) บริษทั จดทะเบียน (digital IPO)
2) ผูล้ งทุน (SET Sawasdee) และ social digital media
ให้เข้าถึงผูล้ งทุน

2.1 การขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน
Supply
• เพิม่ market cap จาก IPO และระดมทุนเพิม่ ของบริษทั
จดทะเบียน
• สร้างช่องทางระดมทุนสำ�หรับ SMEs

Demand

• ขยายฐานผูล้ งทุนบุคคลและผูล้ งทุนสถาบัน
ผ่านกองทุนรวมหุน้ และ employee’s choice
• เพิม่ สภาพคล่องในตลาดหุน้ และตลาดสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
• สนับสนุนการทำ�งาน market marker
• Roadshow บริษทั จดทะเบียนทัง้ ในและต่างประเทศ
• สนับสนุนธุรกิจบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
ไปขายกองทุนให้ผลู้ งทุนต่างประเทศ

2.2 การขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้หลากหลาย
• Multi-asset class/currency: สินค้าเกษตร ทองคำ�
ตราสารหนี้ และผลิตผลิตภัณฑ์ทอ่ ี า้ งอิงสกุลเงินต่างประเทศ
• Post-trade service: เพิม่ คุณภาพการให้บริการและ
มีบริการใหม่

2.3 การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
• เชือ่ มโยงสินค้าไปตลาดต่างประเทศผ่านความร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์ชน้ั นำ�
• ขยายโอกาสการทำ�ธุรกิจใน GMS
- GMS-linked product (DR/ GMS stocks list)
- Exchange partnership
- จัดโครงการ CMA-GMS
- มี education standard สำ�หรับผูแ้ นะนำ�การลงทุน
ด้านหลักทรัพย์รว่ มกันในกลุม่ ประเทศ GMS
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เพิ่มความมั่นคง

2

3

สร้างความมั่งคั่ง

เติบโตอย่างยั่งยืน

3.1 บริษัทจดทะเบียน
• พัฒนาคุณภาพบริษทั จดทะเบียน ให้เติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน (ESG / DJSI)
• พัฒนาและขยายฐานบุคลากรของบริษทั จดทะเบียน
ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์และเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

3.2 บริษัทหลักทรัพย์ /
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

• เพิม่ จำ�นวน investment professionals ทัง้ ผูแ้ นะนำ�
การลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และพัฒนา		
คุณภาพตามsegment

3.3 ผู้ลงทุน และประชาชน

• ส่งเสริมความรูด้ า้ นการเงินและการลงทุนทีถ่ กู ต้องให้
แก่ผลู้ งทุนและประชาชนทัว่ ไป

3.4 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น Sustainable Stock
Exchange
• พัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจ
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากกระบวนการสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุนใน 2 มิติข้างต้น เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ปี 2563 ประกอบกับ
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ส�ำหรับปี 2558 โดยสรุปทิศทางองค์กรของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งเน้นตามกรอบแนวคิดส�ำคัญ 4
ประการ ดังนี้

ความหลากหลาย
(diversification)

การพัฒนาผ่านระบบ
งานดิจิทัล
(digitalization)

ความยั่งยืน
(sustainability)

การเป็นตลาด
ในระดับสากล
(internationalization)

การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู ้ ล งทุนที่มีเพิ่มขึ้น เช่น การมีผ ลิตภัณ ฑ์ที่นอกเหนือ จากในตลาดหุ้น
และหลากหลายสกุลเงิน และการสนับสนุนการจดทะเบียนของหลักทรัพย์
จากต่ า งประเทศในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ แ ก่
ผู้ลงทุนและช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น และให้
ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดความยั่งยืนจากรายได้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการด�ำเนินงานทุกมิติ ทัง้ การปฏิบตั งิ าน
และการพัฒนาบริการ เพื่อตอบสนองและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้
อย่างครอบคลุม ลดขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ซึง่ จะช่วยลด
ต้นทุนด้านการจัดการและการใช้พลังงาน รวมถึงช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

การเติ บ โตของขนาดและสภาพคล่ อ งในตลาดหุ ้ น และตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้า จากพื้นฐานของการมีหลักทรัพย์จดทะเบียนและนักลงทุนที่มีคุณภาพ
โดยต้องพัฒนาให้บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวและ
น�ำพากิจการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมความรู้ด้าน
การเงินและการลงทุนที่ถูกต้องให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชน รวมตลอดถึงการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ค�ำนึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ล งทุ น มองหา
หลักทรัพย์ทคี่ �ำนึงถึง environment, social, governance: ESG เพิม่ ขึน้ เพือ่ การ
เติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รวมถึงพัฒนาคุณภาพของบริษทั จดทะเบียนเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผลู้ งทุน
ด้วยบรรษัทภิบาลและความยัง่ ยืน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับตลาดทุน
ในกลุ่มประเทศ GMS และขยายความร่วมมือกับตลาดในภูมิภาคที่ส�ำคัญ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงกับตลาดทุนทั่วโลก
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ดำ�เนินงานอย่างโปร่งใส
ยึดมั่นการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

รายงานการปฏิบัติตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมัน่ การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับสากล และดำ�เนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ใช้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for Economic and Co-Operation and
Development (OECD) เป็ น แนวทางหลั ก และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอเป็นแนวปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา
ใน 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของสมาชิก 2. การปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการ
ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย 4. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส และ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยสรุปสาระสำ�คัญของการปฏิบตั ใิ นรอบปี 2557 ดังนี้

1
สิทธิของสมาชิก

2
การปฏิบัติต่อ
สมาชิกอย่าง
เท่าเทียมกัน

3
บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
และการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4
การเปิดเผย
ข้อมูลและ
ความโปร่งใส

5
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

1. สิทธิของสมาชิก
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น นิ ติ บุ ค คลเฉพาะที่ จั ด ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมิได้จดั ตัง้
ในรูปบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดให้มีการประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีละครั้ง
ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มาจากสมาชิก อนุมัติงบดุลและ
บั ญ ชี ร ายได้ ร ายจ่ า ยประจำ � ปี แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ร วมทั้ ง
ประโยชน์ตอบแทน และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเรียกประชุมวิสามัญ
สมาชิกเมือ่ ใดก็ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และหากมีสมาชิกจำ�นวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้มี
การเรียกประชุมเพิม่ เติม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
จัดให้มีการประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ
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นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายกำ�หนดข้างต้นนัน้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำ�คัญกับการดูแล
สิทธิของสมาชิก และสนับสนุนให้สมาชิกทุกรายสามารถใช้
สิ ท ธิ ข องตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยสรุ ป แนวปฏิ บั ติ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดูแลสิทธิของสมาชิก ดังนี้
1. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกรายเข้าร่วมประชุมสมาชิก โดยจะ
นำ�ส่งกำ�หนดการนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า และนำ�ส่ง
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ระบุ วั น เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุมทีช่ ดั เจน พร้อมระบุค�ำ ชีแ้ จงและ
เหตุผลในวาระที่ส�ำ คัญ
2. สมาชิกสามารถแจ้งวาระการประชุม และส่งคำ�ถามล่วง
หน้าก่อนวันประชุมได้ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์

3. การจัดประชุมสามัญสมาชิก และประชุมวิสามัญสมาชิก
โดยปกติ จ ะจั ด ขึ้ น ที่ อ าคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ถนน
รัชดาภิเษก เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้สมาชิกทุกรายสามารถเดินทาง
เข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ องค์ประชุม
สมาชิกกำ�หนดให้ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
4. ในการประชุมทุกครัง้ กำ�หนดให้ประธานกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นประธานในทีป่ ระชุม ซึง่ มีบทบาทหน้าที่
ในการเป็นผู้นำ�ในการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้สมาชิกทุกรายมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ
5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการเลือกตัง้ กรรมการทีม่ า
จากสมาชิก กำ�หนดให้สมาชิกเสนอชือ่ ผูท้ สี่ มควรจะเป็น
กรรมการต่อทีป่ ระชุมสมาชิก โดยในการพิจารณาคัดเลือก
กรรมการได้มกี ารพิจารณาคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล
และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดีหรือไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยระบุ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อบริษัทสมาชิกที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม ความเห็นของผู้ที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คำ�ถามและคำ�ชี้แจง
7. ภายหลังจากการจัดประชุมสมาชิก จะมีการจัดส่งรายงาน
การประชุมให้แก่สมาชิกโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันประชุมเพือ่ ให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และนำ�เสนอให้ที่
ประชุมสมาชิกครั้งถัดไปรับรองรายงานการประชุม

2. การปฏิบตั ติ อ่ สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั ติ อ่ สมาชิก
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกรายมีสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เผยแพร่ขอ้ มูลสำ�คัญ
เกีย่ วกับสินค้าและบริการตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวสารต่างๆ ใน
แวดวงตลาดทุน สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในการปฏิบตั ติ าม
ข้อกำ�หนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น โดยมีราย
ละเอียดการดำ�เนินการ ดังนี้
1. สมาชิกทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนซึง่ จะดำ�เนินการ
โดยเปิดเผย และนับสมาชิกหนึง่ รายต่อหนึง่ เสียงโดยถือ
เสียงส่วนมากเป็นมติ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่มาจากสมาชิก ให้สมาชิกออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็ น รายบุ ค คลจากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
ดั ง กล่ า วได้ บ ริ ษั ท ละหนึ่ ง เสี ย งโดยใช้ บั ต รลงคะแนน
พร้อมทัง้ มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบซึง่
มีความเป็นอิสระในการทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบทานการนับ
คะแนนเสียง
2. กรณีสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะอำ�นวย
ความสะดวกให้โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
3. มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการรับฟังความคิดเห็น
ข้ อ เสนอแนะ และข้ อ หารื อ จากสมาชิ ก เพื่ อ นำ � มา
พิจารณาปรับปรุงการดำ�เนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำ�เนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกโดยรวม

การลงนามรับรองความเป็นกลาง
กำ � หนดให้ ก รรมการ อนุ ก รรมการ และที่ ป รึ ก ษา/
ผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามในหนังสือรับรอง
ความเป็นกลาง (Letter of Independence) ทุกครั้งเมื่อได้รับ
แต่งตั้งและทุกต้นปี เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
ขอบข่ายบรรษัทภิบาลที่ดี หากมีเรื่องใดที่อาจมีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต้องเปิดเผยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ล่วงหน้า และงดมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียง
ในเรื่องนั้นๆ

ข้อมูลสำ�คัญในการปฏิบัติต่อสมาชิก
ในปี 2557
• การประชุมสามัญสมาชิก และวิสามัญสมาชิก
ในปี 2557 มีการประชุมสามัญสมาชิกในวันที่ 22 เมษายน
2557 โดยกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
9 ท่าน นอกจากนี้ มีการประชุมวิสามัญสมาชิกจ�ำนวน 3 ครั้ง
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยเฉลีย่ ร้อยละ 87 โดยสมาชิกได้ใช้
สิทธิออกเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาเรือ่ งทีม่ ผี ลต่อสมาชิก รวมทัง้ รับฟังความเห็นในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกราย ได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ การปรับปรุง
มาตรการก�ำกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ การก�ำหนดหลักเกณฑ์
การซือ้ ขายเพือ่ รองรับ unsponsored depositary receipt: DR
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• การจัดกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูล
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก และรักษาสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิก กับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ดังนี้
กิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำ�เนินการร่วมกับสมาชิก
member
newsletter
(4 ฉบับ)

CEO
networking
(1 ครั้ง)
member
meeting
(2 ครั้ง)

CEO
letter
(12 ฉบับ)

SET&ASCO executive
luncheon meeting (9 ครั้ง)

SET&ASCO executive
luncheon meeting
(9 ครั้ง)

เป็นการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริหารของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อหารือปัญหาและ
อุปสรรคในการดำ�เนินธุรกิจหลักทรัพย์ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทำ�งานในธุรกิจหลักทรัพย์

CEO networking
(1 ครั้ง)

เป็นกิจกรรมพบปะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทสมาชิกทุกแห่งตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์

Member newsletter
(4 ฉบับ)

เป็นบทความเผยแพร่ให้แก่บริษทั สมาชิก ซึง่ รวบรวมข้อมูลพัฒนาการสำ�คัญของสินค้าและบริการ
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในแวดวงตลาดทุน

CEO letter
(12 ฉบับ)

เป็นสารจากกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลัทรัพย์ฯ ถึงกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั สมาชิก เพือ่ ให้
ได้รบั ทราบข่าวสาร ความคืบหน้าสำ�คัญๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Member meeting
(2 ครั้ง)

จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง “ผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุน บุคคล
ในต่างจังหวัด” และ “รายงานการศึกษาแนวโน้มของ high frequency trading ในตลาดทุนไทย”
เป็นต้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมัน่ ดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็น
ธรรมและเท่ า เที ย มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น คณะกรรมการกำ � กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท สมาชิ ก บริ ษั ท
จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ลงทุน และ
พนักงานของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง คูค่ า้ ลูกค้า เจ้าหนี้
คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม
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รายงานประจำ�ปี 2557

นอกจากนี้ นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2556 ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปี
2557 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบสื่ อ สารภายใน
(Intranet) ระหว่างผู้บริหารที่เรียกว่า “Stakeholder Relation
Management” เพื่อให้ผู้บริหารทุกฝ่ายรับทราบและแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและดูแลการปฏิบตั ติ อ่ บริษทั จดทะเบียน บริษทั สมาชิก
และผู้ร่วมตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.1 สรุปข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ปฏิบัติอยู่
และกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทสมาชิก
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีการปรับปรุง/ออกหลักเกณฑ์ใหม่และสร้างความเข้าใจ
เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของบริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

ผู้ลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป

• มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีห่ ลากหลาย ด้วยบริการทีด่ เี ลิศ และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ
• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
• ให้บริการรับข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป และดำ�เนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งรักษาข้อมูลความลับไม่น�ำ ข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พนักงาน

คู่ค้า

เจ้าหนี้

• พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะที่จำ�เป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
• จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลสำ�เร็จระยะยาวของ
องค์กร และเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ�
• ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
• สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงเป้าหมายทิศทาง แผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
• ปฏิบัติต่อพันธมิตรคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
• ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
• ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขการค�้ำประกันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
• บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ดี เปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำ�เสมอ

คู่แข่ง

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สุจริต และไม่เอาเปรียบต่อคู่แข่ง
ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ภาครัฐ

• สนับสนุนการดำ�เนินงานของภาครัฐและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำ�กับ
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

• มุง่ มัน่ ดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วม
และมีความรูใ้ นการทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมมาโดยตลอด
(รายละเอียดการดำ�เนินงานระบุไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2557”)
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3.2 กิจกรรมสำ�คัญที่ดำ�เนินการในปี 2557 เพื่อดูแลสิทธิของผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
การดูแลสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

การให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป

การสนับสนุนบริษัทจดทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ

จัดให้มีกองทุนเพื่อคุ้มครอง
ทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่
ภายใต้การดูแลของบริษัท
สมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุน
โดยผู้ลงทุนจะได้รับการจ่าย
เงินชดเชยตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนด

จัดตั้งแหล่งข้อมูลความรู้
การลงทุนกว่า 180 แห่ง
เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้
การลงทุนแก่ นิสิต นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ

ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ลงทุนได้มีโอกาส พบปะกับ
บริษัทจดทะเบียน บริษัท
หลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้ความรู้
การลงทุน รวมถึงการได้รับ
ข้อมูลสินค้าและบริการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จัดงาน Thailand Focus /
จัดกิจกรรม roadshow
ทั้งในและต่างประเทศ
โดยนำ�บริษัทจดทะเบียนไทย
ไปพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ /
ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นที่ดีในการลงทุน

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.57
• กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ (SIPF)
มีมูลค่ากองทุน
698 ล้านบาท
• กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(DIPF) มีมูลค่ากองทุน
65 ล้านบาท

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.57
• จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน”
7แห่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ�
ทั่วภูมิภาคของประเทศ
• จัดตั้ง “มุมความรู้ตลาดทุน”
179 จุดที่สถาบันศึกษา
ทั่วประเทศ

กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ตลอดปี 2557
ในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาค:
• บูธตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในงาน Money Expo 6 ครั้ง
• จัดงาน SET-TFEX Money
Channel 3 ครั้ง
• จัดงาน SET in The City
1 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปี 2557
• จัดงาน Thailand Focus 2014
“Reforming for Sustainable
Growth” มีผู้ลงทุนสถาบัน
เข้าร่วม งาน 236 ราย และ
บริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วม
ให้ข้อมูล 113 บริษัท
• จัด roadshow รวม 8 ครั้ง
ในประเทศต่างๆ อาทิ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีโดยมี
จำ�นวนผู้ลงทุนจากประเทศ
ที่เดินทางไป roadshow
ได้เข้ามาถือครองหลักทรัพย์
ไทยเพิ่มขึ้น

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทสมาชิก
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บริษทั จดทะเบียน ตลอดจนหน่วยงานก�ำกับดูแล ในปี 2557 พบว่า มีคะแนนความพึงพอใจ
รวมอยูท่ ี่ 83%

3.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ถื อ ว่ า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี
คุณค่ายิ่ง จึงมีนโยบายเพื่อให้ความส�ำคัญต่อการสรรหา
ธ�ำรงรักษา และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง รวมทัง้
ให้การดูแลสวัสดิภาพ ผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและเสริมสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ความสุข ความสามัคคี และ
เสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว
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สรุปข้อมูลสำ�คัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2557

จำ�นวนพนักงาน

728 คน ประกอบด้วยพนักงานเพศชาย 222 คน และพนักงานเพศหญิง 506 คน

Turnover rate

7%

สวัสดิการพนักงาน

• จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้ทุนการศึกษาสวัสดิการให้กู้
ยืมเงิน รวมทั้งช่วยเหลือด้านเงินกู้กรณีฉุกเฉิน
• มีสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน
ระหว่างกลุ่มพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยในระหว่างปี 2557 ได้ให้ความช่วยเหลือ
เงินกู้ยืมให้แก่พนักงานรวม 281 ราย 671 สัญญา เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 79,518,500 บาท
• มีสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานที่ได้รับแต่งตั้ง
และได้รับเลือกตั้ง เพื่อทำ�หน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้าง
ความสุขในการทำ�งานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคืนความสุขให้กับสังคมและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สวัสดิภาพพนักงาน

• จัดสิ่งแวดล้อมในการทำ�งานโดยคำ�นึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน
โดยในปี 2557 ได้ด�ำ เนินการต่างๆ อาทิ
- จัดให้มกี ารฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ไวรัสประจ�ำชัน้ ต่างๆ ภายในอาคารส�ำนักงานรวม 4 ครัง้
- จัดให้มีการฉีดพ่นก�ำจัดแมลง ยุง ปลวก มดไร เป็นประจ�ำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง
- การจัดซ้อมหนีไฟประจ�ำทุกปี โดยในปี 2557 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมซ้อม
		 หนีไฟ จ�ำนวน 641คน คิดเป็นร้อยละ 81 ของพนักงานทั้งหมด
• ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและมีความสุขโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปีแก่พนักงาน และจัดให้มีสถานที่ออกกำ�ลังกาย รวมถึงการประกันชีวิตและสุขภาพ

การบริหารผลตอบแทนและการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ
•

•

จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ และผลส�ำเร็จขององค์กร ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
บริษัทชั้นน�ำ โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีความชัดเจนและอิงตามผลการด�ำเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติ
งาน (KPI) รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานรายบุคคล
(performance based pay)
จัดให้มีผลตอบแทนระยะยาวส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
กับองค์กรอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานาน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาปรับระดับต�ำแหน่งงานทีค่ �ำนึงถึงผลการปฏิบตั งิ าน
และระยะเวลาการท�ำงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังจัด
ให้มพี ธิ เี ชิดชูเกียรติและมอบของทีร่ ะลึกซึง่ มีมลู ค่าแตกต่าง

กันตามอายุงาน ให้แก่พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องครบทุกรอบ 5 ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุงาน 10 ปี
ขึน้ ไป ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในวันครบรอบการด�ำเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เพื่อ
สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่
ให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
•

ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญา
โททั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การจู ง ใจให้
พนักงานแสดงศักยภาพ รวมทั้งดูแลรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ และเป็นก�ำลังส�ำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ในอนาคต ซึ่งในปี 2557 มีผู้ที่ก�ำลังศึกษาต่อโดยได้รับทุน
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�ำนวน 5 ทุน
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การอบรมและพัฒนาพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการท�ำงานทีจ่ �ำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน โดยในปี 2557 ได้มกี าร
จัดอบรมให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน สรุปได้ ดังนี้
•

•

จัดอบรมให้กบั ผูบ้ ริหารระดับกลางและพนักงาน รวม 49
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็น
ผู้น�ำและการบริหารจัดการ (leadership/ managerial)
เพือ่ เสริมสร้างการท�ำงานเป็นทีม (teamwork) ตลอดจน
ความรูเ้ ฉพาะเรือ่ งในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน
(functional skills) รวมงบประมาณอบรม 10,731,065 บาท
โดยผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเข้ า ร่ ว มอบรมรวมทั้ ง สิ้ น
2,175 วัน (man-days) คิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงานทัง้ หมด
จัดให้ผบู้ ริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมในหลักสูตรซึง่ จัด
โดยสถาบันพัฒนาผูบ้ ริหารชัน้ น�ำภายนอกในหลักสูตรที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ Leading Culture
Change Workshop / Leadership Challenging Program
/ Executive Coaching และ Executive Program โดยสรุป
จ�ำนวนการเข้ารับอบรมรวม 182 วัน (man-days)

นอกจากนี้ ในปี 2557 ได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานเพื่อ
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งเข้ า ใจและมี คุ ณ ค่ า
ซึง่ สามารถน�ำมาปรับใช้กบั ตัวเองและองค์กรได้ อาทิ การจัด
อบรมเรือ่ ง “5ส. ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.” เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2557 /
“Paperless Project & 5ส.” เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 /
“E-Waste Recycle Project” เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้น
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การสร้างบรรยากาศในการทำ�งานทีด่ ี และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศใน
การท�ำงานทีด่ เี พือ่ ให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบตั งิ าน โดย
ตลอดปี 2557 ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ
•

มุง่ เน้นการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันร่วมกันอย่างมี
ความสุข (work & life combination) ด้วยการจัดกิจกรรม
สันทนาการภายใต้โครงการ Be(e) Happy โดยสอดแทรก
ไปกับกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

•

จัด sharing session ทีเ่ ป็นสาระความรูใ้ นด้านต่างๆ ทัง้
ด้านสุขภาพ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านสิง่ แวดล้อมในรูปแบบที่ informal เป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยเชิญผูบ้ ริหารและพนักงานในฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวม
ไปถึงวิทยากรจากภายนอกมาร่วมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
อย่างใกล้ชดิ พร้อมตอบข้อซักถามแก่พนักงานได้โดยตรง

•

ก�ำหนดให้พนักงานมีการลาพักร้อนติดต่อกัน (blocked
leave) เพือ่ ให้พนักงานได้วางแผนและมีโอกาสได้ลาหยุด
พักผ่อนประจ�ำปีอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีโดยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลในกลุ่มพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานของ
องค์กร โดยกิจกรรมส�ำคัญทีด่ �ำเนินการในปี 2557 สรุปได้ ดังนี้

Town hall meeting
(3 ครั้ง)

เพื่อให้กรรมการและผู้จัดการได้สื่อสารนโยบาย แนวทางและทิศทางการดำ�เนินงานของตลาด
หลักทรัพย์ฯ แก่พนักงานอย่างเป็นประจำ�และต่อเนือ่ ง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

Chat & Share
(3 ครั้ง)

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้สื่อสารตรงแบบสองทาง (interactive) กับกรรมการและ
ผูจ้ ดั การ ผ่านรายการโทรทัศน์ระบบวงจรปิดและเสียงตามสาย เป็นการแสดงความเห็นได้หลากหลาย
ทัง้ ข้อมูลด้านแนวทางการพัฒนางานของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอแนะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิทธิประโยชน์ของพนักงานโดยตรง ฯลฯ

SET Sawasdee
(3 ฉบับ)

เป็นสารจากกรรมการและผู้จัดการ ส่งถึงพนักงานทุกคนโดยทางอีเมล เพื่อสื่อสารถึงกิจกรรม
สำ�คัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ รวม
ทั้งเพื่อสร้างกำ�ลังใจให้แก่พนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์กร
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Management
meeting / senior
management
meeting  (11 ครั้ง)

เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละสายงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เสริมสร้างความมี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดผลสำ�เร็จในเชิงธุรกิจ และสนับสนุนการทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการสื่อสารต่อไปยังพนักงานเพื่อรับทราบถึงนโยบาย หรือความคืบหน้าการดำ�เนินงานที่
สำ�คัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำ �งานโดยได้จัดทำ�ผลสำ�รวจ
โครงการ
Little Voice Great Value ความผูกพันของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เป็นครั้งที่ 10 และยังคงดำ�เนินการต่อไปเพื่อ
(1 ครั้ง)
นำ�มาพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งานที่ดี

3.4 กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และปฏิบตั ติ อ่
คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค โดยจะปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กระบวนการทีก่ �ำหนดไว้ในระเบียบ และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
จัดซือ้ จัดจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ สรุป
กระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกบริษทั ทีจ่ ะมาเป็นคูค่ า้ กับ
กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ดังนี้

กำ�หนด
คุณสมบัติของ
บริษัทที่จะยื่นคำ�
เสนอเป็นคู่ค้าและเผย
แพร่ข้อมูลให้บริษัท
ทุกรายรับทราบ
อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียมกัน

มีคณะทำ�งาน
จัดซื้อจัดจ้างทำ�
หน้าที่พิจารณาคัด
เลือกคู่ค้าตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด และเป็นไป
อย่างโปร่งใส
ยุติธรรม

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดนโยบายในการ
หลีกเลีย่ งการท�ำธุรกิจ ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชั่นและสื่อสารให้ผู้บริหารทุกราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้องในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด

มีการจัดทำ�
ข้อตกลง หรือ
สัญญากับคู่ค้าไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็น
ธรรมกับคู่ค้า

ตรวจรับงาน
โดยคณะทำ�งาน
ตรวจรับซึ่งเป็น
อิสระจากคณะทำ�งาน
จัดซื้อฯ โดยตรวจรับ
ภายใต้เงื่อนไขที่
ตกลงไว้

ดำ�เนินการ
เบิกจ่ายเงินให้
กับ คู่ค้าตามระยะ
เวลาและเงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ ใน
สัญญา

3.5 การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
และการคอร์รปั ชัน่ อย่างจริงจัง โดยก�ำหนดนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ระบุไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ นอกจาก
นี้ ยังได้ก�ำหนดรายละเอียดของการปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ไว้ใน
“แนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่ ” ซึง่ จะ
ระบุขอ้ พึงปฏิบตั ิ ข้อห้ามปฏิบตั ิ รวมทัง้ ยกตัวอย่างเหตุการณ์
ที่อาจเกิดความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการงดรับของขวัญเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานอย่างโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยได้มกี ารสือ่ สารนโยบายดังกล่าวออกไปยัง
บุคคลภายนอกและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันและร่วมสร้างวัฒนธรรมในการน�ำไปสู่การต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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การสร้างการรับรู้ และสื่อสารเจตนารมณ์ ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2557 ได้ มี ก ารสื่ อ สารเจตนารมณ์ ข องกลุ ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
•

