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พันธกิจ 
ลูกค้าและสถาบันตัวกลาง
ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนด้วยความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการทางการเงิน และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลาง เพื่อให้
เติบโตและประสบความสำาเร็จไปด้วยกัน 

ผลิตภัณฑ์และบริการ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อสร้างคุณค่า และตอบสนอง
โอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ 

การปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น และความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก 

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานทำางานอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจ
และผู้ลงทุน

วิสัยทัศน ์
เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุน  
ด้วยความโดดเด่นในการตอบสนอง 
โอกาสทางการเงิน
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สารจาก
ประธานกรรมการ

 ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แสดงถึง
ศักยภาพที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พัฒนาการด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการเติบโต
อย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในอาเซียนท่ีเข้าร่วม Sustainable 
Stock Exchange (SSE) ตามกรอบการพฒันาท่ียัง่ยนืของ
สหประชาชาติ โดยแถลงต่อที่ประชุม Sustainable Stock 
Exchanges Global Dialogues เมื่อเดือนตุลาคม 2557  
ณ องค์การสหประชาชาต ิกรงุเจนวีา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
เพ่ือประกาศเจตนารมณท่ี์จะพฒันาและสง่เสรมิใหอ้งคก์รและ
ผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่มดำาเนินงานโดยยึดหลักความย่ังยืน คำานึงถึง 
สิ่งแวดล้อม สังคมและหลักบรรษัทภิบาล (environment, 
social, governance: ESG)
 
 ในปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงความเป็นผู้นำา 
ภูมิภาคในด้านบรรษัทภิบาล โดยผลการประเมินบรรษัท 
ภิบาลของอาเซียน (ASEAN Corporate Governance  
Scorecard) ที่ตลาดทุนไทยเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน 
ต่อเนื่อง 2 ปี ขณะเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนไทยรวม  
10 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นองค์ประกอบในดัชนี  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึง่เปน็จำานวน
ทีม่ากทีส่ดุในอาเซยีน ซึง่เปน็ผลสำาเรจ็ทีส่ำาคญัจากการรว่ม
ทำางานกับบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
  
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสังคม 
(socially responsible investing) โดยส่งเสริมให้บริษัท 
จดทะเบียน ธุรกิจร่วมลงทุน (venture capital) และองค์กรใน
ตลาดทุนอื่นๆ เห็นถึงความสำาคัญของการลงทุนเพื่อสังคม 
รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนออก 
กองทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนท้ังดา้นการเงนิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
ควบคู่กัน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมแนวคิด 
เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) เผยแพร่ 
ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญ ผ่าน 
การจัดกิจกรรมและให้ความรู้ รวมท้ังผลักดันให้มีการจัดตั้ง 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้การพัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมสามารถดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำาเนินงานครบ 40 ปี พร้อม 
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปี 2558 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน ทั้งเชิงปริมาณในการเพิ่มความหลากหลายของตลาด 
(multi-market) ประเภทสินทรัพย์ (multi-asset class) และ 
ซือ้ขายไดห้ลายสกลุเงนิ (multi-currency) พรอ้มขยายบทบาท
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับสากล ซึ่งส่งผลให้ตลาด 
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ในเชิงคุณภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
สังคม และหลักบรรษัทภิบาล ขณะเดียวกันยังมุ่งสู่การเป็น
ตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (digital exchange) โดยนำาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำาเนินงานในทุกมิติ ตั้งแต่
งานซื้อขาย งานบริการหลังการซื้อขาย กระบวนการทำางาน 
และการเชือ่มตอ่กับผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ตอบสนองทกุภาคสว่น
ในตลาดทุน และสอดคล้องแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล (digital 
economy) 
 
 ท้ายนี้  ในนามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ บริษัทจดทะเบียน บริษัท
สมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตลอดจนภาคสังคม 
และผู้ลงทุน และที่สำาคัญคือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทีร่ว่มผลักดนัตลาดทนุไทยให้เตบิโตอยา่งมัน่คงแข็งแกรง่ และ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

  
  

       ดร. สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์
                   ประธานกรรมการ
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สารจาก
กรรมการและผู้จัดการ