•

•

คู่ค้า หรือผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นคู่ค้า: จัดประชุมชี้แจง
ต่อคู่ค้าในครั้งแรก เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ระบุข้อความที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น ใบสัง่ ซือ้ สัง่
จ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศร่างขอบเขตของงาน
(TOR) รวมถึงใน signature mail ของหน่วยงานทีท่ �ำหน้าที่
จัดซือ้ จัดจ้าง เป็นต้น
บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก และหน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง: สือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจ และขอความร่วม
มือในการงดส่งมอบของขวัญให้แก่กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพือ่ สร้างบรรทัดฐานในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
หน่วยงานก�ำกับดูแล: ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก
ส�ำนั ก งาน ก.ล.ต. เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ใน
แนวทางการสร้าง CG Awareness ให้กับพนักงานใน
องค์กร และการ Implement นโยบายทีส่ �ำคัญเช่น นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแนวปฏิบตั ใิ นการรับหรือ
ให้ของขวัญ เป็นต้น

• ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ: การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวปฏิบตั ใิ นการ
งดรับของขวัญ และแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตและ
การคอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนือ่ งผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ Newsletter / Web-based activity / การจัดประชุมชีแ้ จง เป็นต้น

การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรต่อต้าน
คอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ นับสนุนการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงาน
อืน่ ๆ โดยในปี 2557 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้มกี าร
เข้าร่วมในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว อาทิ
•
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เข้ า ร่ ว มเป็ น กรรมการองค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
(ประเทศไทย) โดยมีประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นผูแ้ ทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าร่วมประชุม

รายงานประจำ�ปี 2557

และให้ ค วามเห็ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นา
แนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ของประเทศ
•

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจ�ำปี 2557 ซึ่งจัด
เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2557 ภายใต้ชอื่ งาน “HAND IN
HAND… ปฎิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ ของประเทศ

•

เข้าร่วมในงานประชุมสัมมนาใหญ่ประจ�ำปี 2557 ของ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ
บรรยายเรื่อง “การต่อต้านการคอร์รัปชั่นยุคใหม่กับการ
ก�ำกับดูแลกิจการ” เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2557

•

เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง เสวนาคลี นิ ค ไอเอ ในหั ว ข้ อ “Money
laundering case study and related law & regulation”
โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่
20 ธันวาคม 2557

การประเมินความเสี่ยง และการติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ถือเป็นหนึง่ ในความ
เสี่ยงหลักที่ส�ำคัญขององค์กร ซึ่งทุกๆ ปีแต่ละหน่วยงานจะ
ต้องมีการประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดัง
กล่าว รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยง
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้ทันท่วงที และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีฝา่ ยบริหารความเสีย่ งเป็นผูต้ ดิ ตาม
และรายงานสถานะความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ รับทราบอย่างสม�ำ่ เสมอและฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นผูต้ รวจสอบความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
หน่วยงานก�ำกับกิจกรรมองค์กร เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรงในการให้ค�ำปรึกษา และก�ำกับดูแลให้การปฏิบตั งิ าน
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนรับข้อร้องเรียนจากพนักงานที่
พบเห็นการกระท�ำที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยร่วม
กับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่าน
กระบวนการรับข้อร้องเรียนทีม่ คี วามโปร่งใส และให้ความเป็น
ธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดท�ำรายงานสรุปเสนอต่อ
กรรมการและผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

3.6 การปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความ
ส�ำคัญ และยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับรูถ้ งึ สิทธิของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม

3.7 การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนต่อ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มชี อ่ งทางทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม
การถูกละเมิดสิทธิ การกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรงต่อประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบได้รบั ข้อร้องเรียน จะน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ าร
พิจารณาของทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
ก�ำหนดกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เและรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อตัดสินใจด�ำเนิน
การ ซึง่ ก�ำหนดนโยบายเรือ่ งดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เผย
แพร่ผา่ นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หวั ข้อ “การแจ้ง
เบาะแส” โดยมีการรับแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
1. จดหมายอิเล็คทรอนิคส์:
ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th
2. ส่งไปรษณีย์:
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ก�ำหนดกระบวนการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้วย โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะ
ไม่เปิดเผยตนเองได้ ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ
และเปิดเผยเท่าทีจ่ �ำเป็นโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความ
เสียหายของผูร้ อ้ งเรียน ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้คมุ้ ครองได้
และผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม

ในปี 2557 ไม่มกี ารแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ
รายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้อง การทุจริตและการคอร์รปั ชัน่
หรือระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่องของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มายังช่องทางดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการ
เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยึด
หลักความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ
•

เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับภาพรวมของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงสร้างองค์กร รายชือ่ คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร
กฎเกณฑ์และการก�ำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน/บริษัท
สมาชิก ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและ
บริษทั สมาชิก กิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและความยัง่ ยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

•

เปิดเผยรายงานประจ�ำปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ สามารถ
ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2544 รวมทั้งงบ
การเงินประจ�ำปี ค�ำอธิบายและบทวิเคราะห์งบการเงิน
(MD&A) ภายใน 60 วันนับจากวันปิดบัญชี เช่นเดียวกับ
เกณฑ์การเผยแพร่งบการเงินของบริษทั จดทะเบียน โดย
งบการเงินประจ�ำปี 2557 เผยแพร่เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2558 หรือภายใน 48 วันนับจากวันปิดบัญชี ซึง่ เร็วกว่า
เกณฑ์ทกี่ �ำหนด พร้อมทัง้ จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงคูก่ บั
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจ�ำปี

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์แล้ว ยังได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ ของกลุม่ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อมูลของบริษทั จดทะเบียน ผ่านช่องทาง
ทีห่ ลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้งา่ ย อาทิ
•

เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้
การลงทุน ข่าวสารส�ำคัญในแวดวงตลาดทุน ข้อมูลความ
รูเ้ พือ่ การลงทุนหรือเพือ่ วางแผนทางการเงิน ผ่านสือ่ SET
Social ได้แก่ Facebook Twitter Youtube

• เผยแพร่ขา่ วสาร และความรูด้ า้ นการเงินและการลงทุน ผ่าน
สถานีโทรทัศน์ Money Channel ซึง่ ออกอากาศ 24 ชัว่ โมง
รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ และสื่อ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ
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•

•

ข้อมูลกิจกรรม Opportunity Day ย้อนหลัง ซึง่ กิจกรรม
นีจ้ ดั ขึน้ หลังประกาศงบการเงินทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั
จดทะเบียนได้พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และ
สือ่ มวลชน เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจและการด�ำเนิน
งานของบริษทั รวมทัง้ เปิดโอกาสให้มกี ารสอบถามข้อมูล
โดยตรงจากผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ในปี 2557 มีบริษัท
จดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 461 บริษัท และมีผู้ลงทุน
ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังข้อมูล 21,715 คน
มีชอ่ งทางให้ผลู้ งทุน บริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัว่ ไป สามารถแจ้งขอข้อมูล ข่าวสาร หรือ
ติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ และบริการข้อมูลผ่านระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติ 24 ชัว่ โมง ดังนี้
1. S-E-T Call Center (0-2229-2222 และ
SETCallCenter@set.or.th) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
การลงทุ น สิ น ค้ า และบริ ก าร กิ จ กรรมของกลุ ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการ
พัฒนาความรูต้ ลาดทุน กิจกรรมของ Money Channel
และปัญหาการใช้งานระบบของสมาชิก เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีองค์
ประกอบ ดังนี้
•

บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งจ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย
1 ท่าน ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน
ได้แก่ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, นายสุทธิชัย จิตรวาณิช,
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล, นางโชติกา สวนานนท์ และ
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์

•

บุคคลที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้ง
จ�ำนวน 5 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจากผู้บริหารระดับ
รองผู้จัดการขึ้นไปของสมาชิก จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ, นายสุเทพ พีตกานนท์,
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายพิเชษฐ สิทธิอ�ำนวย
และเป็นบุคคลที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลือกตัง้ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอชือ่ ซึง่ ต้องไม่เป็น
กรรมการผูจ้ ดั การ พนักงานหรือลูกจ้างของสมาชิก จ�ำนวน
1 ท่าน ได้แก่ศาสตราจารย์พเิ ศษกิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์

•

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่
นางเกศรา มัญชุศรี

2. TSD Call Center (0-2229-2888 และ
TSDCallCenter@set.or.th) ให้บริการข้อมูลงาน
นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริ ก าร e-Dividend บริ ก ารข้ อ มู ล ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทาง
อินเทอร์เน็ต บริการโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั รางวัล Outstanding
Data Provider Award ประจ�ำปี 2557 ซึง่ จัดโดย The Financial
Information Service Division: FISD ซึ่งเป็นองค์การกลาง
และโหวตโดยสมาชิกทีป่ ระกอบไปด้วย ผูค้ า้ ข้อมูล (data vendor)
ธนาคาร สถาบันการเงินทัว่ โลก โดยเป็นรางวัลส�ำหรับตลาด
หลักทรัพย์ทมี่ คี วามโดดเด่นด้านการให้บริการข้อมูลทางการเงิน
และการลงทุน เช่น ข้อมูลซือ้ ขาย และข้อมูลบริษทั จดทะเบียน
ผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยไปยังผู้ลงทุนและ
ผู้ร่วมตลาดทั่วโลก อันเป็นการตอกย�้ำความมุ่งมั่นที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะพัฒนาการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลเพือ่ ให้
ผู้ใช้ข้อมูลทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้สะดวกครบถ้วนทันเวลา
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รายงานประจำ�ปี 2557

• คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกกรรมการคนหนึง่
นอกเหนือจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธาน
กรรมการ ได้แก่ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน
ปัจจุบัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน กรรมการเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความ
รู้ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งนายสุภกิจ
จิระประดิษฐกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีฝ่ายเลขานุการองค์กรท�ำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ค�ำแนะน�ำ
ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ที คี่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องทราบ รับผิดชอบ
งานประชุมคณะกรรมการฯ รับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการทีม่ ใิ ช่ผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ทัง้ นี้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีพ่ น้
จากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ หรือเลือกตัง้ ได้อกี
แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ส�ำหรับผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และ
อาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้
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5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
(1) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผูก้ �ำหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยให้ความเห็นชอบต่อเป้าหมายหรือตัวชี้วัดระดับองค์กร
(Corporate KPI) และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทบทวนแผนงานให้รองรับและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลง โดยฝ่ายจัดการมีการรายงานสถานะของตัวชีว้ ดั
ระดับองค์กร ความคืบหน้าการปฏิบตั งิ านตามแผนกลยุทธ์ และ
ผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีความรับ
ผิดชอบในการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ให้มคี วามเหมาะสม
ทันสมัยอยู่เสมอ โดยก�ำหนดแผนในการทบทวนวิสัยทัศน์
และพันธกิจเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี ซึง่ ได้มกี ารทบทวน
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจครัง้ ล่าสุดในปี 2555

(2) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและผู้จัดการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทในการติดตาม
และก�ำกั บ ดู แ ลการด�ำเนิ น งานของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�ำหนด
นโยบายการติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน และการ
บริหารจัดการงานประจ�ำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธาน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหาร
ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เป็นผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญ
ในการตัดสินใจเรือ่ งนโยบาย ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำใน
การด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ โดยไม่กา้ วก่ายงานประจ�ำอัน
เป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
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คณะกรรมการ
•

ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด�ำเนินการตามนโยบาย ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตราก�ำลังของพนักงาน
และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ก�ำกับดูแลให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งานบรรษัทภิบาล
และการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล เชือ่ ถือได้
มอบหมายและกระจายอ�ำนาจด�ำเนินการให้แก่
ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสมให้มีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมที่ดี

•
•
•
•

เพื่อให้การบริหารจัดการงานต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม มีระบบการ
รายงานที่ชัดเจน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติ
คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการไปยังฝ่าย
จัดการในเรื่องต่างๆ โดยมีกรอบและกระบวนการพิจารณา
อนุมัติอย่างชัดเจน โดยเรื่องที่ส�ำคัญๆ อาทิ
•

การใช้งบประมาณสินทรัพย์ถาวร และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ กรณีใช้
งบประมาณเกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั เิ กินกว่า 2 ล้าน
บาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ

• การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการในวงเงินทีเ่ กินกว่า
10 ล้านบาทต้องขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ การซือ้ หรือการจ้างเกินกว่า 5
ล้านบาท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

• หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เรียกประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เป็นผู้น�ำในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยท�ำหน้าที่
ประธานในที่ประชุม และมีการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมเมือ่ ต้องชีข้ าดในทีป่ ระชุม
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รายงานประจำ�ปี 2557

ผู้จัดการ
•

•
•

เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการบริหารสูงสุดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
และระเบียบที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำ�หนด
รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำ�ทุกไตรมาส
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกผู้จัดการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการ
บางอย่างแทนได้โดยไม่ขดั ต่อระเบียบ และข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้

3. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีสว่ นร่วมใน
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
4. สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงผลการ
ท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
5. ประสานงานและส่งเสริมการท�ำงานของกรรมการและ
ผูจ้ ดั การอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ

• การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับคณะอนุกรรมการ
ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ชุด เพื่อช่วยงาน
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจน
กลัน่ กรองงานส�ำคัญทีจ่ �ำเป็นต้องอาศัยความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน อาทิ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะอนุ ก รรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ม อบหมาย โดยรายชื่ อ และหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตาม
หน้า 101

(3) แผนพัฒนาและสืบทอดตำ�แหน่งผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมพร้อม
บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยจัดท�ำแผนพัฒนาและสืบทอดต�ำแหน่งผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง (succession planning) ซึ่งมีกระบวน
การสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งในระดับต่างๆ (successor)
ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์
ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้น�ำโดยได้รายงานผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยจัดให้มีโครงการ Leadership Development Program
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือก พัฒนา และธ�ำรง
รักษาพนักงานที่มีคุณลักษณะและศักยภาพที่สามารถเติบโต
เป็นผู้บริหารเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารองค์กรให้
แข่งขันได้ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและ
สืบทอดต�ำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

(4) งานด้านบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งเน้น รัก ษา
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการด�ำเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผเู้ กีย่ วข้องใน
ตลาดทุนไทย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมาย
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมมีหน้าทีพ่ จิ ารณาและกลัน่ กรองงานด้านบรรษัทภิบาล
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
และส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม�่ำเสมอ

• นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกำ�กับดูแลกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องตาม
หลั ก การหรื อ มาตรฐานการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นระดั บ
สากล เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานกลุ ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ

1. นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

เพื่อมุ่งหวังให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายฯ
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีให้องค์กร
อื่นๆ ในตลาดทุนไทย

2. จรรยาบรรณฯ

เพื่อให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ในการดำ�เนินงาน และยึดถือปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคนได้รับเอกสารจรรยาบรรณเมื่อเข้ารับตำ�แหน่งหรือเข้าทำ�งานใหม่ และพนักงาน
เข้าใหม่ทุกคนลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตาม

3. แนวปฏิบัติในการได้มา
หรือจำ�หน่ายไปซึ่ง
หลักทรัพย์จดทะเบียน

เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผเู้ กีย่ วข้อง จึงกำ�หนดแนวปฏิบตั ฯิ เพือ่ ให้
กรรมการ และพนักงานปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดโดยการลงทุนจะต้องกระทำ�ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และไม่ใช้ข้อมูลหรืออำ�นาจหน้าที่จากการปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติตามข้อ 1, 2, 3 เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
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แนวปฏิบัติเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูลองค์กร

เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ พ นั ก งาน รวมถึ ง กรรมการและผู ้ จั ด การ
กระท�ำการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดๆซึ่งก่อให้เกิดความขัด
แย้งกับผลประโยชน์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่างๆ อาทิ

เพื่อดูแลรักษาความลับของข้อมูลขององค์กรและ
ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการน�ำ
ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ อาทิ

•
•
•

ห้ามพนักงานด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา
ในบริษัทจดทะเบียน และ/หรือบริษัทสมาชิก
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการและผูจ้ ดั การ และกรณีกรรมการและผูจ้ ดั การ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
กรณีพนักงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องต้องการเป็นคูค่ า้ กับตลาด
หลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ กับผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว

ณ 31 ธันวาคม 2557 ผูบ้ ริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการและที่ปรึกษา
ในบริ ษั ท อื่ น นอกเหนื อ จากบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
และองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาตลาด
ทุนไทย

• การทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ก�ำหนดให้ มี ก าร
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณกลุ่ม
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ประจ�ำทุ ก ปี โดยผ่ า นการพิ จ ารณา
กลั่ น กรองจากคณะอนุ ก รรมการบรรษั ท ภิ บ าลและความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ก่ อ นน�ำเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ซึ่ ง ในปี 2557
คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้นโยบายและจรรยาบรรณฯ ฉบับ
ปัจจุบันซึ่งยังมีความเพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับสากล

• กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านบรรษัทภิบาล
ให้กับพนักงาน
• เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณฯ
รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบเครือข่าย
ภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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รายงานประจำ�ปี 2557

•
•
•

ไม่ใช้ข้อมูลขององค์กรเพื่อแสวงหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
รั ก ษาความลั บ ขององค์ ก รโดยระมั ด ระวั ง มิ
ให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของ
องค์กรรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับขององค์กรแม้
พ้นสภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั งิ านทีอ่ งค์กรไปแล้ว

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีระบบ Data Leak
Prevention หรือ DLP เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร และป้องกัน
มิให้ข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหล

• จั ด ท�ำบทความให้ ค วามรู ้ และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
พัฒนาการส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาลทาง Intranet ในคอลัมน์
“Sharing: CG & Compliance” อย่างสม�่ำเสมอ
• จั ด งาน CG Day ประจ�ำปี 2557 เมื่ อ วั น ที่ 22
ตุลาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “CG Refresh” โดยน�ำแนวปฏิบตั ิ
ทุกเรื่องที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน มาทบทวน
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติตาม และ
สร้างจิตส�ำนึกทีด่ ี ซึง่ ภายในงานได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ

การแข่งขันตอบค�ำถามจากจรรยาบรรณพนักงาน การจับคู่
จรรยาบรรณพนักงานกับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ CG
และด�ำเนินกิจกรรมบนเวทีโดยท่านกรรมการและผู้จัดการซึ่ง
เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานตลอด
งานต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
• จัดประชุมเพื่อชี้แจงสาระส�ำคัญของนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณฯให้กับพนักงาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีได้อย่างถูกต้อง

• การติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณฯ
ตลอดปี 2557 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงไม่มี
กรณีการพิจารณาการกระท�ำทีข่ ดั ต่อข้อก�ำหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวม
ถึงไม่มกี ารใช้ขอ้ มูลภายในหรืออ�ำนาจหน้าทีเ่ พือ่ ท�ำการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการและ
พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาววิภา ลีต้ ระกูลน�ำชัย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูล
ที่จ�ำเป็นในการตรวจสอบ ด�ำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปีที่จัดท�ำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (Riskbased Approach) อนุมตั โิ ดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดย
รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าการ
ด�ำเนินการของฝ่ายจัดการโดยตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจ
สอบอย่างสม�่ำเสมอ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ยึ ด
ตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway
Commission) โดยมี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการด�ำเนินกิจกรรม
/ โครงการส�ำคัญที่สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย
สรุปโครงการส�ำคัญได้ ดังนี้
•

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานสากล โดยในปี 2557 ได้สอบทานการด�ำเนิน
งานและพั ฒ นางานบริ ก ารหลั ง การซื้ อ ขายให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานสากล Principles for Financial Market
Infrastructure: PFMI และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเข้าสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐาน PFMI

•

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้
สมาชิกสามารถท�ำธุรกรรมได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ โดยได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบให้มกี าร
ควบคุมทีด่ ี มีการทดสอบระบบอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ ง และ
ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าไปสอบทาน
ระบบใหม่ก่อนเริ่มใช้งาน (pre-implementation review)
เพื่อเพิ่มความมั่นใจ โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มใช้ระบบซื้อขายและช�ำระราคา
ใหม่ส�ำหรับตราสารอนุพันธ์ ได้อย่างประสบผลส�ำเร็จ
ระบบท�ำงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบัน
อยู ่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบช�ำระราคาและรั บ ฝาก
หลักทรัพย์ส�ำหรับตราสารทุน ก�ำหนดเริม่ ใช้งานปี 2558

(5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบ
ควบคุมภายในที่ดี โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการก�ำหนด
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการท�ำงานให้มี
การแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานระหว่างกัน ก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการที่ชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร และมีระบบการติดตามผลการปฏิบตั งิ านที่
ชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบก�ำกับ
ดู แ ลและสอบทานระบบควบคุ ม ภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทัง้ ด้านการด�ำเนินงาน ด้านการ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารให้ขึ้นตรง
ต่ อ กรรมการและผู ้ จั ด การตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุด
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•

ฝ่ายตรวจสอบภายในพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าฝึกอบรมทักษะการตรวจ
สอบภายในโดยทั่วไป และทักษะเฉพาะด้านการตรวจ
สอบระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การท�ำ Web Application
Penetration Testing เป็นต้น โดยมีการอบรมทัง้ สิน้ รวม
74 วัน (man-days) รวมทั้งมีการศึกษาดูงานและแลก
เปลีย่ นประสบการณ์งานตรวจสอบภายในกับฝ่ายตรวจ
สอบภายในของ Korea Exchange (KRX) รวม 6 วัน
(man-days)

ในการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบและก�ำหนดนโยบายในการระบุความเสี่ยง
และประเมินระดับของความเสีย่ งตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ โดย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Department)
เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการ
ด�ำเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยสามารถสรุปกรอบการด�ำเนิน
งานได้ ดังนี้

•

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review:
QAR) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี ประเมิน
ครั้งล่าสุดในปี 2554 และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน รวมทั้งได้ด�ำเนินการ
ให้มีการประเมินคุณภาพด้วยตนเอง

•

ฝ่ายจัดการระบุ ประเมินระดับผลกระทบและโอกาสที่จะ
เกิดของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และมีมาตรการ
ในการจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ ก�ำหนดโดยฝ่ า ยจั ด การในฐานะเจ้ า ของความเสี่ ย ง
ตลอดจนการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุม
การทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
มาตรการจัดการความเสีย่ งทีส่ �ำคัญอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้
มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยง
ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงการพิจารณามาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมส�ำหรับการเตรียมการเริ่ม
ใช้ระบบงานช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ใหม่ และ
ระบบรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ ส�ำหรับตลาดตราสารทุนที่
มีก�ำหนดการเริ่มใช้ในกลางปี 2558 โดยอยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
อุตสาหกรรม

•

จัดให้มีแผนด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan: BCP) รวมทั้งทบทวน และซ้อมการปฏิบัติการ
ตามแผนร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนเพือ่ เตรียมพร้อม
รับมือภาวะวิกฤติตา่ งๆ อย่างจริงจังเป็นประจ�ำทุกปีโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทั้งที่อาคารท�ำการหลัก
และศูนย์ท�ำการส�ำรอง และทดสอบการใช้ระบบส�ำรอง
ร่วมกับบริษัทสมาชิก เพื่อรองรับหากเกิดเหตุการณ์ภัย
พิบัติใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารท�ำการหลัก เพื่อให้
สามารถเปิดซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจาก
นั้น ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบผลส�ำเร็จ
จากการน�ำแผน BCP มาใช้จริง โดยสามารถให้บริการ
ซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนได้ตลอดช่วงเหตุการณ์
ความไม่สงบ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพ
ของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่มีการจัดการด้านความเสี่ยง
ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

จากการด�ำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการ
ด�ำเนินโครงการส�ำคัญต่างๆ คณะอนุกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
ความเพียงพอ เหมาะสม (โดยแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ
“รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ”)

(6) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการ
ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี่ยงของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจได้ว่า
ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�ำคัญขององค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ความเสีย่ งระดับกลยุทธ์
(strategic risk) 2. ความเสี่ยงระดับธุรกิจ (business risk)
และ 3. ความเสีย่ งระดับกระบวนการปฏิบตั งิ าน (process risk)
โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง
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รายงานประจำ�ปี 2557

•

•

ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ
เพื่อให้ได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร
สร้ า งวั ฒ นธรรมที่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนักงาน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของ
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรม
หลั ก สู ต รการบู ร ณาการการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
กลยุทธ์องค์กร ตลอดจนการปรับตัวให้ทันและรองรับ
กั บ AEC (ASEAN Economic Community) ในปี
2558 ให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน CG
Day ประจ�ำปี 2557

(7) รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทใน
กลุ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ รวมถึ ง สารสนเทศทางการเงิ น ที่
ปรากฏในรายงานประจำ�ปี โดยกำ�กับดูแลกระบวนการจัดทำ�
และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อมูลของรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ
และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงินทีแ่ ท้จริงของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและผ่านการสอบ
ทานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ อนุมตั ิ (รายละเอียดความ
เห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ
“รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ”)

(8) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2557
•

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี: ในปี 2557 ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและกิ จ การย่ อ ยจ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,337,000 บาท

•

ค่าบริการอื่น: ไม่มี

5.3 การประชุมคณะกรรมการ
1. มีการกำ�หนดการประชุมประจำ�ทุกเดือนและประจำ�ทุก
ไตรมาสไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยได้ก�ำ หนดวัน
ประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าและนำ�เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบในการประชุมเดือนธันวาคม ทัง้ นี้
เพือ่ ให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทุ ก คนจั ด สรรเวลาเพื่ อ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมกรณี
ที่มีความจำ�เป็น
2. ประธานกรรมการ และกรรมการและผู้ จั ด การเป็ น
ผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุม
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมอย่าง
ชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีเป็นเรือ่ งเร่งด่วนอาจนำ�
ส่งเอกสารในภายหลัง พร้อมทัง้ จดบันทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร และเสนอให้มกี ารรับรองในการประชุม
ครั้งถัดไป
4. กรรมการทุกท่านมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอในการ
พิจารณาตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ นอกจากนัน้ สายงานวางแผน
กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รและการเงิ น ยั ง ได้ ส รุ ป ข้ อ มู ล ภาวะ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็น
ประจำ � ทุ ก เดื อ น ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล สรุ ป ภาพรวม
ตลาดหลักทรัพย์ไทยเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลการ
ระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนและพัฒนาการสำ�คัญใน
ตลาดทุนไทยและตลาดทุนโลก
5. ประธานกรรมการ ดำ�เนินการประชุมโดยกำ�หนดเวลาที่
เพียงพอสำ�หรับฝ่ายจัดการในการนำ�เสนอข้อมูลและ
สำ � หรั บ คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ในการใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการได้
อภิปรายอย่างเต็มทีแ่ ละเปิดเผยซึง่ การประชุมแต่ละครัง้
ในปี 2557 ใช้ เ วลาประมาณครึ่ ง วั น โดยกรรมการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ สามารถเสนอวาระการประชุ ม
เพิ่มเติมได้
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6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผจู้ ดั การเชิญรองผูจ้ ดั การและ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การเข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้สารสนเทศเพิม่ เติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งคณะกรรมการจะ
สามารถถ่ายทอดนโยบายหรือหลักการให้ฝา่ ยจัดการนำ�
ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับเพื่อให้คณะ
กรรมการมีโอกาสรู้จักเพื่อประกอบการพิจารณาแผน
สืบทอดตำ�แหน่ง
7. กรรมการทุกคน ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งยกเว้นมีเหตุจำ�เป็น

ในปี 2557 ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 96.4 ตามตารางการ
ประชุมที่แสดงด้านท้ายนี้ โดยในปี 2557 ได้มีการประชุม
เป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ของฝ่ า ยจั ด การ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี ก ารแจ้ ง ผลประชุ ม ให้
ฝ่ายจัดการได้รับทราบด้วย

1. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ            
์
2. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
3. นางโชติกา สวนานนท์
4. นายพิเชษฐ สิทธิอำ�นวย
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์
6. ศ.(พิเศษ) กิตพ
ิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
7. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
8. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
9. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช
10. นายสุเทพ พีตกานนท์
11. นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (1)
กรรมการ (2)
กรรมการ
กรรมการ (3)
กรรมการ (4)
กรรมการ (5)
กรรมการ
กรรมการ (6)
กรรมการและผู้จัดการ (7)

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (9 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(6 ครั้ง)

คณะอนุกรรมการ
สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน (9 ครั้ง)

ตรวจสอบ (13 ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

(กรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการและผู้จัดการ
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด)

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(14 ครั้ง)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2557

14/14				
14/14		
9/9
9/9
5/6 4/4 2/3		
8/8			
5/5
14/14 7/7		
4/4
7/8				
6/6			
3/4
6/6 4/4		
2/4
13/14		
3/3		
14/14		
4/4		
7/8* 		
4/4
3/6

3/3

6/6
6/6
3/3

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี 2557
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
3. นายโยธิน เนื่องจำ�นงค์
4. นายรพี สุจริตกุล
5. นางศศิธร พงศธร
6.  นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ (8)
กรรมการ (9)
กรรมการ (10)
กรรมการ (11)
กรรมการ (12)
กรรมการและผู้จัดการ (13)

8/8 9/9
3/6
4/5
6/6 6/6			
8/8 9/9			
6/6		
4/5
2/3
8/8		
5/6
4/5
6/6		
4/5
1/3

*(ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง)
หมายเหตุ:

(1) (4) (5)
(2) (3)
(7)
(6) (8) (10) (12)
(9) (11)
(13)		
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3/3
2/3

5.4 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
รวมทั้งสนับสนุนหลักบรรษัทภิบาล

• กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ โดย
ก�ำหนดจากขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ค�ำแนะน�ำ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดท�ำสรุปข้อมูลผลการประเมิน
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการหารือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้ความ
เห็นเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการฯ ทัง้ ในรูปแบบประเมินทัง้ คณะ และประเมินกรรมการ

รายบุคคล ทั้งประเมินโดยตนเองและประเมินโดยกรรมการ
ท่านอื่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
บรรษัทภิบาล มีความเห็นว่ากระบวนการและรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีความครบ
ถ้วนและเหมาะสมแล้ว และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมค�ำถาม เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ
คณะกรรมการยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเติมแบบประเมินทักษะ
ความรู ้ ความสามารถของกรรมการ เพื่ อ ประเมิ น ความ
หลากหลายของคณะกรรมการทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
มอบหมายงานอย่างหนึ่งอย่างใดแก่กรรมการ (ถ้ามี) ต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มมี ติให้ปรับปรุง
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และการเพิ่มเติม
แบบประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการฯ
ตามที่คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

• รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดั ให้มกี าร
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานใน 5 รูปแบบ คือ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 2) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
โดยตนเอง) 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
รายบุคคล โดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) 4) การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ และ 5) แบบประเมิน
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ โดยสรุปราย
ละเอียด ดังนี้
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(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ คณะ มีหวั ข้อประเมิน 8 หมวด
ได้แก่

การกำ�หนด
กลยุทธ์ และการ
วางแผนธุรกิจ

1

การจัดการ
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายใน

2
การมีบรรษัท
ภิบาลที่ดี และ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

3

การดูแล
ไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

4
การมอบหมาย
อำ�นาจดำ�เนินการ

5

ความพร้อมของ
คณะกรรมการ

6
การประเมินผล
และการเตรียม
บุคลากรระดับ
บริหาร

7

การประชุม

8
ในปี 2557 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
ทั้ง 8 หมวด ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดเท่ากับ 4.54 จาก
ระดับคะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.80 โดย
กรรมการส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการมี ก ารดู แ ลให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อกำ�หนดเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและ
ข้ อ ห้ า มปฏิ บั ติ ใ ดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และคณะกรรมการได้
คำ�นึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้มี
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
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(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง)
มีหัวข้อประเมิน 4 หมวด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ 2. การประชุม 3. ความเป็น
อิสระ และ 4. ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง
สรุ ป ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) ในภาพรวม
4 หมวด ได้คะแนนเฉลีย่ ของทุกหมวด เท่ากับ 4.69 จากระดับ
คะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.80

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล โดยกรรมการท่านอืน่
(แบบไขว้)
มีหวั ข้อประเมิน ทัง้ หมด 4 หมวด เช่นเดียวกับการประเมิน
ของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดย
ตนเอง) โดยให้เลขานุการคณะกรรมการท�ำการสุ่มคัดเลือก
กรรมการ 2 ท่านเพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
1 ท่าน สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล โดยกรรมการท่านอืน่ (แบบไขว้)
ในภาพรวม 4 หมวด ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดเท่ากับ
4.75 จากระดับคะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
95.00

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานกรรมการ
มีหวั ข้อประเมินทีส่ �ำคัญ อาทิ การเปิดโอกาสและสนับสนุน
ให้ ก รรมการแสดงความคิ ด เห็ น ไม่ ชี้ น�ำความเห็ น ของที่
ประชุม มีการตัดสินใจอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุน
ให้กรรมการพิจารณารายงานการประชุมเพือ่ ให้มรี ายละเอียด
ที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงมติรับรองการประชุม โดยประธาน
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ผู้รายงานผลการประเมินโดยตรงต่อประธานกรรมการ

(5) แบบประเมิน ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการ
เพื่อประเมินความหลากหลายของคณะกรรมการทั้งใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทัง้ นี้ แบบ
ประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการนัน้ ได้จดั ให้
มีการประเมินแยกต่างหากออกจากแบบประเมินผลตนเองใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และไม่ได้มีการค�ำนวณ
ผลประเมินแต่อย่างใด

ทั้ ง นี้ ส�ำหรั บ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการทั้งคณะ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบุคคล ประจ�ำปี 2557 รวมทั้งความเห็นหรือ
ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากการประเมิ น ผลนั้ น
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้จัดท�ำสรุปข้อมูลผลการประเมินและน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ น�ำมาพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาการด�ำเนินงานต่อไป

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ และน�ำเสนอคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนน�ำเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสมาชิก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 177
นอกจากนั้ น คณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน ยังเป็นผูพ้ จิ ารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ส�ำหรับอนุกรรมการ ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็น
รายบุคคล เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้จัดการ
และผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน ในรูปแบบดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน
(KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI เป้าหมายทีก่ �ำหนดกับผลงาน
ที่ท�ำได้จริง ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
ทางธุรกิจ และการด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประกอบ
การพิจารณาก�ำหนดผลตอบแทน

5.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล
ทุกชุดมีหน้าที่ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยในปี 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจ�ำปี 2557 แล้ว
และได้ เ สนอผลการประเมิ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับค่าตอบแทนจาก
การเป็นกรรมการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก�ำหนดโดยที่
ประชุมสมาชิก และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อนุกรรมการ หรือกรรมการบริษทั ย่อย ได้รบั ค่าตอบแทนตาม
อัตราทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ปรากฎตามตารางด้านท้ายนี้

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�ำหนด
ให้ ป ระธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนตามที่ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด จึงมัน่ ใจได้วา่ การจ่ายผลตอบแทน
แก่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการมี ส ่ ว นตั ด สิ น ใจในการจ่ า ยผลตอบแทนให้
แก่ตนเอง

อัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรม
การตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ชุดอื่น

ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธาน
กรรมการ / อนุกรรมการ

117,000
78,000

75,000
50,000

52,500
35,000

52,500
35,000

52,500
35,000

-

-

-

-

15,000
10,000

ค่าเบี้ยประชุม
ประธาน
อนุกรรมการ

-

-
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รายชื่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะ
อนุกรรมการ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ บรรษัท อนุกรรมการ
บริหาร
ตลาดหลัก ตรวจสอบ สรรหาและ ภิบาลและ
พิจารณา ความรับผิด ความเสีย่ ง
ทรัพย์ฯ
ชอบต่อ
ค่าตอบแทน
**
สังคม

คณะ
อนุกรรมการ
/ คณะทำ�งาน
ชุดอื่น และ
คณะ
กรรมการ
บริษัทย่อย

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
5,844,000					 474,000
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ 936,000		 496,774 615,000		 326,000
นางโชติกา สวนานนท์
364,839 329,032 153,548				
นายพิเชษฐ สิทธิอ�ำ นวย
546,000			 225,167 225,167 14,000
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 936,000 321,667		 153,548		 336,000
ศ.พิเศษ กิติพงศ์
546,000					 38,000
อุรพีพัฒนพงศ์
7. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
364,839			 153,548			
8. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
364,839 219,355		 153,548			
9. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช
936,000		 153,548		 420,000 350,000
10. นายสุเทพ พีตกานนท์
936,000		 225,167		 532,583 346,000
11. นางเกศรา มัญชุศรี							
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
3. นายโยธิน เนื่องจำ�นงค์
4. นายรพี สุจริตกุล
5. นางศศิธร พงศธร
6. นายจรัมพร โชติกเสถียร

ค่าตอบ
แทนรวม

6,318,000*
2,373,774
847,419
1,010,333
1,747,215
584,000
518,387
737,742
1,859,548
2,039,750

571,161 549,194 273,790 246,290		 10,000 1,650,435
390,000 250,000					 640,000
571,161 366,129				 50,000 987,290
  390,000		 175,000 165,000 262,000 20,500 1,012,500
  571,161		 366,935 246,290			 1,184,387
  390,000						 390,000

หมายเหตุ:
* ค่าตอบแทนของประธานกรรมการฯ รวมถึงค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือนในอัตราเดือนละ 370,000 บาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม
สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายเพิ่มเติม
** เปิดเผยค่าตอบแทนเฉพาะอนุกรรมการที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�ำนวน
7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 ท่าน (รวมกรรมการและผู้จัดการ) และผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ อีกจ�ำนวน
3 ท่าน ได้แก่ นางฤชุกร สิริโยธิน นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

5.7 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ 4 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ 13 ท่าน
รวม 18 ท่าน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนรวมเงินเดือน
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ค่าครองชีพ บ�ำเหน็จพิเศษ โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2557 เป็นจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 168,135,254.68 บาท

5.8 การพัฒนากรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการพัฒนากรรมการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม�่ ำ เสมอ โดยได้ จั ด ให้ ก รรมการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการอบรมความรู้และดูงานที่
เกี่ยวข้องกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง
วิสยั ทัศน์ให้กา้ วไกลอยูเ่ สมอ และในกรณีทมี่ กี รรมการเข้าใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการแนะน�ำภาพรวมการด�ำเนิน
งานของตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจ�ำ และ
ภาพรวมการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย รวมทัง้ ได้สง่ มอบคูม่ อื
กรรมการ ซึง่ จะมีขอ้ มูลส�ำคัญทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
พึงทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2557 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการ
อบรม และเข้ า ร่ ว มสั ม มนาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจใน
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) อาทิ Director Certification Program Update (DCPU),
Advance Audit Committee Program (AACP) (รายละเอียด
ปรากฎตามตารางด้านท้าย) และเข้าร่วมสัมมนาส่งเสริม
ทักษะความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ร่วมสัมมนา CG Forum ในหัวข้อ
“Effectiveness in boardroom: Route to success & best
practices” “Corporate Governance in the Perspective of
Investors” “Challenging as Expectations for Board
Engagement on Strategic Risk Management Oversight”
และ SD Forum ในหัวข้อ “Unlocking Corporate Value through
Sustainability Reporting” โดยมี ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
(ประธานกรรมการ) นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ (รองประธาน
กรรมการ) และนางเกศรา มัญชุศรี (กรรมการและผู้จัดการ)
เป็ น วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ และ/หรื อ เข้ าร่ ว มสั ม มนาดังกล่าว

อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ นางโชติกา สวนานนท์ ในฐานะ
ประธานอนุ ก รรมการตรวจสอบ ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม IOD
Committee Forum 2014 ในหัวข้อ “Internal Audit Topics
for Audit Committee Consideration” เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบร่วมกัน
ในการก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
และในปี 2557 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เดินทาง
ศึกษาดูงานต่างประเทศ (Financial Trip 2014) เพื่อเยี่ยมชม
Budapest Stock Exchange, Polish Financial Supervision
Authority, Wood and Company (TBC), Warsaw Stock
Exchange (WSE), Polish Power Exchange (PolPX), The
Association of Polish Listed Companies (SEG) และ IPOPEMA Securities ณ ประเทศโปแลนด์ และประเทศฮังการี
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อ
ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างบุคลากรในแวดวงตลาดทุนและ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
ทีส่ �ำคัญ โดยมีกรรมการทีร่ ว่ มเดินทางใน Financial Trip 2014
ได้แก่ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ,
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, นายชาญชัย
กงทองลักษณ์, นางโชติกา สวนานนท์, นายพิเชษฐ สิทธิอ�ำนวย,
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล, นายสุเทพ พีตกานนท์ และ
นางเกศรา มัญชุศรี นอกจากนี้ กรรมการฯ ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
อนุ ก รรมการตรวจสอบ ได้ แ ก่ นางโชติ ก า สวนานนท์ ,
ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ และนายชาญชัย กงทองลักษณ์ พร้อมทั้ง
อนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจาก
ภายนอก 1 ท่าน ได้เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเยี่ยมชม Korea
Exchange (KRX) ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 2-3
ธั น วาคม 2557 เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง านการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ตลอดจนได้สร้างความพันธ์อันดีระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์อื่นด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
นางโชติกา สวนานนท์
นายพิเชษฐ สิทธิอำ�นวย
นายชาญชัย กงทองลักษณ์
ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
(2557)

8. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
9. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช
10. นายสุเทพ พีตกานนท์
11. นางเกศรา มัญชุศรี
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Chatered Director
Class (CDC)

Role of the
Compensation
Committee (RCC)

Financial Institutions
Governance Program
(FGP)

Audit Committee
Program (ACP)

Advance Audit
Committee
Program (AACP)

The Role of
The Chairman
Program (RCP)

Director
Accreditation Program
(DAP)

Director
Certification Program
Update (DCPU)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

Director
Certification
Program (DCP)

หลักสูตรของ IOD ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรม

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

คณะอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558
1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ		
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะอนุกรรมการวินัย
6. คณะกรรมการอุทธรณ์
7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
9. คณะอนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 คน
เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก 1 คน และอย่างน้อย
1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายชื่อ
ดำ�รงตำ�แหน่ง
1. นางโชติกา
2. นายชาญชัย
3. ดร.สุภัค

สวนานนท์
กงทองลักษณ์
ศิวะรักษ์์

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและ
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการแต่งตัง้ การเลิกจ้าง และก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ประสานงานกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการด�ำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทาง แผนงาน
และปั ญ หาที่ พ บระหว่ า งการตรวจสอบ และประเด็ น
ที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระส�ำคัญ
3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผน การตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผล
ของระบบการควบคุ ม ภายในของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการ
ควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
4. ปรึ ก ษาและพิ จ ารณาทบทวนผลการตรวจสอบและ
ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละของฝ่ า ยตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายจัดการ
ต่ อ ข้ อ เสนอแนะดังกล่าว เพือ่ เสนอคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทราบ
5. ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก�ำหนดของ
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ดู แ ลให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส�ำคั ญ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
7. รายงานการด�ำเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการให้ ค ณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้ง
8. หน้ า ที่ อื่ น อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบที่อาจก�ำหนดเพิ่มเติมโดยคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ

1. นายสุเทพ
พีตกานนท์
2. นางฤชุกร
สิริโยธิน
3. นายพิเชษฐ
สิทธิอ�ำ นวย
4. นายสุทธิชัย
จิตรวาณิช
5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
6. ศ.ดร.อัญญา   ขันธวิทย์
7. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการก�ำหนดนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพื่อให้
มั่ น ใจว่ า หน่ ว ยงานต่ า งๆ สามารถด�ำเนิ น การบริ ห าร
ความเสี่ ย งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และครอบคลุ ม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างครบถ้วน
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2. ให้ ค�ำปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะแก่ ห น่ ว ยงานบริ ห าร
ความเสี่ ย งในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ทุกประเภท
3. พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้รับการดูแลและ
จัดการอย่างเหมาะสม

3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รายชื่อ

ดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นางภัทธีรา
ดิลกรุ่งธีระภพ
2. นางโชติกา
สวนานนท์
3. นายสุทธิชัย
จิตรวาณิช
4. นายสุเทพ
พีตกานนท์
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ในการพิจารณา
และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ด้านการสรรหา
(1) พิ จ ารณาสรรหาบุ ค ลากรเข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง
		 ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ
		 บริษัทย่อย
(2) แผนสื บ ทอดกิ จ การ (succession plan)
		 ในต�ำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหาร
		 ระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทบทวนแผน
		 ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
(3) ดู แ ลกระบวนการปฐมนิ เ ทศ (orientation)
		 กรรมการใหม่ และการพั ฒ นาความรู ้ ก รรมการ
		 ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
(4) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการตลาด
		 หลักทรัพย์ฯ มอบหมาย
2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน
(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทน
		 ให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

		
		
		
(2)
(3)
		
		
(4)
		
		
(5)
		
		
(6)
		

ที่ ป รึ ก ษา และคณะกรรมการบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ค ณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมทั้งคณะ
ท�ำงานด้วย
โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
งบประมาณการปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นประจ�ำปี
และเงิ น รางวั ล ประจ�ำปี ข องพนั ก งานตลาด
หลักทรัพย์ฯ
หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตรา
เงิ น เดื อ น และผลตอบแทนของกรรมการและ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตรา
เงิ น เดื อ นและการจ่ า ยผลตอบแทนประจ�ำปี ข อง
ผู้บริหารระดับสูง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ มอบหมาย
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4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รายชื่อ

ดำ�รงตำ�แหน่ง

1. นางภัทธีรา
ดิลกรุ่งธีระภพ
2. นายชาญชัย
กงทองลักษณ์
3. นายพิเชษฐ
สิทธิอ�ำ นวย
4. ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล
5. ดร.สุภัค
ศิวะรักษ์
6. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ในการพิจารณา
และให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
(1) พิ จ ารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒ นา
		 บรรษัทภิบาล (corporate governance: CG) และด้าน
		 ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility: SR)
		 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ร
		 ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐาน ตลอดจน
		 การสร้ า งระบบและการพั ฒ นาแนวทางในการ
		 น�ำหลักการ CG และ SR ไปใช้ในการบริหารจัดการ
		 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น และสามารถ
		 สร้างคุณค่าให้แก่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ
		 สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มในตลาดทุนไทย
(2) ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
		 ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 และฝ่ า ยบริ ห ารในการพั ฒ นา CG และ SR
		 ในตลาดทุน
2. ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.1 ด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(1) พิจารณากรอบบรรษัทภิบาล (CG framework)
		 นโยบายบรรษัทภิบาล ของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
		 ประเทศไทย (CG policy) และจรรยาบรรณกลุม่ ตลาด
		 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (code of conduct)
		 ทีม่ คี วามสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการด�ำเนินงาน
		 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสามารถเทียบเคียง
		 ได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(2)
		
		
(3)
		
		
		
(4)
		
		
(5)
		
		
		
2.2

สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักการบรรษัทภิบาล ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก�ำหนดและเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
กระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดท�ำ
สรุ ป ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น และน�ำเสนอต่ อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้ ข ้ อ เสนอแนะในการจั ด ท�ำแผนการพั ฒ นา
บรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ก�ำหนดไว้
ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
และฝ่ายบริหาร ในการพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility:
SR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวการพัฒนาด้าน
		 ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility:
		 SR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการพัฒนาอย่าง
		 ยั่งยืน (sustainable development) เทียบเคียง
		 กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
(2) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�ำแผนการพัฒนาความ
		 รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
		 ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่ก�ำหนดไว้
(3) ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
		 ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 และฝ่ า ยบริ ห ารในการพั ฒ นาความรั บ ผิ ด ชอบ
		 ต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. คณะอนุกรรมการวินัย
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายวินัยและคดี

องค์ประกอบ: ประกอบด้วยอนุกรรมการ 5 คน โดยอย่างน้อยต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 คน
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้บริหารที่มีต�ำ แหน่ง
ไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการ 1 คน
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการพิจารณาความรับผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543)
รายชื่อ

ดำ�รงตำ�แหน่ง

• ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี
1. นางภัทธีรา
ดิลกรุ่งธีระภพ
2. นายรพี
สุจริตกุล
• กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก
3. ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
4. นายสุทธิ
สุขยิ่ง
5. ผู้บริหารที่มีตำ�แหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ
    ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบ ยกเว้ น กรณี ค วามผิ ด และลงโทษดั ง ต่ อ ไปนี้
ให้คณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาความผิด
และลงโทษ
		 (ก) การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์
		 จดทะเบียน
		 (ข) การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าท�ำการ
		 ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 เป็นการชั่วคราว
		 (ค) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก
		 (ง) กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 ก�ำหนด

2. พิจารณาและสัง่ การอืน่ ใดเพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดว่า
ด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย ตลอดถึง
การปฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ จ�ำเป็ น ต่ อ กระบวนการพิ จ ารณา
ความผิดและลงโทษทางวินัย
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6. คณะกรรมการอุทธรณ์
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายวินัยและคดี

องค์ประกอบ: เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจ�ำ นวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งในจำ�นวนนี้อย่างน้อยต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านละ 1 คน
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2558 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2543)
รายชื่อ

1. ศ.หิรัญ
2. นายโชคชัย
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์
4. นายมานพ
5. ดร.สมจินต์

ดำ�รงตำ�แหน่ง

รดีศรี
ตั้งพูลสินธนา
โฆวิไลกูล
นาคทัต
ศรไพศาล

  

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาค�ำขออุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการวินัย และกรรมการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระท�ำ
ความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่
2. พิจารณาค�ำขอทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งลงโทษ (ถ้ามี)
โดยอาจก�ำหนดเงือ่ นไขหรือหลักประกันใดๆ ตามทีจ่ �ำเป็น
ด้วยก็ได้
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3. ท�ำความเห็ น เสนอคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
เพือ่ พิจารณาสัง่ การให้ลงโทษ ลดโทษหรือไม่ลงโทษ หรือ
ยื น ยั น ตามค�ำสั่ ง ลงโทษที่ มี ก ารอุ ท ธรณ์ หรื อ สั่ ง การ
อย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา
4. มีค�ำสั่งให้ยุติและจ�ำหน่ายค�ำอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์
ได้ถอนค�ำอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายกฎหมาย

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำ�นวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ/หรือด้านตลาดทุน
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ

1. นายสุทธิชัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย
3. รศ.ธิติพันธุ์
4. นายวิเชียร
5. นายสุรศักดิ์

ดำ�รงตำ�แหน่ง

จิตรวาณิช
ชุติวงศ์
เชื้อบุญชัย
หาญประวีณ
วาจาสิทธิ์

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษา ความเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
ปั ญ หาข้ อ กฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ

  

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และกฎหมายอื่นตลอดจนระเบียบข้อก�ำหนดของกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์
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8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายกำ�กับบริษัทสมาชิก

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธาน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง นายกสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานกำ�กับบริษัทสมาชิก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ1
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ

ดำ�รงตำ�แหน่ง

1. กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประธานอนุกรรมการ
(นายสุทธิชัย จิตรวาณิช)  
2. กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก
อนุกรรมการ
(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
3. สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง
อนุกรรมการ
(นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ)
4. นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
อนุกรรมการ
(นายมงคล ลีลาธรรม)
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
6. ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการ
อนุกรรมการ
    ที่ดูแลสายงานงานกำ�กับบริษัทสมาชิก								
(นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล)

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบายการลงทุนของเงินลงทุน โดยอาจก�ำหนด
ให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล
โดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
2. พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพือ่ ให้ความคุม้ ครองแก่ผลู้ งทุนทีย่ นื่ ค�ำขอรับความคุม้ ครอง
จากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

1

3. สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู ้ ล งทุ น ที่ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ด�ำเนินการอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เป็นไปตามระเบียบการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
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9. คณะอนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยงานที่ดูแล : กลุ่มงานสื่อสารและบริการกลาง

องค์ประกอบ: ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ

1. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์          อุรพีพัฒนพงศ์
3. นายสุเทพ
         พีตกานนท์
4. นายสุทธิชัย
         จิตรวาณิช
5. นายโสมพัฒน์          ไตรโสรัส
6. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. รองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน

ดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและ
ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอุปสงค์การใช้งานด้านที่ดิน อาคารและสถานที่
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากการใช้งานจริงในปัจจุบัน และจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในระยะต่างๆ
2. ก�ำหนดนโยบาย แผนแม่บทและแนวความคิด ส�ำหรับการ
พัฒนาที่ดิน อาคาร และสถานที่ รวมถึงแนวทางด�ำเนิน
การใดๆ เพือ่ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ ดิ น เพื่ อ รองรั บ อุ ป สงค์ ต ามข้ อ 1 ทั้ ง ในระยะสั้ น
และระยะยาว

3. เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ ป็ น นโยบาย และกรอบการ
ด�ำเนินการแก่ฝ่ายบริหาร
4. แต่งตั้งและมอบหมายคณะท�ำงานด้านต่างๆ ตามที่เห็น
สมควร เพือ่ ด�ำเนินการใดๆ บนทีด่ นิ หรืออาคารและสถานที่
ตามแนวนโยบายที่ได้ก�ำหนดไว้
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10. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยงานที่ดูแล : สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

องค์ประกอบ: ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งผู้แทนจากสภา สมาคม องค์กรที่เป็นผู้แทนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้บริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาบริษัท
จดทะเบียนให้สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สภาหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้บริหารดูแลงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ

1. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
3. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์)
4. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ดร.สมชัย
ไทยสงวนวรกุล)
5. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
7. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(นายกุลิศ   สมบัติศิริ)
8. เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ดำ�รงตำ�แหน่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

รายชื่อ

ดำ�รงตำ�แหน่ง

9. อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
(นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ)
10. รองเลขาธิการที่ดูแลงานกำ�กับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
สำ�นักงาน ก.ล.ต.
(นางทิพยสุดา ถาวรามร)
11. ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอิสระ
ว่องกุศลกิจ)
12. ประธานสมาคมธนาคารไทย  
(นายบุญทักษ์ หวังเจริญ)
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
14. ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
(นางวรวรรณ ธาราภูมิ)
15. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ผลักดันเชิงนโยบาย
เพือ่ ให้บริษทั ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดย
เฉพาะกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater
Mekong Subregion: GMS) และกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น
(ASEAN) สามารถเข้ า ระดมทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบต่างๆ ได้

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการเเละเลขานุการ

และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบริ ษั ท จดทะเบี ย นให้ ส ามารถ
ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ผลักดันหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อจ�ำกัดต่างๆ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการน�ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
และการด�ำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ด้ า นตลาดทุ น การบั ญ ชี
การเงิน และการบริหาร โดยมี นางโชติกา สวนานนท์ เป็น
ประธานอนุ ก รรมการตรวจสอบ ดร.สุ ภั ค ศิ ว ะรั ก ษ์
และนายชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นายชาญชัย
กงทองลักษณ์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบแทน นายชัยภัทร
ศรีวิสารวาจา ซึ่งสิ้นสุดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมีวาระ
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557และแต่งตั้ง นาง
โชติกา สวนานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และ
ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ แทน นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร และ นายโยธิน เนื่องจ�ำนงค์ ซึ่งสิ้นสุดวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20
สิงหาคม 2557
ในปี 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
โดยไม่มหี น่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ และ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็น
ต่อแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชี โดยมีการประชุม 2 ครัง้ ทีไ่ ม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ หารือและรับทราบความเห็นทีเ่ ป็นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี การเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการ แต่ละท่าน รายงาน
ไว้ในหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามหน้า 76)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังที่กล่าวไว้ในหน้า 101 และรายงาน
ผลการด�ำเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
เพือ่ ทราบเป็นรายไตรมาส โดยสรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี้
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•

รายงานทางการเงิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสโดยพิจารณา
ร่วมกับฝ่ายจัดการ และสอบทานรายงานทางการเงิน
ประจ�ำปี โดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัด การเข้าร่วมประชุม เพื่อ พิจ ารณาความครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตลอดจนการควบคุ ม ภายใน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท�ำรายงานทางการเงิ น ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

•

การบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่ งและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงปีละครั้ง เพื่อให้งานตรวจสอบภายในและ
งานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถ
ให้บริการตรวจสอบได้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
โดยพิจารณาให้มีการสอบทานโครงการ (Pre-Implementation review) ระบบซื้อขายและช�ำระราคาส�ำหรับ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเริ่มใช้งานจริงในวันที่
6 พฤษภาคม 2557 อย่างประสบความส�ำเร็จ และระบบ
ท�ำงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ

•

ระบบควบคุมภายใน คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผล ของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบที่น�ำเสนอโดยฝ่ายตรวจ
สอบภายใน ความเห็นของผูส้ อบบัญชี และติดตามความ
คืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยเชิญฝ่าย
จัดการเข้าชีแ้ จงเกีย่ วกับการด�ำเนินการแก้ไขและผลการ
แก้ไข รวมถึงการให้ข้อมูลและความเห็นต่อการด�ำเนิน
การที่ส�ำคัญด้วย

•

ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบประจ�ำปี โดย
พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรและความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�ำ
ปีตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้

•

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อ
เนือ่ ง โดยในปี 2557 สนับสนุนให้มกี ารศึกษาดูงานตรวจ
สอบภายในที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

•

การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี คณะอนุ ก รรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลงานก�ำกับกิจกรรม
องค์กรเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อสอบทานเรื่องการ
ก�ำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มั่นใจว่า
มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณที่ ก�ำหนด และสนั บ สนุ น การก�ำกั บ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นด้ า นอื่ น ๆ โดยจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางที่
พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระ
ท�ำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง
ต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้เปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หัวข้อ “การแจ้งเบาะแส”

•

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยน
ความเห็นให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง

•

•

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558 คณะ
อนุกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าทีใ่ นการเสนอแต่งตัง้
และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติ
งานและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบ
บัญชีภายนอกแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (PwC) มีผลการปฏิบตั งิ านเป็น
ที่น่าพอใจ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์
ที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระ จึงเสนอรายชื่อผู้สอบ
บัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษัทย่อย ส�ำหรับงบการเงินประจ�ำปี 2558 และ
น�ำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณา
และขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสมาชิกต่อไป

โดยสรุ ป คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดั ท�ำรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ เหมาะสม ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้เชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุ ส มผลว่ า การด�ำเนิ น งานของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางโชติกา สวนานนท์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
16 กุมภาพันธ์ 2558

การประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง (Self - assessment) และรายงานให้
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจ�ำทุกปี
ผลการประเมินพบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบมี
การปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการทบทวนและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจ�ำทุกปี

113

รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ประกอบด้ วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำ�นวน 5 ท่าน โดยสมาชิกอย่างน้อ ยกึ่ง หนึ่ง มีค วามเป็นอิสระจาก
การบริหารงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประธานอนุกรรมการฯ โดยปัจจุบันมี นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
เป็นประธานอนุกรรมการฯ นางโชติกา สวนานนท์ นายสุทธิชัย จิตรวาณิช นายสุเทพ พีตกานนท์ และนางเกศรา
มั ญ ชุ ศ รี เป็ น อนุ ก รรมการฯ ในรอบปี 2557 คณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามขอบเขตหน้าที่ซึ่งได้กำ�หนดไว้ ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมได้แสดงไว้ ใน “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ”

สาระสำ�คัญของการประชุมในรอบปี 2557 สรุป ได้ดังนี้
ด้านการสรรหา
1. สรรหาบุ ค ลากรเข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ก่ อ นนำ � เสนอต่ อ คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
พิจารณาอนุมัติ
2. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจำ � /
ผู้ เ ชี่ ย วชาญไม่ ป ระจำ � รวมทั้ ง กลั่ น กรองรายชื่ อ ผู้
เชี่ยวชาญพิเศษกรณีไม่มีอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับการกำ�หนดค่าตอบแทน และ
หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ดังนี้
• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
ย่อย คณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและคณะท�ำงาน
• หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและการปรับอัตราเงิน
เดือนประจ�ำปีของผู้บริหารและพนักงาน
• ผลตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการและผู้จัดการ
2. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับโครงสร้างองค์กร
การโยกย้ายและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผน
งานและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

114 รายงานประจำ�ปี 2557

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการฯ ด้วยตนเอง
(self-assessment) เป็นประจำ�ทุกปี ซึง่ ผลการประเมินตนเอง
สำ�หรับปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า องค์ประกอบของคณะ
อนุ ก รรมการฯ กระบวนการและหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาผู้
บริ ห ารระดั บ สู ง มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ คณะทำ�งานและผูบ้ ริหาร
มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ประสบการณ์และความรับ
ผิดชอบที่แต่ละท่านได้รับ โดยสอดคล้องตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินงานแล้ว

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
ประธานอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
จ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 ท่าน ที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน โดยมี
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ เป็นประธานอนุกรรมการ ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายพิเชษฐ
สิทธิอ�ำนวย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล และนางเกศรา มัญชุศรี เป็นอนุกรรมการ
ในรอบปี 2557 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีการประชุมรวมกันทั้งสิ้น 9 ครั้ง
เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบและข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น
ต่ อ การดำ � เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาบรรษั ท ภิ บ าลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของฝ่ า ยพั ฒ นาธรรมาภิ บ าล
เพื่อตลาดทุน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และส่วน
กำ � กั บ กิ จ กรรมองค์ ก รและมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด
ชอบต่ อ สั ง คมจำ � นวน 2 ครั้ ง เพื่ อ หารื อ และรั บ ทราบ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วการพั ฒ นางานด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล
การปรับปรุงรางวัลด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและแผนงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดง
ไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบ
ถ้วน และได้รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส โดยในรอบปี 2557
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ตลอดจนข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น
ประโยชน์ สรุปสาระสำ�คัญของเรื่องที่มีการพิจารณาได้ ดังนี้
1. แผนงานและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมสำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ตลอดจนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านบรรษัทภิบาล นักลงทุนสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การปรับโครงสร้างการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาธุรกิจ
ตลาดทุน
3. แผนดำ � เนิ น งานการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
4. การพิจารณารางวัล CG Awards/ CSR Awards/ CSR
Recognition และการมอบรางวัล
5. การส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่ DJSI
6. การส่งเสริม awareness เรื่อง social investment
ให้กับบริษัทจดทะเบียน
7. การส่งเสริมผูล้ งทุนสถาบันให้น�ำ ESG มาใช้ประกอบการ
พิจารณาลงทุน
8. การทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณกลุม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาล
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยสรุปในปี 2557 คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดำ�เนินงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีความเหมาะสมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำ�เนินงานของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ จะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายของการพั ฒ นา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่
เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งองค์กร โดยครอบคลุมการระบุความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง การกำ�หนด
แผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามและจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญในภาพรวม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำ�คัญซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงในระดับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Process Risk)
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและยกระดับระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินงานได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณาก�ำหนดทิศทาง
ของกรอบกลยุทธ์องค์กรเพื่อน�ำสู่ปี 2563 และแผนงบประมาณ
ประจ�ำปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ อาทิ การประเมินความเสี่ยง ก�ำหนด
แผนบริหารความเสีย่ ง และการด�ำเนินการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักภาย
ใต้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านซึ่งรวมถึงการออกผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงของการเริ่มใช้ระบบงานช�ำระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ใหม่ และระบบรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ส�ำหรับ
ตราสารทุน ที่มีก�ำหนดการเริ่มใช้ในปี 2558 โดยในปี 2557
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พจิ ารณามาตรการจัดการความเสีย่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีกระบวนการ ตลอดจน
การเตรียมการที่เหมาะสม

ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ดู แ ลและจั ด การความเสี่ ย งระดั บ
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งที่ สำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ� สำ�หรับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน
ในระดับความเสีย่ งค่อนข้างสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารติดตาม
และจัดการความเสีย่ งโดยกำ�หนดตัวชีว้ ดั สถานะความเสีย่ ง (Key
Risk Indicator: KRI) เพื่อใช้ติดตามและปรับแผนการบริหาร
ความเสีย่ งตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญทีจ่ ดั อยู่
ในความเสี่ยงในระดับธุรกิจ อาทิ
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ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำ�นักหักบัญชี ไม่ปฏิบัติ
ตามภาระผูกพัน

ในปี 2557 บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(Thailand Clearing House Company Limited: TCH) ในฐานะ
ที่เป็น Central Counterparty: CCP ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อ
ยกระดับความเข้มแข็งของส�ำนักหักบัญชี โดยด�ำเนินการปรับ
คุณสมบัตขิ องสมาชิกส�ำนักหักบัญชีทที่ �ำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
ในส่ ว นของการก�ำหนดส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น (Equity) ขั้ น ต�่ำ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ข องส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้
ยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง เกณฑ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ใ หม่ ข อง
ต่ า งประเทศตลอดจนมาตรฐาน Principle for Financial
Market Infrastructure: PFMI ทีอ่ อกโดย IOSCO (International
Organization of Securities Commissions) รวมถึ ง
European Markets Infrastructure Regulation (EMIR)
ที่ออกโดย European Securities and Markets Authority:
ESMA อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
นักลงทุนไทยและต่างประเทศ โดยแนวทางที่ TCH ได้ด�ำเนิน
การเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
สรุปได้ ดังนี้
• การปรั บ ล�ำดั บ การใช้ เ งิ น กองทุ น ทดแทนความเสี ย หาย
(Clearing Fund) โดยจะใช้เงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วน
ที่สมทบเข้ามาในกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing
Fund) ส่วนหนึ่ง ก่อนจะใช้เงินสมทบของสมาชิกรายอื่นที่
ไม่ใช่ผผู้ ดิ นัด จากนัน้ จึงใช้เงินกองทุนทดแทนความเสียหาย
(Clearing Fund) ในส่วนที่เหลือ
• การทบทวนหลักประกันประเภทต่างๆ โดยค�ำนึงถึงความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk) และ

ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง (Liquidity Risk) ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป
• การทบทวนวิธีการค�ำนวณค่าความเสี่ยงส�ำหรับหลักทรัพย์
เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลและส�ำนัก
หักบัญชีในต่างประเทศ จึงได้ท�ำการปรับปรุงวิธกี ารค�ำนวณ
ค่าความเสี่ยงในระบบช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(Early Warning) โดยจะปรับเพิ่มระดับความเชื่อมั่นที่ใช้ใน
การค�ำนวณค่าความเสี่ยงภายใต้วิธี Value at Risk (VaR)
จากร้อยละ 97.5 เป็น ร้อยละ 99
นอกจากนี้ TCH ยังได้ท�ำการทบทวนประเภทสมาชิกส�ำนัก
หักบัญชี เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับต่างประเทศ
โดยได้ มี ก ารเปลี่ ย นสถานะของสมาชิ ก สมทบ (Associate
Member) เป็น Settlement Agent อีกด้วย

ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ที่
สำ�คัญ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมิน ติดตาม และจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ส�ำคัญ โดยมี
กระบวนการในการรายงานข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หาย
ด้านการปฏิบตั กิ าร การวิเคราะห์ถงึ สาเหตุ และแนวทางการปรับปรุง
เพื่อให้การบริการและการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ จั ด ท�ำแผนด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง
(Business Continuity Plan: BCP) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุภัยพิบัติ
ร้ายแรงขึน้ กับองค์กร โดยมีการทบทวน และซ้อมการปฏิบตั กิ าร
ตามแผนในลักษณะเสมือนจริงร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ อย่าง
จริงจังเป็นประจ�ำทุกปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทัง้ ทีอ่ าคารท�ำการหลัก
สถานที่ท�ำการส�ำรอง รวมถึงการพิจารณาเตรียมความพร้อม
ส�ำหรั บ สถานที่ ท�ำการส�ำรองเพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้น�ำแผน BCP ที่
จัดท�ำขึ้นมาใช้ปฏิบัติงานภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ โดย
สามารถให้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์แก่ผลู้ งทุนได้อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดช่วงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีการจัดการความเสี่ยง
ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนทีก่ �ำหนด ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ มี ก ารติ ด ตามสถานะความเสี่ ย ง
จากการลงทุนโดยการน�ำเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ความเสีย่ งทีเ่ ป็น
ค่าการค�ำนวณทางสถิติ คือ Value at Risk: VaR มาใช้ใน
การติ ด ตามและควบคุ ม เพื่ อ ให้ ค วามเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น อยู ่
ภายใต้ขอบเขตที่ก�ำหนด และรายงานต่อคณะท�ำงานบริหาร
เงินลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจ�ำ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยง
อยู่ภายในระดับที่ก�ำหนดไว้

ความเสี่ ย งจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมิน ดูแล และจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล และความเสี่ยงจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงในระดับกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงในระดับ
กระบวนการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งหรือความเสียหาย
ที่อาจเป็นผลมาจากความไม่เพียงพอของมาตรการควบคุม
ภายใน หรื อ ความผิ ด พลาดในการด�ำเนิ น งานของบุ ค ลากร
(People) กระบวนการท�ำงานภายใน (Process) และเทคโนโลยี
(Technology) โดยทุกหน่วยงานได้มกี ารประเมินความเสีย่ งและ
การควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment:
RCSA) รวมทั้งได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานเพื่อลดระดับ
ของความเสี่ ย ง และจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามผลการด�ำเนิ น งาน
ตามแผนต่อไป

ความเสี่ยงจากการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วน
การบริหารเงินลงทุนทีก่ �ำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีคณะท�ำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้
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สร้างความมั่นคงทางการเงิน
สู่รากฐานที่แข็งแกร่งของตลาดทุนไทย

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวม
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้อื่น
รายได้จากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

2557
4,201
165
871
(3,082)
(547)
(113)
1,535

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ลดลง จ�ำนวน 126 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.59
เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยรายได้จากการด�ำเนินงานลดลง
จ�ำนวน 108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.51 ที่ส�ำคัญ
จากปริ ม าณการซื้ อ ขายเฉลี่ ย ต่ อ วั น ของตราสารทุ น และ
รายได้จากธุรกิจตราสารอนุพันธ์ลดลง ขณะที่รายได้จาก
เงินลงทุนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.09
ส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนที่ดีขึ้นของกองทุนตราสารทุน
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 106
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 โดยค่าใช้จ่ายงานบริการ
นายทะเบียนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่าย
ด้านเทคโนโลยีและค่าเสือ่ มราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระบบงานใหม่ๆ
อาทิ ระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบงานช�ำระราคา
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม/(ลด)
2556
จำ�นวน
ร้อยละ
4,309
172
821
(2,976)
(562)
(132)
1,661

(108)
(7)
50
106
(15)
(19)
(126)

(2.51)
(4.07)
6.09
3.56
(2.67)
(14.39)
(7.59)

เป็นต้น ในขณะทีเ่ งินบริจาคแก่มลู นิธติ ลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง
จ�ำนวน 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 โดยรายได้สงู กว่า
ค่าใช้จา่ ยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง จ�ำนวนเงินทีจ่ ดั สรร 1/3
ที่จะบริจาคเข้ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงลดลง

1. การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
1.1 รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากการดำ�เนินงานจำ�แนกตามส่วนงาน
รายได้ จ ากการด�ำเนิ น งานจ�ำแนกตามส่ ว นงานธุ ร กิ จ
ทีส่ �ำคัญ ประกอบด้วย ธุรกิจตราสารทุน ธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี และธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

รายได้จ�ำ แนกตามส่วนงาน
51%
ตราสารทุน
22%
บริการงานนายทะเบียน

18 %
บริการเทคโนโลยี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ธุรกิจตราสารทุน

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
• งานชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
• ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
• งานรับฝากหลักทรัพย์
• ค่าธรรมเนียมสมาชิก

9%
ตราสารอนุพันธ์

ธุรกิจตราสารทุน
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

(หน่วย: ล้านบาท)
1,114
300
435
260
31

รวม
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

2,140

รวม
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

380

รวม
ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

749

รวม
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน

932
4,201

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
• งานชำ�ระราคา
• ค่าธรรมเนียมสมาชิก

• การบริการบริษัทหลักทรัพย์
• ค่าบริการข้อมูล
• ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
• งานนายทะเบียนกองทุน

230
99
51

420
238
91

868
64
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1.1.1 ธุรกิจตราสารทุน
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ - ธุรกิจตราสารทุน

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้จากงานชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดตราสารทุน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (จุด)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารทุน (ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย (ล้านล้านบาท)
จำ�นวนหลักทรัพย์จดทะเบียน (หลักทรัพย์)

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

2557

2556

2,140

2,195
1,233
336
361
234
31

(119)
(36)
74
26
-

(9.65)
(10.71)
14.97
20.50
-

1,497.67
45,466
13.50
1,742

1,298.71
50,329
12.71
1,268

198.96
(4,863)
0.79
474

15.32
(9.66)
6.22
37.38

1,114
300
435
260
31

(55)

(2.51)

รายได้จากการด�ำเนินงานของธุรกิจตราสารทุนลดลง จ�ำนวน 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.51 เมื่อเทียบกับปี 2556
ที่ส�ำคัญจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และการช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลดลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลีย่ ต่อวันทีล่ ดลง ในขณะทีค่ า่ ธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ จากจ�ำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น

1.1.2 ธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ - ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
รายได้จากงานชำ�ระราคา
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก

ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอนุพันธ์

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารอนุพันธ์ (สัญญา)
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารอนุพันธ์ (สัญญา)*

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

2557

2556

380

577

     (68)

(11.79)

147,025
169,363

68,017
160,889

79,008
8,474

116.16
5.27

230
99
51

355
152
70

(34)
(15)
(19)

(9.58)
(9.87)
(27.14)

* ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบโดยปรับขนาดสัญญาซื้อขาย SET50 Index Futures ให้เป็น mini SET50 Index Futures (มีการปรับตัวคูณดัชนีจาก 1,000 บาท
   เป็น 200 บาทต่อ 1 จุดดัชนี ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2557)

รายได้จากการด�ำเนินงานของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ลดลง จ�ำนวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.79 เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 แม้ปริมาณการซื้อขายโดยรวมจะสูงขึ้น แต่ SET50 Index Futures และ Gold Futures ที่เป็นสินค้าที่มีอัตราค่าธรรมเนียม
สูงกว่าประเภทอื่น มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง รวมทั้งมีการปรับลดค่าธรรมเนียมในระหว่างปี 2556
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1.1.3 ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
(หน่วย: ล้านบาท)

2557

2556

รายได้ - ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

749

701

รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าบริการข้อมูล
รายได้สนับสนุนงานเทคโนโลยี

420
238
91

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน

ร้อยละ

      48

416
216
69

6.85

4
22
22

0.96
10.19
31.88

รายได้จากการด�ำเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.85 เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ที่ส�ำคัญจากรายได้ค่าบริการข้อมูล และค่าธรรมเนียม Market Access เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

1.1.4 ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ - ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้จากงานนายทะเบียนกองทุน

2557

2556

932

836

868
64

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
      96

770
66

ร้อยละ
11.48

98
(2)

12.73
(3.03)

รายได้จากการด�ำเนินงานของธุรกิจงานนายทะเบียนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.48 เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 ที่ส�ำคัญจากปริมาณงานปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจ�ำนวนหลักทรัพย์
จดทะเบียนเพิ่มขึ้น

1.2 รายได้อน่ื
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้อื่น

รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน
รายได้ค่าปรับ
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค
รายได้ค่าบริการธุรกรรมซื้อคืน
รายได้อื่นๆ

2557

2556

165

172

44
35
25
15
11
7
28

36
34
23
17
14
14
34

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
          (7)

8
1
2
(2)
(3)
(7)
(6)

(4.07)

22.22
2.94
8.70
(11.76)
(21.43)
(50.00)
(17.65)

รายได้อื่นลดลง จำ�นวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่สำ�คัญจากรายได้ค่าบริการธุรกรรม
ซื้อคืนลดลง
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1.3 รายได้จากเงินลงทุน
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
อื่นๆ

2557

2556

871

821

423
442
(18)
24

460
298
59
4

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
        50

(37)
144
(77)
20

6.09

(8.04)
48.32
(130.51)
500.00

รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.09 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ส�ำคัญจากผลตอบแทน
ที่ดีขึ้นของกองทุนตราสารทุน

1.4 ค่าใช้จา่ ยจากการดำ�เนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
เงินอุดหนุนให้แก่ส�ำ นักงาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายงานบริการนายทะเบียน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายอื่น

2557

2556

3,082

2,976

1,260
470
271
208
192
186
143
63
289

1,240
517
238
189
157
157
136
60
282

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
       106

20
(47)
33
19
35
29
7
3
7

3.56

1.61
(9.09)
13.87
10.05
22.29
18.47
5.15
5.00
2.48

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานในปี 2557 จ�ำนวน 3,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 3.56
ส่วนใหญ่จากค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิม่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยบริการงานนายทะเบียนเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงานนายทะเบียน
ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากระบบ
งานใหม่ อาทิ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบงานช�ำระราคา ขณะที่เงินอุดหนุนให้แก่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ลดลงตามมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ลดลง
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2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
เงินกองทุน

2557

2556

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

34,452
12,213
22,239

34,039
13,386
20,653

413
(1,173)
1,586

1.21
(8.76)
7.68

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเงินกองทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

2.1 การวิเคราะห์สนิ ทรัพย์
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 34,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 413 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1.21 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดส�ำคัญดังนี้
2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสำ�หรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน และเงินลงทุน
จำ�นวน 17,947 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.09 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำ�นวน 318 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.80
แยกตามประเภทเป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2557

2556

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารสำ�หรับผลประโยชน์
ทางการเงินรอจ่ายคืน
พอร์ตเงินลงทุน

1,361

1,795

    (434)

     (24.18)

58
16,528

75
15,759

       (17)
      769

(22.67)
4.88

รวม

17,947

17,629

      318

1.80

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป

3,265
5,183
8,020
60

2,877
3,527
9,286
69

388
1,656
(1,266)
(9)

13.49
46.95
(13.63)
(13.04)

ทัง้ นี้ กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนทีห่ ลากหลาย ได้แก่ ตราสารหนี้ (อาทิ เงินฝาก พันธบัตร
รัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน) และตราสารอื่นๆ ผ่านกองทุนรวม เป็นต้น โดยในปี 2557 มีการปรับลดสัดส่วนของตราสารหนี้ที่ถือ
จนครบก�ำหนด และเพิ่มสัดส่วนหลักทรัพย์เผื่อขายโดยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

125

2.1.2 ทรัพย์สินหลักประกัน และทรัพย์สินเพื่อความ
มัน่ คงและผลประโยชน์ จำ�นวน 9,573 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.79 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำ�นวน 1,332 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.21 โดยเงินหลักประกันและผลประโยชน์
ของบริษทั สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด ลดลงจากการ
คืนหลักประกันที่สมาชิกฝากไว้เกินกว่าจำ�นวนหลักประกัน
ขั้นต่ำ�ที่บริษัทกำ�หนด
2.1.3 เงิ น กองทุ น คุ้ ม ครองผู้ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
(SIPF) และเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (DIPF) จำ�นวน 763 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
2.21 ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย
2.1.3.1 SIPF จ�ำนวน 698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96 จากเงินสมทบ
จากสมาชิกเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท และผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
30 ล้านบาท
2.1.3.2 DIPF จ�ำนวน 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17 จากเงินสมทบ
จากสมาชิกเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท และผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
1 ล้านบาท
2.1.4 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
จำ�นวน 4,519 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.12 ของ
สินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 1,410 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
45.35 ทีส่ �ำ คัญจากการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
แห่งใหม่ และการพัฒนาระบบงานใหม่
2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 233 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.68 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำ�นวน 352
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.17 ทีส่ �ำ คัญจากเงินปันผลรอ
จ่ายคืนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงจำ�นวน 133 ล้านบาท เงินประกัน
การชำ�ระราคาลดลงจำ�นวน 115 ล้านบาท และลูกหนีจ้ ากการ
ขายหน่วยลงทุนลดลงจำ�นวน 106 ล้านบาท

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
หนี้สินรวมจ�ำนวน 12,213 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 1,173
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้
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2.2.1 เจ้าหนี้หลัก ประกัน และเจ้าหนี้ท รัพย์สิน เพื่อ
ความมั่ น คงและผลประโยชน์ จำ � นวน 9,438 ล้ า นบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.28 ของหนี้สินรวม ลดลงจำ�นวน
1,336 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.40 ซึง่ ลดลงจากการคืน
หลักประกันที่สมาชิกฝากไว้เกินกว่าจำ�นวนหลักประกันขั้นต่�ำ
ที่บริษัทกำ�หนด
2.2.2 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำ � นวน 1,601
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 13.11 ของหนี้ สิ น รวม
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.10
ที่สำ�คัญจากการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
แห่งใหม่ จำ�นวน 285 ล้านบาท และเงินอุดหนุน ก.ล.ต.
จำ�นวน 54 ล้านบาท
2.2.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำ � นวน 436 ล้ า นบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 ของหนี้สินรวม ลดลงจำ�นวน
320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.33 ที่สำ�คัญจากภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลงจำ�นวน 137 ล้านบาท
เงิ น ปั น ผลรั บ จากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้นลดลง
จำ�นวน 133 ล้านบาท และเงินประกันการชำ�ระราคาลดลง
จำ�นวน 115 ล้านบาท

2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีเงินกองทุนรวมจ�ำนวน 22,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
1,586 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.68 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
มี ร ายได้ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยสุ ท ธิ ส�ำหรั บ ปี 2557 จ�ำนวน
1,535 ล้ า นบาท และการปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของราคาตลาด
ของเงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขาย อาทิ กองทุ น รวม
ตราสารทุนของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ จ�ำนวน 46 ล้ า นบาท
และของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ จ�ำนวน
5 ล้านบาท

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

2557

2556

1,051
(1,503)
1,419

1,096
(329)
1,870

เพิ่ม/(ลด)
จำ�นวน
ร้อยละ
(45)
1,174
(451)

(4.11)
356.84
(24.12)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 1,419 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�ำนวน 451
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.12 ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้
• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,051 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 1,503 ล้านบาท ที่ส�ำคัญจากการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
จ�ำนวน 1,292 ล้านบาท การพัฒนาระบบงานใหม่ จ�ำนวน 135 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุนสุทธิจ�ำนวน 720 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ในบริษัทร่วม จ�ำนวน 379 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากดอกเบี้ยรับและการขายหน่วยลงทุน จ�ำนวน 533 ล้านบาท และได้รับ
เงินปันผล จ�ำนวน 444 ล้านบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี โดยงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมั ด ระวั ง และประมาณการที่ ส มเหตุ ส มผลในการจั ด ท�ำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
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ในการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระจากการบริหารงานภายใน เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ ง
โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
ปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า ระบบ
ควบคุ ม ภายในโดยรวมของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ มี ค วาม
เพี ย งพอและเหมาะสม และสามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
อย่ า งมี เ หตุ ผ ลว่ า งบการเงิ น รวมของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

		

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

		

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจการย่อย
และของเฉพาะของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมและงบรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงของ
เงินกองทุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจากผลการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึ ง วางแผนและปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วาม
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้
ได้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ จ�ำนวนเงิ น และ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและ
การน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ท�ำขึ้ น โดย
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิ จ การของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
กิจการย่อย และของเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ณฐพร พันธุ์อุดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ พ.ศ. 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8
เงินฝากธนาคารสำ�หรับผลประโยชน์
ทางการเงินรอจ่ายคืน		
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
18
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
9
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ
7, 10
ดอกเบี้ยค้างรับ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7, 11

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1,360,901

1,795,113

1,220,729

1,686,363

57,814
8,053,630
7,837,836
365,520
103,555
232,930

75,223
9,361,833
10,632,814
287,552
227,051
585,193

7,837,836
305,950
98,753
140,728

10,586,614
219,249
223,028
246,461

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 18,012,186

22,964,779

9,603,996

12,961,715

63,027
882,042
8,690,342
1,518,935
698,332
65,273
4,026,039
493,254
3,015

60,184
508,936
5,126,076
1,543,446
665,433
58,954
2,673,780
434,831
3,015

597,291
25,000
775,620
8,690,342
134,843
698,332
4,025,414
491,309
3,005

597,291
25,000
396,605
5,123,301
130,835
665,433
2,672,335
431,915
3,005

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		 16,440,259

11,074,655

15,441,156

10,045,720

รวมสินทรัพย์		 34,452,445

34,039,434

25,045,152

23,007,435

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการย่อย
12
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - สุทธิ
13
เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธิ
14
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
15
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
19
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
24
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
17
เงินมัดจำ�		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ พ.ศ. 2557
หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
สำ�รองผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

8,053,630
1,600,634
249,727

9,361,833
1,150,842
240,249

1,580,637

-

196,299
1,271,314

169,502
1,246,000

5,561
436,310

5,568
756,398

5,561
230,174

5,568
243,596

รวมหนี้สินหมุนเวียน		 10,345,862

11,514,890

3,283,985

2,799,326

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สำ�รองผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

18
7, 21
7
23
7, 22

-

1,134,660

19

1,384,092

1,412,610

-

-

24

264,895

250,699

264,895

250,699

24
23

13,083
197,479
8,357

7,961
175,304
25,055

197,479
8,357

175,304
25,055

1,867,906

1,871,629

470,731

451,058

รวมหนี้สิน		 12,213,768

13,386,519

3,754,716

3,250,384

21,886,507
352,168
2

20,346,928
305,985
2

20,930,288
360,148

19,442,966
314,085

รวมเงินกองทุน		 22,238,677

20,652,915

21,290,436

19,757,051

รวมหนี้สินและเงินกองทุน		 34,452,445

34,039,434

25,045,152

23,007,435

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกองทุน
เงินกองทุน
ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

24

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
รายได้อื่น

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

4,200,820
871,129
165,174

4,309,279
820,730
171,728

1,861,296
1,247,033
1,699,123

1,864,544
1,229,584
1,752,589

รวมรายได้		

5,237,123

5,301,737

4,807,452

4,846,717

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
29
ค่าตอบแทนกรรมการ
7
ค่าใช้จ่ายการตลาด		
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้		
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ		
ค่าใช้จ่ายอาคารและสำ�นักงาน		
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี		
เงินอุดหนุนให้แก่สำ�นักงาน ก.ล.ต.
30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
16, 17
ค่าใช้จ่ายอื่น
31

1,259,918
24,582
143,326
191,929
271,012
164,164
185,942
470,483
208,240
162,131

1,240,228
20,087
136,071
157,246
237,823
162,230
157,417
517,338
189,101
157,978

1,260,017
22,899
143,158
191,931
163,601
185,920
468,483
205,890
149,712

1,240,235
19,327
137,671
157,246
161,694
157,392
515,338
186,340
148,646

รวมค่าใช้จ่าย		

3,081,727

2,975,519

2,791,611

2,723,889

13

3,692

1,453

-

-

14

20,487

11,076

-

-

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 25
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
25
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7

2,179,575

2,338,747

2,015,841

2,122,828

14,601

15,125

14,601

15,125

1,197
(547,222)

993
(561,633)

(547,222)

(561,633)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้
32

1,648,151
(112,674)

1,793,232
(132,020)

1,483,220
-

1,576,320
-

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		

1,535,477

1,661,212

1,483,220

1,576,320

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำ�หรับปี
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม		
		

1,535,475
2
1,535,477

1,661,210
2
1,661,212

1,483,220
1,483,220

1,576,320
1,576,320

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนใน
กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)

26
27
28

พ.ศ. 2557

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ พ.ศ. 2557

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม		

1,585,762

พ.ศ. 2556

1,166,720

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

1,533,385

พ.ศ. 2556

1,081,877

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเงินกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินกองทุน
สํารองเพื่อ
การชําระ
ราคาและ
ส่งมอบ
หมายเหตุ หลักทรัพย์

เงินกองทุน
เงินกองทุน
สํารองเพื่อ
เพื่อ
การชําระหนี้
ก่อสร้าง
ในตลาด เงินกองทุน อาคาร
ชดเชย สํานักงาน
สัญญา
ซื้อขาย ความเสีย ตลาด
หาย หลักทรัพย์ฯ
ล่วงหน้า

เงินกองทุน
เพื่อการ
สงเคราะห์
ด้าน
สวัสดิการ
พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครอง
ผู้ลงทุนใน
หลักทรัพย์

เงินกองทุน
คุ้มครอง
ผู้ลงทุน
ในสัญญา
ซื้อขาย เงินกองทุน
ทั่วไป
ล่วงหน้า

ผลกําไร
(ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิด
ส่วนได้เสีย
รวม
ขึ้นจริงจาก
ที่ไม่มี
หลักทรัพย์ ส่วนของ อํานาจ ส่วนของ
เผื่อขาย เงินกองทุน ควบคุม เงินกองทุน

2,000,000
500,000
-

300,000
-

100,000
-

7,769
-

99,913
2,598

406,430
8,304

- 15,778,425 793,656 19,486,193
50,000 (550,000)
993 1,642,496 (487,671) 1,166,720

2 19,486,195		
-		
- 1,166,720

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556		 2,500,000

300,000

100,000

7,769

102,511

414,734

50,993 16,870,921

305,985 20,652,913

2 20,652,915

2,500,000
-

300,000
-

100,000
-

7,769
(7,769)
-

102,511
2,325

414,734
18,703

50,993 16,870,921
7,769
1,197 1,517,354

305,985 20,652,913
46,183 1,585,762

2 20,652,915
-		
- 1,585,762

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557		 2,500,000

300,000

100,000

-

104,836

433,437

52,190 18,396,044

352,168 22,238,675

2 22,238,677

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556		
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป
24
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
25

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557		
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป
24
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
25

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงินกองทุน
เงินกองทุน
สํารองเพื่อการ สํารองเพื่อ
เงินกองทุนเพื่อ เงินกองทุนเพื่อ เงินกองทุน
ชําระราคาและ การชําระหนี้ใน เงินกองทุน ก่อสร้างอาคาร การสงเคราะห์
คุ้มครอง
ส่งมอบ
ตลาดสัญญา
ชดเชย
สํานักงานตลาด ด้านสวัสดิการ
ผู้ลงทุน
หมายเหตุ หลักทรัพย์ ซือ้ ขายล่วงหน้า ความเสียหาย หลักทรัพย์ฯ
พนักงาน
ในหลักทรัพย์

เงินกองทุน
ทั่วไป

ผลกําไร
(ขาดทุน) ที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง
จากหลักทรัพย์
เผื่อขาย

รวม
ส่วนของ
เงินกองทุน

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556		
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป
24
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
25

2,000,000
500,000
-

300,000
-

100,000
-

7,769
-

99,913
2,598

406,430
8,304

14,959,355
(500,000)
1,558,597

801,707
(487,622)

18,675,174
1,081,877

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556		

2,500,000

300,000

100,000

7,769

102,511

414,734

16,017,952

314,085

19,757,051

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557		
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป
24
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
25

2,500,000
-

300,000
-

100,000
-

7,769
(7,769)
-

102,511
2,325

414,734
18,703

16,017,952
7,769
1,466,294

314,085
46,063

19,757,051
-		
1,533,385

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557		

2,500,000

300,000

100,000

-

104,836

433,437

17,492,015

360,148

21,290,436

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้		
1,648,151
1,793,232
1,483,220
1,576,320		
รายการปรับปรุง							
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
16, 17
208,240
189,101
205,890
186,340
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
27
(847,832)
(816,734)
(1,226,965)
(1,225,544)
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 25
(14,601)
(15,125)
(14,601)
(15,125)
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน							
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
25
(1,197)
(993)
-		
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
27
(2,530)
6,691
(2,530)
6,691		
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
10
332
(1,124)
(35)
(800)		
สำ�รองผลประโยชน์พนักงาน
23
32,757
24,252
32,757
24,252		
ปรับปรุงงานระหว่างทำ�เป็นค่าใช้จ่าย (รายได้)
16
(83)
4,185
(83)
4,185		
กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์		
(129)
(450)
(129)
(438)		
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนใน							
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
13
(3,692)
(1,453)
-		
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 14
(20,487)
(11,076)
-		
		
998,929
1,170,506
477,524
555,881		
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน							
สินทรัพย์ด�ำ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์		
1,308,203
(2,551,760)
-		
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ		
(78,300)
7,541
(86,666)
50,713		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
364,894
(127,400)
103,768
(56,709)		
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์		
24,511
4,911
(4,008)
(3,802)		
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์		
(33,677)
(12,160)
(33,677)
(12,160)		
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
(6,965)
(58,498)
-		
เงินมัดจำ�		
(127)
(127)		
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)							
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์		
(1,308,203)
2,551,760
-		
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
256,252
159,182
252,437
162,233		
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า		
9,478
5,616
26,797
14,930		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
(310,608)
87,880
(13,422)
(29,928)		
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์		
(28,518)
(8,714)
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์		
14,196
6,028
14,196
6,028		
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน							
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
5,122
7,961
-		
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
23
(10,589)
(9,822)
(10,589)
(9,822)		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
(16,698)
(3,079)
(16,698)
(3,079)		
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำ�เนินงาน		
1,188,027
1,229,825
709,662
674,158		
หัก จ่ายภาษีเงินได้		
(136,787)
(134,085)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		

1,051,240

1,095,740

709,662

674,158

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน							
รายได้จากเงินลงทุน		
533,483
424,078
527,503
408,012		
เงินปันผลรับ		
443,914
301,643
858,753
754,471		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
9
(5,058,083)
(4,475,664)
(5,058,083)
(4,475,664)		
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
9
6,111,593
4,476,499
6,065,393
4,439,479		
ซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วม
14
(379,015)
(379,015)
-		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
15
(3,251,558)
(2,494,594)
(3,251,558)
(2,494,594)		
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
15
1,477,578
1,830,644
1,474,578
1,830,644		
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
(1,292,089)
(297,114)
(1,292,089)
(297,114)		
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
1,764
2,293
1,764
2,275		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(134,845)
(122,012)
(134,286)
(120,461)		
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำ�ไรในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
849
11,753
-		
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำ�ไรในกิจการร่วม		
26,326
-		
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์		
15,379
12,953
15,379
12,953		
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1,843
537
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
(1,502,861)
(328,984)
(1,171,661)
60,001		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน							
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
7
395,314
400,000		
เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
7
(370,000)
(189,400)		
ดอกเบี้ยจ่าย		
(28,949)
(28,263)		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
(3,635)
182,337		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		
ยอดคงเหลือต้นปี		

(451,621)
1,870,336

766,756
1,103,580

(465,634)
1,686,363

ยอดคงเหลือปลายปี		

1,418,715

1,870,336

1,220,729

916,496		
769,867
1,686,363

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8
1,360,901
1,795,113
1,220,729
1,686,363		
เงินฝากธนาคารสำ�หรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน		
57,814
75,223
		

1,418,715

1,870,336

1,220,729

1,686,363

รายการที่ไม่ใช่เงินสด							
ผลกำ�ไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขาย		
46,183
(487,671)
46,063
(487,622)		
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุน							
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์		
4,102
(6,821)
4,102
(6,821)		
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์		
193,540
116,066
193,540
116,066		
จัดประเภทเงินลงทุน		
(1,748,011)
3,368,057
(1,748,011)
3,321,857

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. ข้อมูลทัว่ ไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”
เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำหน้าที่
เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และให้บริการ
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่น�ำผลก�ำไรมาแบ่งปันกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และที่ อ ยู ่
ทีจ่ ดทะเบียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กิจการย่อยรวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ
ธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ทีส่ �ำ คัญ
สรุปได้ ดังนี้
1. ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การจัดระบบการซือ้ ขายหลักทรัพย์จดทะเบียน การให้บริการ
ชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การบริหารงานรับฝากหลักทรัพย์

รวมถึ ง การกำ � กั บ ดู แ ลการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก
2. ธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ การจัดระบบการซื้อ
ขายและการชำ�ระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสาร
อนุพันธ์ทุกประเภทรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. การบริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการระบบ
งานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต
การให้บริการข้อมูล รวมถึงการให้บริการบริษัทหลักทรัพย์
4. การบริการงานนายทะเบียน ได้แก่ งานนายทะเบียน
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนกองทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยนี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายละเอียดของกิจการย่อย กิจการร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

ชื่อกิจการ
กิจการย่อยทางตรง
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำ�กัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด
บริษัท สยามดีอาร์ จำ�กัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ
กิจการจัดตั้ง
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

การให้บริการงานรับฝาก
และงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
การบริหารกองทุนรวม

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

การจัดการการลงทุนใน
ตราสาร NVDR
การให้บริการระบบงาน
ด้านคอมพิวเตอร์		
การจัดการการลงทุนใน
ตราสาร DR

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00
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ชื่อกิจการ
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สำ�นักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำ�กัด
กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ
การชำ�ระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ (1)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
จำ�กัด (มหาชน)

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
สำ�นักหักบัญชีและบริการระบบงาน
หลังซื้อขายหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไทย

100.00

100.00

ไทย

100.00

100.00

ธุรกิจสื่อที่เน้นการให้ความรู้
ด้านการเงินและการลงทุน

ไทย

50.00

50.00

กองทุน

ไทย

14.03

15.18

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
และกิจการการยืม และให้ยืม
หลักทรัพย์

ไทย

40.56

24.66

(1) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

หมายความถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการช�ำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ ด�ำเนินงานภายใต้ข้อก�ำหนดของ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ
การช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541
ซึ่งก�ำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบ
ครั้งเดียว เป็นจ�ำนวนเงิน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการ
ถือครองจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามสัดส่วนของเงินสมทบ
เพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนฯ ในอนาคต

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ จั ด ท�ำขึ้ น โดยใช้ เ กณฑ์ ร าคาทุ น เดิ ม ในการวั ด มู ล ค่ า
องค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรือ่ งเงินลงทุนทีอ่ ธิบายใน
นโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ควบคุมการด�ำเนินงานแต่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการเงินและการ
ด�ำเนินงานของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนั้นเงินลงทุนในกองทุน
ดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม

2. นโยบายการบัญชี
2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ จั ด ท�ำขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใน
ประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง
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การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณ
การทางบัญชีที่ส�ำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่ง
จัดท�ำขึ้นตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของ
กลุม่ กิจการไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิดเผยเรือ่ งการใช้ดลุ ยพินจิ
ของผูบ้ ริหารหรือความซับซ้อน หรือเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็น
ภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับ
ภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกีย่ วข้องกับกลุม่ กิจการ
มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการ
อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ว่า ค่าใช้จา่ ยทีก่ อ่ ให้เกิดการรับรูส้ นิ ทรัพย์
ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น จึงสามารถจัดประเภทเป็น
กิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการจะเปิดเผยการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเมื่อมีการรายงานการ
วัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงาน
การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อกลุม่ กิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการ
ตัดข้อความในส่วนของการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก การ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กำ�หนดแนวทาง
ในการปฏิบัติสำ�หรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการ
พัฒนาและการดำ�เนินงานสำ�หรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อ
การงานภายในหรือภายนอก โดยให้กจิ การต้องปฏิบตั ติ ามข้อ
กำ�หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนีไ้ ม่มผี ลกระทบต่อ
กลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการ
อธิบายให้ชดั เจนขึน้ สำ�หรับการเปลีย่ นนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีกำ�หนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลัง
ในเรื่ อ งนี้ กรณี ที่ กิ จ การสู ญ เสี ย อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ
ส่วนได้เสียในบริษทั ดังกล่าวทีค่ งเหลืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่าด้วยวิธี
ยุตธิ รรม การปรับปรุงเรือ่ งนีต้ อ้ งใช้วธิ ปี รับไปข้างหน้าซึง่ มีผล
บังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการ
อธิบายให้ชดั เจนขึน้ สำ�หรับการเปลีย่ นนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีกำ�หนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลัง
ในเรือ่ งนี้ กรณีทกี่ จิ การสูญเสียการควบคุมร่วมได้เสียในบริษทั
ดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุง
เรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มกิจการ
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2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นำ�มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
(ปรับปรุง 2557)
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
			 เหล่านี้ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
			 ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญได้แก่ (ก) ผลกำ�ไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น
“การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ”
ทันที ผลกำ�ไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรูต้ ามวิธขี อบเขตหรือ
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะ
รับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ที่ยังไม่
เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
ในอนาคตได้ ผูบ้ ริหารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อ
ก�ำหนดส�ำหรับเงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้าซึง่ ต้อง
ใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย ผูบ้ ริหารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีการ
ก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกน�ำมาใช้แทน
หลักการของการควบคุมและการจัดท�ำงบการเงินรวมภายใต้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ได้ก�ำหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจัด
ท�ำงบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบาย
หลักการของการน�ำหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึง
อธิบายถึงข้อก�ำหนดในการจัดท�ำงบการเงินรวม หลักการ
ส�ำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้ คือหาก
มีอ�ำนาจควบคุม จะต้องมีการจัดท�ำงบการเงินรวมเฉพาะใน
กรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจการควบคุมที่เหนือ
กว่าผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจากการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูกลงทุน และมีความสามารถในการใช้
อ�ำนาจในผูถ้ กู ลงทุน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทีก่ จิ การ
จะได้รบั ผูบ้ ริหารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

140 รายงานประจำ�ปี 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง และลดความซ�้ำซ้อนของค�ำนิยามของมูลค่า
ยุติธรรม โดยการก�ำหนดค�ำนิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัด
มูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับใช้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมิน
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ให้ใช้กับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อก�ำหนดเงินทุน
ขั้นต�่ำภายใต้การตีความนี้หมายถึงข้อก�ำหนดใดๆ ที่ก�ำหนด
ให้กิจการต้องสมทบเงินทุนส�ำหรับผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ที่ ก�ำหนดไว้ และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้อธิบาย
ถึงผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ โครงการ
จากข้อก�ำหนดหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นต�่ำ ผู้บริหาร
อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามการตีความ
มาตรฐานฉบับนี้

2.3 เงินลงทุนในกิจการย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่วมกันและกิจการร่วม
2.3.1 กิจการย่อย
กิจการย่อย หมายถึงกิจการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ มีอ�ำนาจ
ในการควบคุมนโยบายการเงิน และการด�ำเนินงาน งบการเงิน
ของกิจการย่อยได้ถกู รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับตัง้ แต่วนั ทีม่ ี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
รายการบัญชีและยอดคงเหลือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกิจการย่อย ตลอดจนก�ำไรขาดทุนทีย่ ังไม่ได้เกิดขึ้นได้ถูก
ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

เงินลงทุนในกิจการย่อยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากเงินลงทุนใน
กิจการย่อยจะรับรูเ้ มือ่ กิจการย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

2.3.2 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส่วนได้เสียในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงิน
รวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
แสดงโดยวิธีราคาทุน

2.3.3 กิจการร่วม
กิจการร่วมเป็นกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจทางการเงินและการด�ำเนินงานแต่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรูเ้ งินลงทุนในกิจการร่วมเริม่ แรก
โดยใช้วิธีราคาทุนและรับรู้ในภายหลังโดยใช้วิธีส่วนได้เสียใน
การแสดงในงบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
กิจการร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบรายได้
และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลัง
การได้ ม าจะปรั บ ปรุ ง กั บ ราคาตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจการร่วมมี
มูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกิจการร่วมนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุน
อีกต่อไป เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภาระผูกพันในหนี้ของ
กิจการร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนกิจการร่วม
รายการก�ำไรที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ระหว่ า งตลาด
หลักทรัพย์ฯ กับกิจการร่วมจะตัดบัญชีเท่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้
เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้
มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร่ ว มแสดงในงบการเงิ น เฉพาะ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีราคาทุน
หากมีการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในกิจการย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วม ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน และแสดงใน
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
รายชื่อของกิจการย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและ
กิจการร่วมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 1

2.4 เงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำ
เสนองบการเงิน
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแต่ละบริษทั ในกลุม่ กิจการ
ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่กิจการด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน)
งบการเงิ น รวมแสดงในสกุ ล เงิ น (บาท) ซึ่ ง เป็ น สกุ ล เงิ น
ทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้น�ำเสนองบการเงินของ
กลุ่มกิจการ
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็น
สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด�ำเนิ น งานโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย น
ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคา หากรายการนั้นถูกวัด
มูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับ
หรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์แ ละหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงิน ตรา
ต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย
เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่
ไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายได้และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้ น จะ
รับรูไ้ ว้ในรายได้และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วย ในทางตรงข้าม
การรั บ รู ้ ก�ำไรหรื อ ขาดทุ น ของรายการที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ไว้
ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้ ง หมดของก�ำไรหรื อ ขาดทุ น นั้ น จะรั บ รู ้ ไ ว้ ใ นรายได้ ห รื อ
ค่าใช้จ่ายด้วย

2.5 หลักทรัพย์อ้างอิง
หลั ก ทรั พ ย์ อ ้ า งอิ ง ที่ บ ริ ษั ท ไทยเอ็ น วี ดี อ าร์ จ�ำกั ด
(กิจการย่อย) ถือครองอยู่ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
และตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงหรือตราสารประเภท Non-Voting Depository
Receipts (NVDRs) ส�ำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็น
หนีส้ นิ ทางการเงิน กิจการย่อยได้น�ำสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนีส้ นิ ทางการเงินดังกล่าวมาหักกลบลบกันและแสดงจ�ำนวน
สุทธิในงบการเงิน เนื่องจากตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขใน
หนังสือชีช้ วนก�ำหนดให้กจิ การย่อยออก NVDRs และน�ำเงินที่
ได้จากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยทีเ่ ป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในจ�ำนวนและระยะเวลาเดียวกัน (Back to Back) นอกจากนี้
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ผลประโยชน์ทางการเงินที่กิจการย่อยได้รับในฐานะเป็นผู้ถือ
หลักทรัพย์ กิจการย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนสิทธิประโยชน์
ทางการเงินดังกล่าวทัง้ จ�ำนวนให้กบั นักลงทุนใน NVDRs ตาม
เงือ่ นไขทีก่ �ำหนดในหนังสือชีช้ วน กิจการย่อยจึงมิได้บนั ทึกผล
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ดังกล่าวเป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยของกิจการ

เว้นแต่กรณีทฝี่ า่ ยบริหารมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งขายเพือ่ เพิม่ เงินทุน
ด�ำเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนทัง้ 4 ประเภทรับรูม้ ลู ค่าเริม่ แรกด้วยราคาทุน
ซึง่ หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ำรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด
ในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท (แต่ไม่รวม
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะ
เวลาที่ก�ำหนด) เงินลงทุนชั่วคราวอื่นที่มีสภาพคล่องสูงและ
มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่าย
ช�ำระภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับ
จากวันที่ได้มา

2.7 เงินลงทุน
กลุ ่ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น ที่ น อกเหนื อ จาก
เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกิจการทีค่ วบคุม
ร่วมกัน เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุน
ที่ถือไว้จนครบก�ำหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงิน
ลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน
ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้ �ำหนดการจัดประเภททีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
เงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมาย
หลักในการหาก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น
ไม่ เ กิ น 3 เดื อ นนั บ แต่ เ วลาที่ ล งทุ น และแสดงรวมไว้ ใ น
สินทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทุน
ทีม่ กี �ำหนดเวลาและผูบ้ ริหารตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถ
ถือไว้จนครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เว้นแต่จะครบก�ำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดย
ไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่อ
อั ต ราดอกเบี้ ย เปลี่ ย นแปลง ได้ แ สดงรวมไว้ ใ นสิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ�ำนงที่จะ
ถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ
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(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าใน
เวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
วัดตามราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วันท�ำการสุดท้ายของวัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย รายการ
ก�ำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้
ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ รายการก�ำไรและขาดทุน
ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของ
เงินกองทุน
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าภายหลัง
การได้ ม าด้ ว ยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด จ�ำหน่ า ยตามอั ต ราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
(ถ้ามี)

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อด้อยค่า

บริษทั จะทดสอบค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ มี
ข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าของมูลค่าเกิดขึ้น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่ารวมไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรม
ของผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายเมือ่ เปรียบเทียบ
กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก�ำไร
หรือขาดทุน กรณีที่จ�ำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้
หรื อ ตราสารทุ น ชนิ ด เดี ย วกั น ออกไปบางส่ ว น ราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.8 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้
หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ประเมิ น โดยการวิ เ คราะห์
ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต
สถานการณ์ที่อาจท�ำให้ทราบและระบุได้ถึงการผิดนัดช�ำระ
หนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด ลูกหนี้และรายได้
ค้างรับจะถูกจ�ำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
และจะบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดิ น แสดงด้ ว ยราคาทุ น หั ก ขาดทุ น จากการด้อยค่า
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่ า เสื่ อ มราคาบั น ทึ ก เป็ น ค่ าใช้ จ ่ า ยในงบรายได้แ ละ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ทปี่ ระมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ยกเว้น
ที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร			
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ		

5 ปี
10 - 30 ปี
3 - 30 ปี
5 - 20 ปี
5 - 10 ปี
5 - 7 ปี

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ
มู ล ค่ า ซากของอาคารและอุ ป กรณ์ ข องกลุ ่ ม กิ จ การ โดย
ผู้บริหารจะมีการทบทวนมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วันสิ้นงวด
หากมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์มีความ
แตกต่ า งไปจากการประมาณการในงวดก่ อ น หรื อ มี ก าร
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรือเลิกใช้

การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะบันทึกในงบรายได้และ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยเบ็ ด เสร็ จ ในระหว่ า งงวดบั ญ ชี ที่ เ กิ ด รายการนั้ น
ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�ำคัญจะบันทึกรวมไว้ใน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่า การปรับปรุงนั้นจะท�ำให้กลุ่มกิจการได้ประโยชน์กลับ
คืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มกี ารปรับปรุงสินทรัพย์
ทีไ่ ด้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายค�ำนวณโดย
เปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและ
จะรวมไว้อยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

2.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีก่ ลุม่ กิจการซือ้ มาและมีอายุการใช้
งานจ�ำกัด ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบตั ร และสิทธิใน
การด�ำเนินงาน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจ�ำหน่าย
และบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
นับจากวันทีอ่ ยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายใน 5 - 10 ปี
ต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาและบ�ำรุ ง รั ก ษาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ จะบั น ทึ ก เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในงบรายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทอี่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของกิจการ และคาดว่าจะ
ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบันทึก
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และ
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้
พร้อมทีจ่ ะใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จา่ ยซึง่ ท�ำให้
เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิน
กว่าขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารจะมีการ
ทบทวนค่ า ตั ด จ�ำหน่ า ยเมื่ อ อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ มี ค วาม
แตกต่ า งไปจากการประมาณการในงวดก่ อ น หรื อ มี ก าร
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรือเลิกใช้

ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ราคาตามบั ญ ชี จ ะถู ก ปรั บ ลดให้ เ ท่ า กั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะ
ได้รับคืนทันที
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2.11 การด้อยค่า
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่ง
ไม่มกี ารตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี
สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า
เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจ
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่า
สุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่าง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมา
ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ทจี่ ะกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ บันทึกเริม่ แรกในมูลค่ายุตธิ รรม
หักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการเกิดหนีส้ นิ ภายหลังจากการบันทึก
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัด
จ�ำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบ
ก�ำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้
แผนการก�ำหนดอัตราการจ่ายสมทบ โดยที่สินทรัพย์ของ
กองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว
ได้ รั บ เงิ น สมทบเข้ ากองทุ น จากพนั ก งานและกลุ ่ ม กิจ การ
เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

		 โครงการผลประโยชน์

กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณ
อายุ เ พื่ อ จ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย หนี้ สิ น ผลประโยชน์ พ นั ก งานค�ำนวณโดย
ผู้ช�ำนาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Corridor Approach ตาม
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เกณฑ์ ค ณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย (Actuarial Technique)
อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยในอนาคตและค�ำนวณคิ ด ลดโดยใช้
อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีก�ำหนดเวลาใกล้เคียง
กั บ ระยะเวลาของหนี้ สิ น ดั ง กล่ า ว โดยประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการ
จากเงิ น เดื อ นพนั ก งาน อั ต ราการลาออก อั ต ราการตาย
อายุงาน และปัจจัยอืน่ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จหากมูลค่าสะสมสุทธิของก�ำไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู ้ เ มื่ อ วั น สิ้ น สุ ด ของงวดก่ อ นเกิ น กว่ า จ�ำนวนที่
มากกว่าระหว่างร้อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั้น (ก่อนหักสินทรัพย์
โครงการ) และร้อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ณ วันนั้น
ในทุ ก ปี ก ลุ ่ ม กิ จ การจะมี ก ารทบทวนอั ต ราคิ ด ลดที่
เหมาะสมซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ค วรน�ำมาใช้ ใ น
การค�ำนวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สดจ่ า ยใน
อนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน

ค่าตอบแทนการเลิกจ้างก่อนก�ำหนด

ค่าตอบแทนการเลิกจ้างก่อนก�ำหนดคือ หนี้สินที่ต้อง
จ่ า ยเมื่ อ มี ก ารสิ้ น สุ ด การจ้ า งงานโดยกลุ ่ ม กิ จ การก่ อ นวั น
เกษียณอายุปกติ หรือเมือ่ มีการเสนอให้มกี ารเลิกจ้างงานโดย
ให้พนักงานออกจากงานอย่างเต็มใจเพือ่ แลกกับผลประโยชน์
กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าตอบแทนการเลิกจ้างก่อนก�ำหนด เมื่อ
มีภาระผูกพันที่จะต้องสิ้นสุดการจ้างงานของพนักงานใน
ปัจจุบนั ตามแผนทีว่ างไว้ หรือมีการเสนอให้มกี ารเลิกจ้างงาน
โดยให้พนักงานออกจากงานอย่างเต็มใจ

2.15 ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมี
ภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัว
ขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจ�ำนวน
ภาระหนีส้ นิ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจ�ำนวน
ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมิน
ได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ
หนี้สิน เมื่อได้จ่ายช�ำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว หากแน่ใจ

ว่าจะได้รบั คืนอย่างแน่นอนให้บนั ทึกรายจ่ายทีจ่ ะได้รบั คืนเป็น
สินทรัพย์แยกต่างหาก
ประมาณการหนี้สินรับรู้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่กลุ่ม
กิจการตกลงที่จะจ่ายช�ำระตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องไม่ถือเป็นประมาณการหนี้สิน

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการ
เป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในงบ
รายได้และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
ค่ า เช่ า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จะบั น ทึ ก ในงบรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ ่ า ย
เบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า
ด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้
แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่
การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.17 รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการให้บริการรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการแก่ลกู ค้าแล้ว
ในกรณี ที่ มี ลู ก หนี้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นค้ า งช�ำระ
ค่ า ธรรมเนี ย มหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นและค่ า ธรรมเนี ย ม
นายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน กลุม่ กิจการ
จะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงิน และจะหยุดรับรู้
รายได้คา่ ธรรมเนียมจากบริษทั จดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ทันที
ค่ า ธรรมเนี ย มสมาชิ ก ประกอบด้ ว ย ค่ า เข้ า เป็ น
สมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเข้าเป็นสมาชิกจะ
ทยอยรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจาก
วันที่เริ่มให้บริการ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายได้เมื่อ
ได้ให้บริการแล้ว

รายได้ ด อกเบี้ ย รั บ รู ้ ต ามเกณฑ์ สั ด ส่ ว นของเวลา
โดยค�ำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน
ครบอายุและค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือใน
บัญชีส�ำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
เงินปันผลรับบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จ
ในวันที่กลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงิน

2.18 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ผลประโยชน์
ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ
กิ จ การย่ อ ย รวมทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ ในฐานะอนุ ก รรมการในคณะ
อนุ ก รรมการชุ ด อื่ น ๆ (โดยไม่ ร วมเงิ น เดื อ น โบนั ส และ
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับผู้บริหาร)

2.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี
เงินได้จะรับรูใ้ นรายได้และค่าใช้จา่ ย ยกเว้นส่วนทีร่ บั รูใ้ นรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของ
เงินกองทุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นรายได้และค่าใช้จา่ ย
เบ็ดเสร็จอืน่ หรือโดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุนตามล�ำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�ำนวณจากอัตราภาษี
ตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลา ผูบ้ ริหาร
จะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ
โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน�ำกฎหมายภาษีอากรไป
ปฏิบตั ซิ งึ่ ขึน้ อยูก่ บั การตีความ และจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จา่ ย
ภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระเจ้าหน้าทีภ่ าษีอากร
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ตั้ ง เต็ ม จ�ำนวนตามวิ ธี
หนีส้ นิ เมือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
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สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี จ ะรั บ รู ้ ห ากมี ค วาม
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะ
น�ำจ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมี
สิทธิตามกฎหมายทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น และทั้ ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วย
ภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนีส้ นิ และ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.20 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�ำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับ
รายงานภายในที่น�ำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงิน
ที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแส
เงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย) ความ
เสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และความ
เสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจัดการความ
เสี่ยงของกลุ่มกิจการ เน้นการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วน
การบริหารเงินลงทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีคณะท�ำงานบริหารเงินลงทุนควบคุม
ดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่ก�ำหนด
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนค�ำนึงถึงความมั่นคง
ในการด�ำรงเงินต้น โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�ำคัญจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมี
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีส้ ว่ นใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุม่ กิจการไม่ได้
ใช้สญ
ั ญาอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ กิจการ ทัง้ นี้ ในการก�ำหนด
อัตราดอกเบีย้ มีการพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดขณะนัน้
กลุม่ กิจการไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย้ เพือ่ บริหารความ
เสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ ของกลุ ่ ม กิ จ การมี ก าร
กระจุกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง กลุม่ กิจการมีนโยบายทีเ่ หมาะสม
เพื่อท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินเชื่อและให้บริการแก่ลูกค้า
ที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�ำคัญจาก
สภาพคล่อง เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการด�ำรงเงินสดอย่าง
เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน กลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์ใน
การด�ำรงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้แหล่ง
เงินทุนภายในกลุ่มกิจการ

3.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงต่อราคาตลาด (Market risks)
ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยง
จากฐานะการเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม
กลุ ่ ม กิ จ การได้ มี ก ารกระจายเงิ น ลงทุ น และเงิ น ฝากไว้ ใ น
สถาบันการเงินทีน่ า่ เชือ่ ถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดังนี้

1) การลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทการลงทุน
หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจหรือ
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่กระทรวงการคลัง
ค�้ำประกัน
เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ตั๋วสัญญา
ใช้เงินของบริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
หุ้นกู้ หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน
หน่วยลงทุน หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
ไม่จ�ำ กัดจำ�นวน
ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อสถาบันการเงิน
ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อผู้ออกหลักทรัพย์
ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุนรวม

2) การลงทุนในตราสารทุน
ประเภทการลงทุน
หน่วยลงทุน หรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อกองทุนรวม (พ.ศ. 2556: ไม่เกินร้อยละ 10
ต่อกองทุนรวม)

3) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนรวม (พ.ศ. 2556: ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการโดยกำ�หนดวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของเงินลงทุนรวม)

4) การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ประเภทการลงทุน
กองทุนต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
ไม่เกินร้อยละ 7.5 ของเงินลงทุนรวม (พ.ศ. 2556: ไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม)

5) การลงทุนในกองทุนรวมทองคำ�
ประเภทการลงทุน
กองทุนรวมทองคำ�

สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงทุนผ่านบริษัทจัดการหนึ่งๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำ�นวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด
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4. ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มี
การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั้น เพื่อ
ดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กิจการย่อยในกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำ�รงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในการดำ�รงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทในกลุ่ม
กิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ตาม
ผลการดำ�เนินงานของกิจการย่อยในกลุม่ กิจการ

6. ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน
กลุ่มกิจการนำ�เสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วน
งาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ และโครงสร้าง
การรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑ์ใน
การกำ�หนดส่วนงาน
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กลุ่มกิจการดำ�เนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลัก ดังนี้
1. ธุรกิจตราสารทุน (ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายหลัก
ทรัพย์งานชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานหลักทรัพย์
จดทะเบียน งานรับฝากหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมสมาชิก)
2. ธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ (ซึง่ ประกอบด้วยงานซือ้ ขายและ
งานชำ�ระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียม
สมาชิก)
3. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี (ซึ่งประกอบด้วยงานบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และงานสนับสนุนงาน
เทคโนโลยี)
4. ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึ่งประกอบด้วยงาน
นายทะเบียนบริษทั หลักทรัพย์ และงานนายทะเบียนกองทุน)
5. งานพัฒนาตลาดทุน และอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพัฒนา
ตลาดทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดย
งานพัฒนาตลาดทุน เป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพตลาดทุน
ระยะยาว ประกอบด้วย การส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
การพัฒนาธุรกิจตลาดทุน งานวิจัยเพื่อตลาดทุน และส่งเสริม
พัฒนาผู้น�ำ องค์กร

ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจำ�แนกตามส่วนงานของกลุม่ กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจ
ตราสารทุน

ธุรกิจ
ตราสาร
อนุพันธ์

งานพัฒนา
ธุรกิจ
ธุรกิจบริการ บริการงาน ตลาดทุน
เทคโนโลยี นายทะเบียน และอื่นๆ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

2,396,069
667,042
3,063,111

578,910
470,583
1,049,493

237,703
42,136
279,839

931,862
461,762
1,393,624

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน

1,177,490

338,284

5,465

298,960

รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน(สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนใน
กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่างกัน

รวม

221,449
32,718 (1,674,241)
254,167 (1,674,241)
(535,932)

4,365,993
4,365,993

- 1,284,267

							
871,129
							
							
3,692
							
							
20,487
							 2,179,575
							
						
							
14,601
							
							
1,197
						
							 (547,222)
							 1,648,151
							 (112,674)
							
							
1,535,477

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์อื่น

2,514,576 10,213,353
-

382,104
-

337,337
239,014 (298,785) 13,387,599
- 22,789,002 (1,724,156) 21,064,846

สินทรัพย์รวม

2,514,576 10,213,353

382,104

337,337 23,028,016 (2,022,941) 34,452,445

หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินอื่น

1,200,541
-

9,798,609
-

87,971
-

342,703
-

หนี้สินรวม

1,200,541 9,798,609

87,971

342,703 2,354,043 (1,570,099) 12,213,768

1,082,729 (298,785) 12,213,768
1,271,314 (1,271,314)
-
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ธุรกิจ
ตราสารทุน

ธุรกิจ
ตราสาร
อนุพันธ์

งานพัฒนา
ธุรกิจ
ธุรกิจบริการ บริการงาน ตลาดทุน
เทคโนโลยี นายทะเบียน และอื่นๆ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

2,440,695
631,969
3,072,664

787,838
600,318
1,388,156

216,338
35,052
251,390

835,613
432,526
1,268,139

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน

1,314,043

229,643

72,988

228,441

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่างกัน

รวม

200,523
31,577 (1,731,442)
232,100 (1,731,442)
(339,627)

4,481,007
4,481,007

- 1,505,488

รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในกิจการ
ทีค่ วบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในกิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

							
820,730
						
							
1,453
						
							
11,076
							 2,338,747
						
							
							
15,125
						
							
993
							
							 (561,633)
							 1,793,232
							 (132,020)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

							
1,661,212

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์อื่น

2,515,062 11,610,691
-

228,887
-

530,988
692,372 (264,964) 15,313,036
- 20,422,174 (1,695,776) 18,726,398

สินทรัพย์รวม

2,515,062 11,610,691

228,887

530,988 21,114,546 (1,960,740) 34,039,434

หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินอื่น

1,076,747 11,216,210
-

77,326
-

414,230
-

866,970 (264,964) 13,386,519
1,246,000 (1,246,000)
-

หนี้สินรวม

1,076,747 11,216,210

77,326

414,230

2,112,970 (1,510,964) 13,386,519
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การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี้สินตามส่วนงานที่รายงานมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
จำ�นวนที่ไม่ได้ปันส่วน
- เงินสดและเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง

13,387,599

15,313,036

17,248,977
945,069
103,555
2,767,245

16,545,159
569,120
227,051
1,385,068

สินทรัพย์รวม

34,452,445

34,039,434

หนี้สิน
หนี้สินของส่วนงานที่รายงาน

12,213,768

13,386,519

7. รายการกับบุคคลหรือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมี
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำ�หนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือ
ในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ
รายได้จากการให้บริการ
การซื้อบริการ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาตามที่ตกลงกัน
ต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่ม
อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้
อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา 1 ปี
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

13,432
1,577
15,009

14,638
1,339
15,977

1,574,175
13,432
1,587,607

1,628,664
14,638
1,643,302

กิจการย่อย		
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
97,642
97,865
		
97,642
97,865
				
รายได้ดอกเบี้ยรับ				

2,124
97,642
99,766

3,812
97,865
101,677

4,348

4,132

28,949

28,263

รายได้ค่าบริการ				
กิจการย่อย		
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
กิจการร่วม		
		
		
การซื้อบริการ				

กิจการย่อย		
				
ดอกเบี้ยจ่าย				
กิจการย่อย		
-
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1,249
1,249
				
รายได้ค้างรับ
กิจการย่อย		
150,979
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
438
467
438
กิจการร่วม		
139
124
577
591
151,417
				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กิจการย่อย		
4
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
626
1,277
626
		
626
1,277
630
				
เจ้าหนี้
กิจการย่อย		
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
9,567
19,525
9,567
		
9,567
19,525
9,567
				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กิจการย่อย		
172
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
887
2,042
887
		
887
2,042
1,059
				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กิจการย่อย		
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		
82
		
82
-

2,622
1,249
3,871

ลูกหนี้
กิจการย่อย		
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

118,970
467
119,437
7
1,277
1,284
107
19,525
19,632
167
2,042
2,209
162
82
244
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        เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย		

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1.99 - 2.77

2.15 - 2.77

1,271,314

1,246,000

กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทัง้ นีเ้ งินลงทุนทีร่ บั โอนมาจากกิจการย่อยจะเป็นการกูย้ มื ระหว่างกันในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ซึ่งมีกำ�หนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะเวลา 1 ปี (อัตราดอกเบีย้
ดังกล่าวอาจมีการทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม)
รายการเคลือ่ นไหวของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการย่อยสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงั นี้

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
กิจการย่อย				
ยอดคงเหลือต้นปี				
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น				
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น				
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1,246,000
395,314
(370,000)
1,271,314

1,035,400
400,000
(189,400)
1,246,000

เงินสนับสนุนให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ภายใต้ สั ญ ญาผู้ ถื อ หุ้ น ระหว่ า งตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ กั บ
บริษัทแห่งหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนหลัก
รายการทางธุรกิจให้กบั กิจการทีค่ วบคุมร่วมกันแห่งหนึง่ โดย
เงินสนับสนุนในปี พ.ศ. 2557 จำ�นวน 90 ล้านบาท (พ.ศ. 2556:
90 ล้านบาท)

มู ล นิ ธิ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำ�เนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนา
สังคมไทยและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขให้ห่างไกลจากเยาวชนและสังคมไทย
รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ได้อนุมัติการจัดตั้งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“มูลนิธติ ลาดหลักทรัพย์” และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น กรรมการของมู ล นิ ธิ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
โดยตำ�แหน่ง พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรเงิน 1 ใน 3 ของรายได้
ที่ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เข้ า มู ล นิ ธิ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี เ พื่ อ ใช้ ใ นการดำ � เนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้จัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นจำ�นวนเงิน 547.22 ล้านบาท (พ.ศ. 2556:
561.63 ล้านบาท)
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ผลตอบแทนกรรมการ
ผลตอบแทนกรรมการ ได้ แ ก่ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และค่ า
ตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทั้งที่ได้รับใน
ฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ผลตอบแทนกรรมการ		
		

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

24,582
24,582

20,087
20,087

22,899
22,899

19,327
19,327

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ		
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน		
เงินฝากประจำ�		
		

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

349
1,360,552
1,360,901

367
1,436,866
357,880
1,795,113

338
1,220,391
1,220,729

351
1,328,132
357,880
1,686,363

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.30 - 2.30 ต่อปี
(พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 0.40 - 2.15 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประจำ�กับธนาคาร ได้แก่ เงินฝากประจำ�ประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม มีอตั ราดอกเบีย้
ระหว่างร้อยละ 2.35 - 2.55 ต่อปี

9. เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ					
เงินลงทุนทั่วไป		
58,704
69,185
58,704
69,185
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
15
(11,168)
(13,698)
(11,168)
(13,698)
			
47,536
55,487
47,536
55,487
หลักทรัพย์เผื่อขาย		
404,866
70,079
404,866
70,079
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด
15
2,970,513
6,468,223
2,970,513
6,422,023
			
3,422,915
6,593,789
3,422,915
6,547,589
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล					
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด		
1,150,403
1,162,140
1,150,403
1,162,140
หลักทรัพย์เพื่อค้า		
3,264,518
2,876,885
3,264,518
2,876,885
			
4,414,921
4,039,025
4,414,921
4,039,025
			
7,837,836 10,632,814
7,837,836 10,586,614
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี 		
ลงทุนเพิ่ม		
จำ�หน่ายเงินลงทุน		
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15)		
ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย		
(ค่าเผื่อการด้อยค่า) กลับรายการ		
ยอดคงเหลือปลายปี

เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประจ�ำ ได้แก่
เงินฝากประจ�ำกับธนาคารประเภทไม่เกิน 12 เดือน มีอัตรา
ดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 2.10 - 3.30 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่าง
ร้อยละ 2.38 - 4.10 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมตลาดเงินเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจ�ำนวน 3 กองทุน (พ.ศ. 2556: 3 กองทุนเปิด)
โดยมีนโยบายการลงทุนทีเ่ น้นการลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเฉพาะกิจเป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิดจ�ำนวน 3 กองทุน
ร่วมทุน (พ.ศ. 2556: 3 กองทุนร่วมทุน) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) ปี พ.ศ. 2548 ลงทุนในกองทุนรวมทีร่ ฐั บาลจัดตัง้ ขึน้
มาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
สึ น ามิ ท างภาคใต้ โดยกองทุ น จะเน้ น การลงทุ น ในธุ ร กิ จ
ที่ เ กี่ ย วเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว และได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยจะเปิดให้มีการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
(ปี พ.ศ. 2554) หรือเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการลงทุนหากจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่
ก�ำหนด
2) ปี พ.ศ. 2550 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
สถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุน สถาบัน
ที่ ต ้ อ งการลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ใ นธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ ง
กั บ พลั ง งานหรื อ พลั ง งานทดแทน หรื อ ธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การ
ที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ด้านพลังงาน
โดยกองทุนรวมเฉพาะกิจนี้เป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ
อัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2556) เมือ่ กองทุน
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

10,632,814
5,058,083
(6,111,593)
(1,748,011)
4,013
2,530
7,837,836

7,275,683
4,475,664
(4,476,499)
3,368,057
5
(10,096)
10,632,814

10,586,614
5,058,083
(6,065,393)
(1,748,011)
4,013
2,530
7,837,836

7,238,663
4,475,664
(4,439,479)
3,321,857
5
(10,096)
10,586,614

ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน และมิได้น�ำเงินมา
ลงทุนต่อ
3) ปี พ.ศ. 2551 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุน สถาบัน
ที่ ต ้ อ งการลงทุ น ในธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ มี แ นวโน้ ม
การเจริญเติบโตและเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่
โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่
ปีที่ 4 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2555)
การลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจในข้อ 2 มีเงื่อนไข
ผูกพันการจองซือ้ หากกองทุนมีการเพิม่ หน่วยลงทุนจนกระทัง่
สิ้นสุดสัญญา (หมายเหตุ 33)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ
หุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วระหว่างร้อยละ 3.95 - 5.19
ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 3.00 - 4.90 ต่อปี) และอัตรา
ผลตอบแทนตามราคาตลาดระหว่างร้อยละ 2.59 - 2.98 ต่อปี
(พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 2.77 - 2.91 ต่อปี)

เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุน
ส่วนหนึง่ ในกองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน 3 แห่ง (พ.ศ. 2556: 3 แห่ง) โดยมีนโยบายการ
ลงทุ น ของกองทุ น ส่ ว นบุ ค คลตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบการเงินข้อที่ 3 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้แสดงเงินลงทุน
ประเภทต่างๆ ทีก่ องทุนส่วนบุคคลรวมไว้ในเงินลงทุนชัว่ คราว
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุน
ที่บ ริห ารโดยกองทุนส่วนบุค คล มีอัตราผลตอบแทนจาก
การบริหารอยูร่ ะหว่างร้อยละ 3.82 - 5.13 ต่อปี (พ.ศ. 2556:
ระหว่างร้อยละ 3.45 - 4.33 ต่อปี)

10. ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

ลูกหนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
1,249
กิจการอื่นๆ		
93,337
74,466
47,346
		
93,337
75,715
47,346
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(19,014)
(18,682)
(8,883)
		
74,323
57,033
38,463
รายได้ค้างรับ					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
577
591
151,417
กิจการอื่นๆ		
290,620
229,928
116,070
		
291,197
230,519
267,487
		
365,520
287,552
305,950

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้มีดังนี้

พ.ศ. 2556
3,871
38,914
42,785
(8,918)
33,867
119,437
65,945
185,382
219,249

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ		
1,249
7
1,249
กิจการอื่นๆ					
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ		
66,521
47,934
33,246
เกินกำ�หนดชำ�ระ					
น้อยกว่า 3 เดือน		
7,200
7,013
4,635
3 - 6 เดือน		
495
403
475
6 - 12 เดือน		
474
102
107
มากกว่า 12 เดือน		
18,647
19,014
8,883
		
93,337
74,466
47,346
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(19,014)
(18,682)
(8,883)
		
74,323
55,784
38,463
		
74,323
57,033
38,463

3,871
3,871
26,496
2,769
294
99
9,256
38,914
(8,918)
29,996
33,867

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 30 วัน
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินปันผลรอจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน		
เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้�ำ ท่วม		
ภาษีซื้อรอใบกำ�กับภาษี		
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
เงินประกันการชำ�ระราคา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		
สื่อสิ่งพิมพ์คงเหลือ		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)		
เงินปันผลค้างรับ		
อื่นๆ		
		

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

66,621
36,459
32,902
28,660
21,400
16,612
6,331
4,490
4,304
3,667
2,021
9,463
232,930

200,321
48,741
8,681
35,718
127,452
19,141
121,531
6,519
2,103
3,667
1,953
1,965
7,401
585,193

36,459
32,817
28,660
21,400
16,607
3,667
1,118
140,728

48,741
8,656
35,718
127,452
18,996
3,667
1,965
1,266
246,461

12. เงินลงทุนในกิจการย่อย

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

ทุนชำ�ระแล้ว

วิธีราคาทุน

รายได้เงินปันผล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กิจการย่อย
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
100.00
100.00
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำ�กัด		
100.00
100.00
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด		
100.00
100.00
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด		
100.00
100.00
บริษัท สยามดีอาร์ จำ�กัด		
100.00
100.00
บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) 		
100.00
100.00
บริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด
100.00
100.00
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200,000

200,000

200,000

200,000

284,200

305,000

100,000
10,000
80,000
10,000

100,000
10,000
80,000
10,000

100,000
10,000
74,591
10,000

100,000
10,000
74,591
10,000

680
1,960
66,072
280

2,700
13,800
109,599
2,700

100,000
100,000
600,000

100,000
100,000
600,000

100,000
102,700
597,291

100,000
102,700
597,291

34,736
387,928

7,500
441,299

13. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

25,000
25,000

25,000
25,000

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน				
ยอดคงเหลือต้นปี		
60,184
76,359
รับเงินปันผล		
(849)
(17,628)
ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
3,692
1,453
ยอดคงเหลือปลายปี
63,027
60,184

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และรายได้เงินปันผลสำ�หรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกัน มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

งบการเงินรวม
ทุนชำ�ระแล้ว

วิธีส่วนได้เสีย

รายได้เงินปันผล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำ�กัด		

50.00

50.00

50,000

50,000

63,027

60,184

-

-

(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทุนชำ�ระแล้ว

วิธีราคาทุน

รายได้เงินปันผล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำ�กัด		

50.00

50.00

50,000

50,000

25,000

25,000

849

11,754
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และสำ�หรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกัน ซึ่งกลุ่มกิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงตามสัดส่วนของกลุ่มกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินรวม
รายได้รวม				
ค่าใช้จ่ายรวม				
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม				

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

153,755
49,009
202,764
66,704
9,488
76,192
200,136
191,032
7,384

139,737
45,594
185,331
56,761
7,683
64,444
195,261
191,085
3,397

14. เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

กิจการร่วม				
ยอดคงเหลือต้นปี		
508,936
497,803
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี		
379,015
ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน - รับรู้ใน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย		
20,487
11,076
ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน - รับรู้ใน
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ		
(26,396)
57
ยอดคงเหลือปลายปี
882,042
508,936
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

396,605
379,015

396,605
-

-

-

775,620

396,605

เงินลงทุนในกิจการร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และรายได้เงินปันผลสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน มีดงั นี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

ทุนชำ�ระแล้ว

วิธีราคาทุน - สุทธิ

วิธีส่วนได้เสีย

รายได้เงินปันผล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

40.65

24.66

1,549,126

1,016,740

675,620

296,605

693,067

325,441

-

-

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

ทุนชำ�ระแล้ว

วิธีราคาทุน

การด้อยค่า

วิธีราคาทุน - สุทธิ

รายได้เงินปันผล

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

15. เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

หลักทรัพย์เผื่อขาย		
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด		
เงินลงทุนทั่วไป		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประจำ� ได้แก่
เงินฝากประจำ�กับธนาคารประเภท 1 ปีขนึ้ ไป มีอตั ราดอกเบีย้
ระหว่างร้อยละ 3.28 - 4.00 ต่อปี
เงินฝากสถาบันการเงินตามข้อตกลงเป็นเงินฝาก
ธนาคารทีใ่ ช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันวงเงินทีธ่ นาคารให้สนิ เชือ่
เพื่อที่อยู่อาศัยกับพนักงานของกลุ่มกิจการตามข้อตกลง

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

4,778,889
3,899,117
12,336
8,690,342

3,456,754
1,656,143
13,179
5,126,076

4,778,889
3,899,117
12,336
8,690,342

3,453,979
1,656,143
13,179
5,123,301

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมทัว่ ไปเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนทีเ่ น้นการลงทุนในหุน้ ทุนของบริษทั จดทะเบียนจำ�นวน
15 กองทุน (พ.ศ. 2556: 19 กองทุน) กองทุนทองคำ� 7 กองทุน
(พ.ศ. 2556: 9 กองทุน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภท
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ�ำนวน 10 กองทุน (พ.ศ. 2556:
9 กองทุน) กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมา เพื่อซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์ รับโอนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมที่ ล งทุ น ในต่ า งประเทศเป็ น การลงทุ น ในกองทุ น เปิ ด

จ�ำนวน 17 กองทุน (พ.ศ. 2556: 12 กองทุน) ประเภทกองทุน
รวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ทีเ่ น้นการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหุน้ กูท้ ถี่ งึ ก�ำหนดไถ่ถอนภายใน
ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ถึง 7 ปี มีอตั ราดอกเบีย้ หน้าตัว๋ ระหว่าง
ร้อยละ 3.00 - 6.34 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 3.00 6.34 ต่อปี) และมีอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดระหว่าง
ร้อยละ 2.09 - 5.01 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 2.85 5.28 ต่อปี)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี		
ลงทุนเพิ่ม		
จำ�หน่ายเงินลงทุน		
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 9)		
ปรับปรุง		
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย		
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า		
ยอดคงเหลือปลายปี

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

5,126,076
3,251,558
(1,477,578)
1,748,011
105
42,170
8,690,342

8,314,525
2,494,594
(1,830,644)
(3,368,057)
(71)
(487,676)
3,405
5,126,076

5,123,301
3,251,558
(1,474,578)
1,748,011
42,050
8,690,342

8,265,430
2,494,594
(1,830,644)
(3,321,857)
(487,627)
3,405
5,123,301

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนดจำ�แนกตามระยะเวลาคงเหลือได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ครบกำ�หนด
ไม่เกิน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด				
พันธบัตรรัฐบาล		
1,032
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
100,000
พันธบัตรต่างประเทศ		
20,000
หุ้นกู้		
155,380
1,000,271
เงินฝากธนาคาร		
2,815,133
2,324,376
		
2,970,513
3,445,679
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เกิน 5 ปี

453,438
453,438

รวม

1,032
100,000
20,000
1,609,089
5,139,509
6,869,630

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ครบกำ�หนด
ไม่เกิน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด				
พันธบัตรรัฐบาล		
1,046
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
100,000
พันธบัตรต่างประเทศ		
20,000
หุ้นกู		
้
148,533
646,457
เงินฝากธนาคาร		
6,319,690
503,640
		
6,468,223
1,271,143

เกิน 5 ปี

รวม

385,000
385,000

1,046
100,000
20,000
1,179,990
6,823,330
8,124,366

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ครบกำ�หนด
ไม่เกิน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด				
พันธบัตรรัฐบาล		
1,032
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
100,000
พันธบัตรต่างประเทศ		
20,000
หุ้นกู		
้
155,380
1,000,271
เงินฝากธนาคาร		
2,815,133
2,324,376
		
2,970,513
3,445,679

เกิน 5 ปี

453,438
453,438

รวม

1,032
100,000
20,000
1,609,089
5,139,509
6,869,630

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ครบกำ�หนด
ไม่เกิน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด				
พันธบัตรรัฐบาล		
1,046
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
100,000
พันธบัตรต่างประเทศ		
20,000
หุ้นกู้		
148,533
646,457
เงินฝากธนาคาร		
6,273,490
503,640
		
6,422,023
1,271,143

เกิน 5 ปี

385,000
385,000

รวม

1,046
100,000
20,000
1,179,990
6,777,130
8,078,166
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนดประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย - สุทธิ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
พันธบัตรรัฐบาล		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรต่างประเทศ		
หุ้นกู		
้
เงินฝากธนาคาร		
		
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)		
		

1,032
100,000
20,000
1,609,089
5,139,509
6,869,630
(2,970,513)
3,899,117

1,046
100,000
20,000
1,179,990
6,823,330
8,124,366
(6,468,223)
1,656,143

1,067
105,743
20,302
1,669,884
5,139,509
6,936,505
(2,971,483)
3,965,022

1,065
106,424
19,985
1,192,299
6,823,330
8,143,103
(6,469,641)
1,673,462

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย - สุทธิ
มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
พันธบัตรต่างประเทศ		
หุ้นกู้		
เงินฝากธนาคาร		
		
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)		
		

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

1,032
100,000
20,000
1,609,089
5,139,509
6,869,630
(2,970,513)
3,899,117

1,046
100,000
20,000
1,179,990
6,777,130
8,078,166
(6,422,023)
1,656,143

1,067
105,743
20,302
1,669,884
5,139,509
6,936,505
(2,971,483)
3,965,022

1,065
106,424
19,985
1,192,299
6,777,130
8,096,903
(6,423,441)
1,673,462

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม ค่าเผื่อการด้อยค่า
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)
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58,704 70,029 54,422 61,494 (11,168) (13,698)
(58,704) (69,185) (54,422) (60,379) 11,168 13,698
844
- 1,115
-

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและ                                                                                             อาคารและ
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
อาคาร

เครื่องตกแต่ง
งานระหว่าง
ติดตั้งและ
ทำ�/อาคาร
อุปกรณ์
ระหว่าง
สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,014,022
1,014,022

1,746,413
(576,544)
1,169,869

893,264
(734,860)
158,404

3,238
(1,152)
2,086

106,054
106,054

3,762,991
(1,312,556)
2,450,435

สำ�หรับปีสิ้นสุด
   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ปรับปรุงสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,014,022
1,014,022

1,169,869
3,211
(69,297)
(343)
1,103,440

158,404
74,701
(274)
(49,491)
183,340

2,086
1,350
(1,350)
(153)
1,933

106,054
268,833
(3,842)
371,045

2,450,435
348,095
(1,624)
(118,941)
(4,185)
2,673,780

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,014,022
1,014,022

1,749,281
(645,841)
1,103,440

929,398
(746,058)
183,340

3,238
(1,305)
1,933

371,045
371,045

4,066,984
(1,393,204)
2,673,780

สำ�หรับปีสิ้นสุด
   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ปรับปรุงสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,014,022
75
1,014,097

1,103,440
1,543
(19)
(69,246)
13
2,054
1,037,785

183,340
93,864
(249)
(57,758)
21
11
219,229

1,933
1,367
(1,367)
(153)
1,780

371,045
1,384,194
(26)
(2,065)
1,753,148

2,673,780
1,480,968
(1,635)
(127,157)
83
4,026,039

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,014,097
1,014,097

1,752,819
(715,034)
1,037,785

1,016,176
(796,947)
219,229

3,238
(1,458)
1,780

1,753,148
1,753,148

5,539,478
(1,513,439)
4,026,039
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(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
เครื่องตกแต่ง
งานระหว่าง
ที่ดินและ                                                                                             อาคารและ ติดตั้งและ
ทำ�/อาคาร
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์
ระหว่าง
ที่ดิน
อาคาร
สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,014,022
1,014,022

1,744,696
(575,308)
1,169,388

806,770
(650,789)
155,981

3,238
(1,152)
2,086

106,054
106,054

3,674,780
(1,227,249)
2,447,531

สำ�หรับปีสิ้นสุด
   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ปรับปรุงสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,014,022
1,014,022

1,169,388
3,211
(69,256)
(343)
1,103,000

155,981
74,701
(268)
(48,079)
182,335

2,086
1,350
(1,350)
(153)
1,933

106,054
268,833
(3,842)
371,045

2,447,531
348,095
(1,618)
(117,488)
(4,185)
2,672,335

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,014,022
1,014,022

1,747,564
(644,564)
1,103,000

848,632
(666,297)
182,335

3,238
(1,305)
1,933

371,045
371,045

3,984,501
(1,312,166)
2,672,335

สำ�หรับปีสิ้นสุด
   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ปรับปรุงสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,014,022
75
1,014,097

1,103,000
1,543
(19)
(69,204)
13
2,054
1,037,387

182,335
93,864
(249)
(56,980)
21
11
219,002

1,933
1,367
(1,367)
(153)
1,780

371,045
1,384,194
(26)
(2,065)
1,753,148

2,672,335
1,480,968
(1,635)
(126,337)
83
4,025,414

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,014,097
1,014,097

1,751,102
(713,715)
1,037,387

935,438
(716,436)
219,002

3,238
(1,458)
1,780

1,753,148
1,753,148

5,457,023
(1,431,609)
4,025,414
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17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
โอนสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งานระหว่างทำ�

สิทธิบัตร

รวม

1,038,235
(751,342)
286,893

-

31,220
31,220

1,069,455
(751,342)
318,113

286,893
60,765
(219)
(70,154)
277,285

861
(6)
855

31,220
125,471
156,691

318,113
187,097
(219)
(70,160)
434,831

1,000,634
(723,349)
277,285

861
(6)
855

156,691
156,691

1,158,186
(723,355)
434,831

277,285
56,800
(80,958)
197,810
450,937

855
1,923
(125)
2,653

156,691
80,783
(197,810)
39,664

434,831
139,506
(81,083)
493,254

1,255,244
(804,307)
450,937

2,784
(131)
2,653

39,664
39,664

1,297,692
(804,438)
493,254
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(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
โอนสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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สิทธิบัตร

งานระหว่างทำ�

รวม

957,501
(673,281)
284,220

-

31,220
31,220

988,721
(673,281)
315,440

284,220
60,075
(219)
(68,852)
275,224

-

31,220
125,471
156,691

315,440
185,546
(219)
(68,852)
431,915

919,686
(644,462)
275,224

-

156,691
156,691

1,076,377
(644,462)
431,915

275,224
56,241
(79,551)
197,810
449,724

1,923
(2)
1,921

156,691
80,783
(197,810)
39,664

431,915
138,947
(79,553)
491,309

1,173,737
(724,013)
449,724

1,923
(2)
1,921

39,664
39,664

1,215,324
(724,015)
491,309

18. ทรัพย์สนิ หลักประกันและผลประโยชน์
บริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด (“สำ�นักหัก
บั ญ ชี ” ) เป็ น สำ � นั ก หั ก บั ญ ชี ต ลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
สมาชิกของสำ�นักหักบัญชีที่มีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
มีหน้าทีต่ อ้ งนำ�ทรัพย์สนิ มาวางเป็นหลักประกันในการซือ้ ขาย
ล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สำ�นักหักบัญชีกำ�หนด ทั้งนี้

สำ�นักหักบัญชีจะนำ�ทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวไปบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำ�หนด ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินประกัน
ดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการจะจัดสรรให้แก่สมาชิก
ตามอัตราและวิธีการที่ก�ำ หนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกันจำ�นวน
เงิน 8,053.63 ล้านบาท และ 9,361.83 ล้านบาท ตามลำ�ดับ มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ�
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
พันธบัตร
ผลประโยชน์ค้างรับ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากออมทรัพย์ที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ จ�ำนวน 13.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราซือ้ ถัวเฉลีย่ เงินโอนประกาศ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
(พ.ศ. 2556: 12.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
กลุ ่ ม กิ จ การได้ แ สดงทรั พ ย์ สิ น ที่ ส มาชิ ก วางเป็ น
หลักประกันเป็นรายการแยกต่างหากในบัญชี “ทรัพย์สิน
หลักประกันและผลประโยชน์” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะการเงิน และได้แสดงภาระหนี้สินในจ�ำนวนเงิน
เดี ย วกั น ในบั ญ ชี “เจ้ า หนี้ ห ลั ก ประกั น และผลประโยชน์ ”
ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

19. ทรัพย์สนิ เพือ่ ความมัน่ คงและ
ผลประโยชน์

7,565,619
429,951
58,060
8,053,630

8,639,053
395,028
212,261
115,491
9,361,833

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

19.1 หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง
(Securities Deposit)
สมาชิกของส�ำนักหักบัญชีมีหน้าที่วางทรัพย์สินเพื่อ
ความมั่ น คงตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก�ำหนด (ปั จ จุ บั น ก�ำหนด
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
ส�ำหรับสมาชิกทีใ่ ช้บริการช�ำระหนีท้ กุ สินค้าอ้างอิงและไม่นอ้ ย
กว่า 4 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินค้าอ้างอิง ส�ำหรับสมาชิก
ที่ใช้บริการช�ำระหนี้ตามประเภทสินค้าอ้างอิง) โดยส�ำนัก
หักบัญชีจะน�ำหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงดังกล่าวไปบริหาร
จัดการเพือ่ ให้เกิดผลประโยชน์และจะคืนผลประโยชน์ดงั กล่าว
ภายหลังหักค่าบริหารจัดการให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธี
การที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงจะ
คืนแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว

ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ความมั่ น คงจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ประกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดช�ำระหนี้หรือความ
เสี ย หายอื่ น ที่ อ าจเกิ ด จากการกระท�ำของสมาชิ ก ในการ
ด�ำเนินการที่เกี่ยวกับระบบการช�ำระหนี้ของบริษัท ส�ำนักหัก
บัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ส�ำนักหักบัญชี”)
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19.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย
(Clearing Fund)
           ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก
(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำ�นวนเงิน
100 ล้านบาท
(2) สมาชิกของสำ�นักหักบัญชีแต่ละรายดังนี้
- ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในอัตรา
ที่กำ�หนด (ปัจจุบันกำ�หนดเงินสมทบแรกเข้าเป็นมูลค่าไม่
น้อยกว่า 5 ล้านบาท สำ�หรับสมาชิกที่ใช้บริการชำ�ระหนี้ทุก
สินค้าอ้างอิง และไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ในแต่ละประเภท
สินค้าอ้างอิงสำ�หรับสมาชิกทีใ่ ช้บริการชำ�ระหนีต้ ามประเภทสินค้า
อ้างอิง)

- ทรัพย์สนิ สมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ความมั่ น คงและผลประโยชน์ ถื อ เป็ น
กรรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ จ่ า ยเงิ น สมทบตามสั ด ส่ ว นที่ ส มทบเข้ า
กองทุน โดยเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพแล้ว สมาชิกจะได้รับ
คื น ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ความมั่ น คงและผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากทรัพย์สินดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง กองทุนทดแทนความเสียหาย
รวม
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
เงินลงทุนที่บริหารโดยสำ�นักหักบัญชี
629,138
725,497
629,138
เงินลงทุนทีบ่ ริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล						
เงินฝากออมทรัพย์
1,600
1,558
2,604
259
4,204
เงินฝากประจำ�
82,002
78,003
250,028
231,309
332,030
หลักทรัพย์เพื่อค้า
127,756
132,155
410,267
355,218
538,023
		
840,496
937,213
662,899
586,786
1,503,395
ดอกเบี้ยค้างรับ
3,295
9,672
6,965
4,323
10,260
สินทรัพย์อื่น
94
52
5,186
5,400
5,280
		
843,885
946,937
675,050
596,509
1,518,935

725,497
1,817
309,312
487,373
1,523,999
13,995
5,452
1,543,446

(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์
เงินสมทบ
ผลประโยชน์

100,000
34,843
134,843

100,000
30,835
130,835

เงินลงทุนที่บริหารโดยส�ำนักหักบัญชี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.07 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่าง
ร้อยละ 0.50 - 0.625 ต่อปี)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประจำ�มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 1.50 - 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2556:
ร้อยละ 2.35 ต่อปี)
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เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น ส่ ว นบุ ค คลบริ ห ารโดยบริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง (พ.ศ. 2556: 1 แห่ง)
นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบ
การฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ

สำ�นักหักบัญชี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เงินลงทุนทีบ่ ริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอตั ราผลตอบแทน
จากการบริหารระหว่างร้อยละ 3.17 - 4.95 ต่อปี (พ.ศ. 2556:
ระหว่างร้อยละ 3.29 - 3.31 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบ
ผลประโยชน์ (กำ�หนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน)
กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์
เงินสมทบ
ผลประโยชน์
		

835,000
8,934
843,934

935,000
11,937
946,937

470,712
69,446
540,158
1,384,092

409,321
56,352
465,673
1,412,610

20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,021
(920)
1,101

1,953
(237)
1,716

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่ม/(ลด)ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

1,953
68
2,021

2,018
(65)
1,953

171

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือต้นปี
(เพิ่ม)/ลดในรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ภาษี(เพิ่ม)/ลดบันทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

237
647
36
920

21. เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เจ้าหนี			
้
กิจการย่อย
7
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
7
9,567
19,525
			
9,567
19,525
กิจการอื่น		
402,594
136,666
			
412,161
156,191
					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
กิจการย่อย
7
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
7
887
2,042
			
887
2,042
กิจการอื่น		
1,187,586
992,609
			
1,188,473
994,651
1,600,634 1,150,842

22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินประกันต่างๆ		
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้น		
ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่าย		
เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้�ำ ท่วม 		
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		
สำ�รองเงินผลประโยชน์พนักงานจากสิทธิการลาพักร้อนสะสม		
เงินคืนจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนค้างจ่าย		
เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน		
กองทุนเงินทองของมีค่า		
เจ้าหนี้เงินประกันการชำ�ระราคา		
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)		
อื่นๆ 			

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
-		
9,567		
9,567		
400,514		
410,081		

107
19,525
19,632
135,964
155,596

172		
167
887		
2,042
1,059		
2,209
1,169,497		 976,855
1,170,556		 979,064
1,580,637 1,134,660

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
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271
(18)
(16)
237

95,237
66,621
57,814
36,459
33,525
25,193
24,051
23,215
21,307
11,552
6,331
920
34,085
436,310

30,606
200,321
75,223
48,741
43,688
162,132
22,951
13,019
11,275
121,531
237
26,674
756,398

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
95,234
36,459
11,436
24,051
21,307
11,552
30,135
230,174

30,602
48,741
107,114
22,951
11,275
22,913
243,596

23. สำ�รองผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน		
ผลประโยชน์เกษียณอายุ		
170,879
149,754
170,879
ผลประโยชน์อื่น		
32,161
31,118
32,161
203,040

180,872

203,040

รายการที่บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ		
ผลประโยชน์เกษียณอายุ		
21,935
20,891
21,935
ผลประโยชน์อื่น		
6,449
3,361
6,449
28,384

24,252

28,384

149,754
31,118
180,872
20,891
3,361
24,252

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน				
ผลประโยชน์เกษียณอายุ		
179,130
170,751
ผลประโยชน์อื่น		
32,161
31,118
			

กำ�ไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้
ผลประโยชน์เกษียณอายุ		
หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

211,291

201,869

179,130
32,161
211,291

170,751
31,118
201,869

(8,251)

(20,997)

(8,251)

(20,997)

203,040

180,872

203,040

180,872

การเคลื่อนไหวของการสำ�รองผลประโยชน์พนักงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ยอดคงเหลือต้นปี		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		
ต้นทุนดอกเบี้ย		
กำ�ไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
รายการปรับปรุง		

			
หัก จ่ายผลประโยชน์		
ยอดคงเหลือปลายปี		
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี		

ยอดคงเหลือที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี

180,872
20,176
7,641
567
4,373
213,629
(10,589)
203,040
(5,561)
197,479

166,442
16,829
7,012
411
190,694
(9,822)
180,872
(5,568)
175,304

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
180,872
20,176
7,641
567
4,373
213,629
(10,589)
203,040
(5,561)
197,479

166,442
16,829
7,012
411
190,694
(9,822)
180,872
(5,568)
175,304
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 รายการที่บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ต้นทุนบริการปัจจุบัน		
20,176
16,829
20,176
16,829
ต้นทุนดอกเบี้ย		
7,641
7,012
7,641
7,012
กำ�ไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
567
411
567
411
              28,384              24,252             28,384            24,252

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ข้อสมมติฐานทางสถิติที่ส�ำ คัญที่ใช้ในการคำ�นวณ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
พ.ศ. 2557
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจำ�
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานตามสัญญา
อัตราการลาออกเฉลี่ย
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
เกษียณอายุ

พ.ศ. 2556

ร้อยละ 3.60
ร้อยละ 3.80
ร้อยละ 5.00 - 10.00 ร้อยละ 5.00 - 10.00
ร้อยละ 4.50
ร้อยละ 4.50
ร้อยละ 0.00 - 13.00 ร้อยละ 0.00 - 9.00
ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 0.08 - 1.03
60 ปี
60 ปี

24. เงินกองทุน

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบด้วย
เงินกองทุนส�ำรองเพื่อการช�ำระราคาและส่งมอบหลัก
ทรัพย์
ในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัตจิ ัดสรรเงินกองทุนทัว่ ไปเป็นจำ�นวน
เงิน 2,000 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ตามลำ�ดับ รวมจำ�นวน
2,500 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินสำ�รองเพื่อการชำ�ระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ของสำ�นักหักบัญชี ซึ่งดำ�เนินการโดย
กิจการย่อยในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
กรณีทสี่ มาชิกมีการผิดนัดชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุนส�ำรองเพื่อการช�ำระหนี้ในตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั ใิ ห้จดั สรรเงินกองทุนทัว่ ไปเป็นจำ�นวนเงิน 300 ล้านบาท
เพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น เงิ น กองทุ น สำ � รองเพื่ อ การชำ � ระหนี้ สิ น
ตลาดอนุพันธ์ของสำ�นักหักบัญชีในการรองรับความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากระบบการซือ้ ขายและการชำ�ระหนีข้ องตลาด
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ากับบริษทั สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จำ�กัด
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เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย
ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็น
จำ�นวนเงินรวม 100 ล้านบาท เพือ่ จัดตัง้ เป็นเงินกองทุนชดเชย
ความเสียหาย และเพือ่ เป็นการช่วยเหลือและสร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำ�นาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจ
มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

เงินกองทุนเพื่อก่อสร้างอาคารส�ำนักงานตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
ในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมตั ิ
ให้จดั สรรเงินกองทุนทัว่ ไปเป็นจำ�นวนเงิน 580 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำ�นักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีก้ าร
ก่อสร้างอาคารสำ�นักงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541
เงินกองทุนส่วนที่เหลือเป็นจำ�นวนเงิน 246.30 ล้านบาท ได้
กันไว้สำ�หรับการก่อสร้างอาคารจอดรถ
ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติ
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ โดย
ใช้เงินกองทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมตั ใิ ห้โอนเงินคงเหลือ
ของกองทุนนีค้ นื กลับเข้ากองทุนทัว่ ไปทัง้ จำ�นวน (พ.ศ. 2556 :
คงเหลือ 7.77 ล้านบาท)

เงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน
ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมตั ใิ ห้จดั สรรเงินกองทุนทัว่ ไปเป็นจำ�นวน
เงินรวม 75 ล้านบาท เพือ่ จัดตัง้ เงินกองทุนเพือ่ การสงเคราะห์
ด้านสวัสดิการพนักงาน ทัง้ นีผ้ ลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหาร
เงินกองทุนได้นำ�เข้ามาสมทบในเงินกองทุนดังกล่าว
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ได้ อ นุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น คุ้ ม ครองผู้ ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
(Securities Investor Protection Fund “SIPF”) (“กองทุน”)
โดยมีทนุ ประเดิมทีจ่ ดั สรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก
เป็นจำ�นวนเงิน 300 ล้านบาท

คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 33 ราย (พ.ศ. 2556: 33
ราย)
ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำ�นวนเงิน
300 ล้านบาท
2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่
เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนในอนาคต
กองทุนจะคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่
ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ต่อ
สมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อ
พิ พ าททางแพ่ ง เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ และอนุญาโตตุลาการได้มคี �ำ ชีข้ าดให้บริษทั ทีเ่ ป็น
สมาชิกกองทุนรายนัน้ คืนทรัพย์สนิ แก่ผลู้ งทุน แต่บริษทั ทีเ่ ป็น
สมาชิกกองทุนรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม
ทัง้ นี้ การคุม้ ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนทีเ่ กิดจากการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนไม่วา่ จะเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วย
ตนเองหรือไม่ก็ตาม

กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้กฎ
ระเบียบของกองทุน SIPF เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีบริษทั หลักทรัพย์ทเี่ ป็นสมาชิกกองทุน
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งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราว				
ดอกเบี้ยค้างรับ				
สินทรัพย์อื่น				
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน				
		
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว				
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน				
รวมสินทรัพย์

415,169
7,290
291
422,750

487,632
8,318
5
495,955

275,582
275,582

169,478
169,478

698,332

665,433

หนี้สินและเงินกองทุน		
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
5
10
รวมหนี้สินหมุนเวียน				
5
10
		
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินสมทบจากสมาชิก				
205,132
202,322
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก				
59,758
48,367
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน				
264,890
250,689
รวมหนี้สิน				
264,895
250,699
		
เงินกองทุน		
ทุนเริ่มแรก				
300,000
300,000
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ				
133,437
114,734
รวมเงินกองทุน				
433,437
414,734
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
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698,332

665,433

งบรายได้และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุม้ ครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 และ พ.ศ. 2556 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 25 “ผลการดำ�เนินงานของเงินกองทุน”

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (กิจการย่อย)
ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF)
(“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิมจากบริษทั จำ�นวน 50 ล้านบาท
กองทุนได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กำ�หนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้า
ของสมาชิ ก กองทุ น โดยเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย
นิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิ ก ของตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เข้ า เป็ น สมาชิ ก
กองทุนจำ�นวน 42 ราย (พ.ศ. 2556: 41 ราย)
ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของ
บริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจาก

สมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการดำ�เนิน
งานของกองทุน ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุนจะมีทรัพย์สิน
จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินทุนประเดิม
จากบริษัทจำ�นวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงิน
สมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบ 100
ล้านบาท โดยบริษทั อาจเรียกเก็บเพิม่ เติมได้ตามทีเ่ ห็นจำ�เป็น
และสมควร
กองทุนจะคุม้ ครองทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้
ลงทุ น ตามที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น รายละ 1 ล้ า นบาท
ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1) ในกรณีทบี่ ริษทั ทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อ
พิ พ าททางแพ่ ง เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ และอนุญาโตตุลาการได้มคี �ำ ชีข้ าดให้บริษทั ทีเ่ ป็น
สมาชิกกองทุนรายนัน้ คืนทรัพย์สนิ แก่ผลู้ งทุน แต่บริษทั ทีเ่ ป็น
สมาชิกกองทุนรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม
ทัง้ นี้ การคุม้ ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนทีเ่ กิดจากการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนไม่วา่ จะเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วย
ตนเองหรือไม่ก็ตาม
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งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราว				
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก				
ดอกเบี้ยค้างรับ				
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
		

64,008
545
720
65,273

พ.ศ. 2556

57,622
354
978
58,954

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
336
267
รวมหนี้สินหมุนเวียน
336
267
		
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินสมทบจากสมาชิก				
12,421
7,601
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก				
326
93
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน				
12,747
7,694
รวมหนี้สิน				
13,083
7,961
		

เงินกองทุน
ทุนประเดิม				
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
รวมเงินกองทุน

50,000
2,190
52,190

50,000
993
50,993

รวมหนี้สินและเงินกองทุน				

65,273

58,954

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 “ผลการดำ�เนินงานของเงินกองทุน”
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25. ผลการดำ�เนินงานของเงินกองทุน
ผลการดำ�เนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เงินกองทุน
เพื่อการ
สงเคราะห์
ด้านสวัสดิการ
พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ส่วนของ
ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฯ)

เงินกองทุน
ทั่วไป

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557					
รายได้					
รายได้จากการดำ�เนินงาน
4,200,820
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
2,325
14,739
1,633
868,804
รายได้อื่น
189,353
รวมรายได้
2,325
14,739
1,633
5,258,977
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
138
137
3,081,727
เงินบริจาคแก่มลู นิธติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
547,222
ภาษีเงินได้
299
112,674
รวมค่าใช้จ่าย
138
436
3,741,623
2,325
14,601
1,197
1,517,354
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์
ทางการเงินเผื่อขาย
4,102
46,183
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
2,325
18,703
1,197
1,563,537
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556					
รายได้					
รายได้จากการดำ�เนินงาน
4,309,279
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
2,598
15,268
1,392
818,132
รายได้อื่น
184,257
รวมรายได้
2,598
15,268
1,392
5,311,668
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
143
151
2,975,519
เงินบริจาคแก่มลู นิธติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
561,633
ภาษีเงินได้
248
132,020
รวมค่าใช้จ่าย
143
399
3,669,172
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
2,598
15,125
993
1,642,496
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์
ทางการเงินเผื่อขาย
(6,821)
(487,671)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม

2,598

8,304

993

1,154,825

รวม

4,200,820
887,501
189,353
5,277,674
3,082,002
547,222
112,973
3,742,197
1,535,477
50,285
1,585,762
4,309,279
837,390
184,257
5,330,926
2,975,813
561,633
132,268
3,669,714
1,661,212
(494,492)
1,166,720
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(หน่วย: พันบาท)
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงินกองทุนเพื่อการ
สงเคราะห์
ด้านสวัสดิการ
พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ส่วนของ
ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฯ)

เงินกองทุน
ทั่วไป

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557					
รายได้					
รายได้จากการดำ�เนินงาน
1,861,296
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
2,325
14,739
1,244,708
รายได้อื่น
1,699,123
รวมรายได้
2,325
14,739
4,805,127
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
138
2,791,611
เงินบริจาคแก่มลู นิธติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
547,222
รวมค่าใช้จ่าย
138
3,338,833
2,325
14,601
1,466,294
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์
ทางการเงินเผื่อขาย
4,102
46,063
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม

2,325

18,703

-

1,512,357

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556					
รายได้
				
รายได้จากการดำ�เนินงาน
1,864,544
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
2,598
15,268
1,226,986
รายได้อื่น
1,752,589
รวมรายได้
2,598
15,268
4,844,119
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
143
2,723,889
เงินบริจาคแก่มลู นิธติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
561,633
รวมค่าใช้จ่าย
143
3,285,522
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
2,598
15,125
1,558,597
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์
ทางการเงินเผื่อขาย
(6,821)
(487,622)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
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2,598

8,304

-

1,070,975

รวม

1,861,296
1,261,772
1,699,123
4,822,191
2,791,749
547,222
3,338,971
1,483,220
50,165
1,533,385

1,864,544
1,244,852
1,752,589
4,861,985
2,724,032
561,633
3,285,665
1,576,320
(494,443)
1,081,877

26. รายได้จากการดำ�เนินงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์		
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์		
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน		
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์		
รายได้จากงานชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์		
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์		
ค่าบริการข้อมูล		
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ค่าธรรมเนียมสมาชิก		
รายได้จากงานนายทะเบียนกองทุน		

1,344,659
867,879
434,838
420,246
398,697
260,277
237,703
90,675
81,863
63,983

1,588,371
769,709
361,030
416,041
487,709
234,356
216,338
68,676
101,146
65,903

1,113,957
434,838
199,026
90,675
22,800
-

1,233,094
361,030
178,944
68,676
22,800
-

		

4,200,820

4,309,279

1,861,296

1,864,544

27. รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

ดอกเบี้ยรับ		
696,656
730,333
416,705
หัก ดอกเบี้ยจ่าย					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
7
(28,949)
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงส่วนของสมาชิก		
(273,212)
(269,913)
ดอกเบี้ยรับ - สุทธิ		
423,444
460,420
387,756
รายได้เงินปันผลจาก					
กองทุนรวม		
439,119
295,532
438,910
กิจการย่อย
12
387,928
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
13
849
กิจการร่วม
14
26,325
กองทุนส่วนบุคคล		
129
74
กิจการอื่น		
2,701
2,151
2,702
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน		
(17,561)
58,676
(17,579)
ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน		
20,767
10,642
17,538
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า		
2,530
(6,691)
2,530
		

871,129

820,730

1,247,033

พ.ศ. 2556
445,177
(28,263)
416,914
295,307
441,299
11,754
2,151
58,118
10,732
(6,691)
1,229,584
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28. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน		
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด		
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน		
รายได้ค่าบริการ		
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค		
รายได้อื่น		

44,370
34,728
25,355
15,009
14,546
11,189
19,977
165,174

พ.ศ. 2556
35,707
34,005
23,454
15,977
17,154
13,701
31,730
171,728

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

44,370
34,728
1,587,607
10,291
11,189
10,938
1,699,123

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

35,707
34,005
1,643,302
10,890
13,558
15,127
1,752,589

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ผู้บริหารสำ�คัญ				
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ		
157,390
143,582
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ		
10,745
10,757
		
168,135
154,339
พนักงานอื่นๆ				
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ		 1,031,423
1,028,169
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ		
60,360
57,720
		 1,091,783
1,085,889
1,259,918
1,240,228

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

157,390
10,745
168,135

143,582
10,757
154,339

1,031,522
60,360
1,091,882
1,260,017

1,028,176
57,720
1,085,896
1,240,235

กลุม่ กิจการได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพสำ�หรับพนักงานของกลุม่ กิจการบนพืน้ ฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3.00 ถึง ร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยง
ชีพตามข้อกำ�หนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตแห่งหนึ่ง
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30. เงินอุดหนุนให้แก่สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.)
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ก�ำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. (“ส�ำนักงาน”) ตามอัตราที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก�ำหนด
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียก
เก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์การ
เรียกเก็บส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 (ระยะเวลา
3 ปี) ดังนี้
1. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของปีที่เรียกเก็บ
2. เรียกเก็บจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่
ไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานในอัตรา
เดียวกับทีส่ �ำนักงานเรียกค่าธรรมเนียมจากบริษทั จดทะเบียน

ที่มีหน้าที่จัดท�ำและส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์
เปลี่ ย นแปลงหรื อ มี ป ั ญ หาจากการด�ำเนิ น การ อาจมี ก าร
ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้นได้
นอกจากนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังมีมติให้เรียกเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มจากบริ ษั ท ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับการประกอบกิจการ
เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยก�ำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา
ปีละ 2 ล้านบาท

31. ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน		
ค่าใช้จา่ ยเดินทางและพาหนะ		
เงินสนับสนุนสถาบันทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจหลักทรัพย์		
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบันต่างๆ		
ค่าใช้จา่ ยในการประชุม		
ค่ารับรอง		
ค่าใช้จา่ ยอืน่ 		

62,628
40,095
27,014
4,780
4,415
1,854
21,345
162,131

พ.ศ. 2556
60,186
34,450
29,315
4,083
3,720
2,581
23,643
157,978

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557
55,158
40,095
27,014
3,936
4,410
1,854
17,245
149,712

พ.ศ. 2556
55,859
34,052
29,315
3,466
3,720
2,581
19,653
148,646

183

32. ภาษีเงินได้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้ปปี จั จุบนั 				
รวมภาษีเงินได้ปปี จั จุบนั 				

112,095
112,095

131,973
131,973

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 		
รายการทีเ่ กิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว 				
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 				
รวมค่าใช้จ่ายภาษี			
เงินได้

579
579
112,674

47
47
132,020

ภาษีเงินได้สำ�หรับกำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมีจำ�นวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของกำ�ไรทางบัญชีคูณ
กับอัตราภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้				
ภาษีคำ�นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2556: ร้อยละ 20) 			
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี				
รายการตัดบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ (สุทธิจากภาษีเงินได้)			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 		
- เฉพาะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)			

1,648,151
329,630
(70)
1,812
78,185
(296,644)

1,793,232
358,646
(250)
982
88,105
(315,264)

(239)

(199)

ภาษีเงินได้				

112,674

132,020

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักเป็นร้อยละ 6.84 (พ.ศ. 2556: ร้อยละ 7.36)
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33. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
ภาระผูกพันสำ�หรับรายจ่ายฝ่ายทุน				
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างอืน่ 		 1,623,083
2,176,756
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
75,384
146,548
		 1,698,467
2,323,304
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึง่ ปี		
13,289
11,607
เกินหนึง่ ปีแต่ไม่เกินห้าปี		
27,801
19,014
		
41,090
30,621
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน				
ภายในหนึง่ ปี		
13,525
13,525
เกินหนึง่ ปีแต่ไม่เกินห้าปี		
44,883
58,408
เกิน 5 ปี		
158,994
158,994
		
217,402
230,927
ภาระผูกพันสำ�หรับค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบงานเทคโนโลยี				
ภายในหนึง่ ปี		
59,111
80,561
เกินหนึง่ ปีแต่ไม่เกินห้าปี		
171,968
200,332
เกิน 5 ปี		
20,868
		
231,079
301,761

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
1,623,083
75,384
1,698,467

2,176,756
146,548
2,323,304

13,289
27,801
41,090

11,607
19,014
30,621

13,525
44,883
158,994
217,402

13,525
58,408
158,994
230,927

59,111
171,968
231,079

80,561
200,332
20,868
301,761

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อผูกพันจากการเข้าทำ�สัญญาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจจำ�นวน 1 กองทุน
(หมายเหตุ 9) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนโดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน พลังงานทดแทนหรือธุรกิจที่สนับสนุน
นโยบายของภาครัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน โดยบริษทั จัดการกองทุนอาจมีการเรียกชำ�ระเงินเพิม่ เติมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จำ�นวน
18.4 ล้านบาท เว้นแต่ได้รับการเรียกชำ�ระครบตามจำ�นวนเงินผูกพันจองซื้อหรือสิ้นสุดของระยะเวลาของสัญญาที่ 10 ปี (วันที่ 3
สิงหาคม พ.ศ. 2560)
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34. คดีฟ้องร้องและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.1 คดีฟ้องร้อง
34.1.1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี พ.ศ. 2555 กลุม่ กิจการเป็นโจทก์ฟอ้ งกลุม่ บริษทั
ประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์
เพลิงไหม้อาคารสำ�นักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี พ.ศ.
2553 เป็นจำ�นวนเงิน 123 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.50 ต่อปี โดยวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ศาลชั้นต้นได้
พิพากษายกฟ้องคดีนี้ และวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่ม
กิจการได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาของศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้
ยกฟ้องคดีนี้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุม่ กิจการ
อยู่ระหว่างการยื่นฎีกาคำ�พิพากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากผล
ของคดียงั มีความไม่แน่นอน กลุม่ กิจการจึงไม่ได้บนั ทึกรายได้
ดังกล่าวในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557 และ พ.ศ. 2556

34.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.2.1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้ำ�ประกันกับธนาคารเป็นจำ�นวนเงิน
รวม 4.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 4.61 ล้านบาท) เพื่อค้ำ�
ประกันการใช้ไฟฟ้าในการดำ�เนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งผู้บริหาร
คาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มีภาระสำ�คัญเกิดขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกหนังสือรับทราบภาระ
หนี้สิน (Letter of Comfort) กับธนาคารเกี่ยวกับวงเงินเบิก
เกินบัญชีที่ให้กับบริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(“สำ�นักหักบัญชี”) ซึ่งเป็นกิจการย่อยแห่งหนึ่ง ในวงเงิน
2,400 ล้านบาท (พ.ศ. 2556: 2,400 ล้านบาท) เพือ่ รองรับงาน
ชำ � ระราคาหลั ก ทรั พ ย์ ต ราสารทุ น และตราสารอนุ พั น ธ์
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรองว่าจะดำ�รงสัดส่วนการถือหุน้ ใน
สำ�นักหักบัญชีในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
จนกระทั่งวันสิ้นสุดของระยะเวลาการให้สินเชื่อ นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สำ�นักหักบัญชีเพื่อให้สำ�นักหักบัญชีมีความสามารถในการ
ชำ�ระหนี้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สำ�นักหักบัญชียังไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว
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34.2.2 กิจการย่อย
34.2.2.1 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 กิจการย่อยแห่ง
หนึ่งถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นในคดี
ละเมิดเรียกทรัพย์สินคืนและค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปลอมแปลงใบหุน้ สามัญ โดยถูกเรียกร้องให้รว่ มกันชดเชยค่า
เสียหายเป็นจ�ำนวนเงินรวม 223 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ศาลชัน้ ต้นได้พจิ ารณายกฟ้องจ�ำเลย
ทีเ่ ป็นกิจการย่อย โดยโจทก์ได้ยนื่ อุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาล
ชั้นต้น ซึ่งกิจการย่อยได้ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์โจทก์ เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้กิจการย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิด
ต่อโจทก์ ซึ่งกิจการย่อยได้ยื่นฎีกาคำ�พิพากษาศาลอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และได้ยื่นคำ�แก้ฎีกาโจทก์
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คดีอยู่ในระหว่างการ
พิ จ ารณาของศาลฎี ก า เนื่ อ งจากผลของคดี ยั ง มี ค วามไม่
แน่นอน กิจการย่อยจึงไม่ได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าวใน
งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ บริษทั ใหญ่ได้ท�ำ ประกันภัยคุม้ ครองความรับ
ผิ ด ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ (Financial Institutional
Professional Indemnity Insurance) ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง
ความรับผิดสำ�หรับคดีดังกล่าว

34.2.2.2 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 กิจการย่อยแห่งหนึง่
ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วมกับบุคคลและนิตบิ คุ คลอืน่ ในคดีละเมิด
ที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะน�ำการลงทุน
ของบริษัทสมาชิกจนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
โดยถูกเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 0.96 ล้านบาท โดยวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ศาลชัน้ ต้นได้พพิ ากษายกฟ้องคดีนี้ และวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.
2557 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลชั้นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กิจการย่อยอยู่ระหว่าง
การยื่นคำ�แก้อุทธรณ์โจทก์ เนื่องจากผลของคดียังมีความไม่
แน่ น อน กิ จ การย่ อ ยจึ ง ไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก ค่ า เสี ย หายดั ง กล่ า ว
ในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โครงสร้างการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในบริษัทย่อย

บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บมจ.ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย)

บริษัทย่อย

100%
100%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
จำ�กัด

บริษัท เซ็ทเทรด
ดอท คอม จำ�กัด

100%

100%
บริษัท สำ�นักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำ�กัด

100%

100%

บริษัท สยามดีอาร์
จำ�กัด

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำ�กัด

100%

100%
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บริษัทย่อย
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย)
บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำ � กั ด (มหาชน) หรื อ TFEX เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 17
พฤษภาคม 2547 เพื่อดำ�เนินการเป็นศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และได้รับใบอนุญาตการ
เป็นศูนย์ซอื้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548 ทั้ ง นี้
ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
จำ � กั ด (มหาชน) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2556
เป็นต้นมา

ทุนจดทะเบียน และการจัดองค์กร
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) มี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 100 ล้ า นบาท โดยมี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

ดร.สถิตย์
ลิ่มพงศ์พันธุ       
์ ประธานกรรมการ
นางเกศรา     มัญชุศรี
รองประธานกรรมการ
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ
ดร.ภากร             ปีตธวัชชัย
กรรมการ
นางภัทธีรา
ดิลกรุ่งธีระภพ กรรมการ
ดร.สมจินต์
ศรไพศาล
กรรมการ
นายสุเทพ
พีตกานนท์
กรรมการ
ดร.รินใจ
ชาครพิพัฒน์     กรรมการผู้จัดการ
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ลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีราคาประเภทอื่นๆ
ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
โดยมีสำ�นักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำ�กับดูแล สินค้าที่
สามารถจัดให้มกี ารซือ้ ขายได้ตามทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ฟิวเจอร์ส (futures) ออปชั่น
(options) และออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส (options on
futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ได้แก่
•
•
•

อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลอัตรา
ดอกเบี้ย
อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอืน่ ๆ ได้แก่ ทองคำ� น้�ำ มันดิบ
อั ต ราแลกเปลี่ ย น หรื อ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำ�หนด

บริ ษั ท ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (ประเทศไทย)
จำ � กั ด (มหาชน) มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า และประโยชน์ แ ก่ ผู้ ล งทุ น และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
• เป็ น ศู น ย์ ก ลางการซื้ อ ขายอนุ พั น ธ์ ที่ มี ม าตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (hedging
instruments) ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีตน้ ทุนทีส่ มเหตุสมผล
• เป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซือ้ ขายทีม่ ี
ความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจ
ได้ในระบบการชำ�ระราคาสำ�หรับทุกธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใน
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากจะมีสำ�นักหัก
บัญชีที่มีความมั่นคงเป็นคู่สัญญาทำ�ให้ผู้ลงทุนมีแหล่ง
ข้อมูลทีส่ ะท้อนความคาดหวังของผูท้ อี่ ยูใ่ นตลาดเกีย่ วกับ
ราคาในอนาคตของสินค้าอ้างอิง ส่งผลให้ผู้ลงทุนและ
ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำ�เนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 และเปิด
ดำ � เนิ น การเมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม 2538 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการ
ที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดทุน
ไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐานสากล

ลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการให้
บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร
โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ดังนี้
•

ทุนจดทะเบียน และการจัดองค์กร
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
200 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุน้
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

นางเกศรา       
นายภากร
นายสุภกิจ
นางอุดมวรา
นางสาวยุภาวรรณ

มัญชุศรี
ปีตธวัชชัย
จิระประดิษฐกุล
เดชส่งจรัส
ศิริชัยนฤมิตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
•
กรรมการ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝาก
หลักทรัพย์ให้กับผู้ฝากหลักทรัพย์ (Participant) เช่น
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ธนาคารผู้ เ ก็ บ รั ก ษาหลั ก ทรั พ ย์
(custodian bank) เป็นต้น โดยหลักทรัพย์ที่ฝากอาจ
เป็นได้ทงั้ ตราสารทุนและตราสารหนี้ ทัง้ นี้ ศูนย์รบั ฝากฯ
จะบันทึกข้อมูลไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ศูนย์รับฝาก
ยั ง ให้ บ ริ ก ารถอนหลั ก ทรั พ ย์ โอนหลั ก ทรั พ ย์ จำ � นำ �
และเพิ ก ถอนจำ � นำ � หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ที่ เ ป็ น แบบมี ใ บ
หลักทรัพย์ หรือในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถทำ�รายการเหล่านี้ผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์
หรือดำ �เนินการด้วยตนเอง ในกรณีที่ฝากไว้ในบัญชี
ของบริ ษั ท ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ รวมทั้ ง ทำ � หน้ า ที่ ใ น
การควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน
ต่ า งชาติ ที่ ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังทำ�หน้าที่ใ น
การชำ�ระราคาตราสารหนี ้ท ี ่ซ ื ้อขายนอกตลาด (OTC
markets) อีกด้วย
นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ให้ บ ริ ก ารนายทะเบี ย น
หลักทรัพย์แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ ม อบหมายงานทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ในส่ ว น
ของหุน้ สามัญ หุน้ กู้ หน่วยลงทุนและใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
โดยทำ � หน้ า ที่ใ นการดู แ ลและรั ก ษาข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์
และจั ด ทำ � ทะเบี ย นผู้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับ
ฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา
รวบรวมและประมวลผลข้ อ มู ล ทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
ตลอดจนระบบสำ�รอง กรณีระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้
และมี ร ะบบห้ อ งมั่ น คงเพื่ อ จั ด เก็ บ ใบหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
เอกสารสิทธิต่างๆ ให้ปลอดภัย ระบบบริหารข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และระบบตรวจสอบกิจการภายใน
เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ
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บริษทั สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด ปัจจุบนั
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยเริ่มแรกได้
ทำ � หน้ า ที่ ชำ � ระราคาและส่ ง มอบตราสารที่ ซื้ อ ขาย
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2553 ได้ มี ก ารโอนย้ า ยงานของสำ � นั ก หั ก บั ญ ชี
หลั ก ทรั พ ย์ จากบริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด มายังบริษัท สำ�นักหักบัญชีฯ
ทำ�ให้ ในปัจจุบันบริษัท สำ�นักหักบัญชีฯ ได้ทำ�หน้าที่
เป็นศูนย์กลางการชำ�ระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้
(BEX) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อีกด้วย
ซึ่งทำ�ให้เกิดการบริหารงานและการจัดการที่ชัดเจน
ลดต้ น ทุ น ในการบริ ห ารความเสี่ ย งและการวาง
หลักประกันโดยรวมของสมาชิกและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

ลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษัท สำ�นักหักบัญชีฯ ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำ�ระ
ราคาและส่งมอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย โดยเข้า
แทนที่เป็นคู่สัญญา (Central Counterparty: CCP) และ
รับประกันการชำ�ระราคาและส่งมอบในทุกๆ รายการซื้อขาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ (BEX)
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งถือเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยรวม และเป็นการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกฝ่าย
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
บริษัท สำ�นักหักบัญ ชีฯ มีทุนจดทะเบีย นทั้งสิ้น 100
ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

นางเกศรา
นายสุภกิจ
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นางอุดมวรา    
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บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด จัดตั้งขึ้นโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม
2543 และเปิดดำ�เนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�หน้าที่ให้บริการระบบ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี
การลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ส่งคำ�สั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอำ�นวยความสะดวก
แก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด ทำ�หน้าที่ให้บริการ
ระบบซือ้ ขายหลักทรัพย์และอนุพนั ธ์ผา่ นอินเทอร์เน็ต รวมถึง
เทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำ�สั่งซื้อขายและ
อำ � นวยความสะดวกแก่ ผู้ ล งทุ น รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ทุนจดทะเบียน และการจัดองค์กร
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
80 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด จัดตั้งเมื่อวันท่ี 4
ตุ ล าคม 2543 มี ทุ น จดทะเบี ย นชำ � ระแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน บริษัทประกอบ
ธุ ร กิ จ โดยการออก ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์
ที่ เ กิ ด จากหลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ไทย (non-voting
depository receipt: NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการออก
ตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยอัตโนมัตเิ พือ่ ขายให้แก่ผลู้ งทุน และนำ�เงินได้
จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ทีเ่ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูล้ งทุน
ทีถ่ อื เอ็นวีดอี าร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial
benefit) ได้ เ สมื อ นลงทุ น ในหุ้ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ทุกประการไม่วา่ จะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิม่
ทุนหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (warrants) แต่
ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำ�กัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน
ต่างด้าว จำ�กัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การ
ลงทุนของผูล้ งทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย โดยเป็ น ทางเลื อ กให้ แ ก่ ผู้ล งทุ น
ชาวต่ า งประเทศในการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ผ่า น
กองทุนรวมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการลงทุน
ซื้อขายหลักทรัพย์ ในกระดานต่างประเทศโดยตรง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เพือ่ ผูล้ งทุนต่างด้าว
จำ�กัด ได้รับการอนุมัติจัดตั้งและจัดการโครงการกองทุนรวม
เพือ่ ผูล้ งทุนต่างด้าวจากสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
มีผบู้ ริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลัก
ทรัพย์ฯ เป็นผูบ้ ริหารกองทุน ลักษณะการบริหารงานเป็นแบบ
passive management โดยจะลงทุนตามความประสงค์ของ
ผูต้ อ้ งการลงทุน ประเภทของกองทุนเป็นลักษณะกองทุนเปิด
(open-ended fund) ซึง่ แต่ละกองทุนจะลงทุนในหุน้ ของบริษทั
จดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น กองทุนรวมเหล่านี้มี
สถานะเป็ น นิ ติ บุ ค ลคลที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยแม้ ว่ า จะถื อ โดย
คนต่างด้าว

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เพือ่ ผูล้ งทุนต่างด้าว
จำ � กั ด มี ทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น 100 ล้ า นบาท โดยมี
ตลาดหลักทรัพย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ แ ละ
ถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม

ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท สยามดีอาร์ จำ�กัด
		 บริ ษั ท สยามดี อ าร์ จำ � กั ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2546 โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยออกและเสนอขาย
ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากหลั ก ทรั พ ย์
อ้างอิง (depository receipt: DR) จำ�หน่ายให้กับ
ผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษัท สยามดีอาร์ จำ�กัด ประกอบธุรกิจโดยการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt: DR) ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำ�หนด และนำ�เงินที่ได้จาก
การจำ�หน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือลงทุน
ในหลักทรัพย์อนื่ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยผูล้ งทุน
ที่ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับ
ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นทุ ก ประการ ไม่ ว่ า จะเป็ น
สิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefit) หรือสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน (voting right) ในบริษัทจดทะเบียน
แต่ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้อง
มีสัญชาติไทยและออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยาม
ดีอาร์ จำ�กัด เท่านั้น

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
บริษัท สยามดีอาร์ จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10
ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมดูแลสิง่ แวดล้อม
by
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ด้วยการใช้กระดาษกรีนออฟเซ็ต และใช้หมึกทีผ่ ลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink)
ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ได้