 ตลอด 4 ทศวรรษของการดำาเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนในทุกมิติ เพื่อ 
ตอบโจทย์ผู ้ลงทุนและธุรกิจท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์จาก 
ตลาดทุนได้อย่างเต็มท่ี รวมท้ังขยายโอกาสทางธุรกิจสำาหรับ 
ผู้ร่วมตลาด ส่งผลให้ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งระดมทุน 
เพื่อการขยายธุรกิจ โดยมีหุ้นเข้าใหม่ 45 หลักทรัพย์ ตั้งแต่ 
โครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจครอบครัวขนาดกลาง 
และเล็ก มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO รวม 304,797  
ล้านบาท เป็นมลูค่าสงูทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีนเป็นปีท่ีสอง 
ติดต่อกัน ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นแหล่ง 
ลงทุนที่น ่าสนใจสำาหรับผู ้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ 
โดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 45,466.49 ล้านบาท  
สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ขณะที่ปริมาณการ 
ซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) สงูถงึ 147,025 
สัญญาต่อวันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 116%
 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัว 
ของธุรกิจตลาดทุนในอนาคต โดยในปี 2557 TFEX เริ่ม 
ใช้ระบบซื้อขายและระบบชำาระราคาใหม่ซึ่งอยู ่บนระบบ 
งานเดียวกับระบบซื้อขายหุ ้น “SET CONNECT” และ 
ในปี 2558 จะเริ่มใช้ระบบชำาระราคาและรับฝากหลักทรัพย์ 
ใหม่สำาหรับตราสารทุน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยมาตรฐาน 
ชั้นนำาระดับสากล มีความคล่องตัว เชื่อมต่อทำาธุรกรรมกับ 
ต่างประเทศได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ทำางานเดินหน้าสู ่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (digital 
exchange) 
 
 ในปี 2557 บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นและ 
มีจำานวนมากกว่า 1 ล้านบัญชีเป็นครั้งแรก โดยตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ ได้ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่ผูล้งทนุและ 
ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานผู้ลงทุนคุณภาพ พร้อม 
ทั้งสร้างแหล่งข้อมูลความรู้เพื่อการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายและ 
รวดเร็ว รวมถึงการใช้ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC) ทั้ง 7 
จังหวดัทัว่ประเทศ เป็นจดุเชือ่มโยงระหว่างตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

ธุรกิจหลักทรัพย์ สถาบันการศึกษา และสามารถเข้าถึง 
ผู้ลงทุนในทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ได้ให้ความสำาคัญกับการ
พฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีหลกัทรพัย์ให้มทีกัษะความรูท้นัสมยั
และที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้บริการการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 ตลาดหลักทรัพย ์ฯ ส ่งเสริมให ้ทุกภาคส่วนใน 
ตลาดทนุโดยเฉพาะบริษทัจดทะเบยีน ให้ดำาเนินงานโดย
คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาล  
(environment, social, governance: ESG) ผ่านการให้
ความรู ้และคำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัท 
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
 
 ปัจจุบัน ตลาดทุนไทยมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ท้ังด้าน 
ฐานผู ้ลงทุนที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ สินค้าและบริการที ่
มีคุณภาพและครบครันเทียบเคียงตลาดช้ันนำาของโลก และ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลเพื่อจะให้บริการลูกค้า 
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำาลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 จะยัง 
คงเดนิหน้าเพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน ขยายขอบเขตธุรกจิ 
และทำางานอย่างสอดประสานกับทุกองค์กรในตลาดทุน 
เตรียมพร้อมสำาหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมตลาดทุน
ไทยทีโ่ตได้กว่าเท่าตวัในอกี 5 ปีข้างหน้า เพือ่ให้มัน่ใจว่าธรุกจิ 
ที่เติบโตนั้นจะเป็นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

นางเกศรา  มัญชุศรี

กรรมการและผู้จัดการ



12 รายงานประจำาปี 2557

1. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 ประธานกรรมการ

2. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ 
 รองประธานกรรมการ

3. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 กรรมการ

4. นายชาญชัย กงทองลักษณ์
 กรรมการ

5. นางโชติกา สวนานนท์
 กรรมการ

6.  นายพิเชษฐ  สิทธิอำานวย
 กรรมการ

7.  ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
 กรรมการ

8. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช
 กรรมการ

คณะกรรมการ
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  9.  ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
  กรรมการ

10.  นายสุเทพ พีตกานนท์ 
  กรรมการ

11.  นางเกศรา มัญชุศรี
  กรรมการและผู้จัดการ

3

12

8456 97 1011

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558



14 รายงานประจำาปี 2557

ประวัติคณะกรรมการ
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ

การศึกษา 
• Ph.D (Development Administration)   
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย  
 สุโขทัยธรรมาธิราช 
• LL.M., Tulane University, ประเทศ  
 สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย) 
• เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมาย 
 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

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2556 กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
ตั้งแต่ปี 2553  รองประธานกรรมการ  
  คณะกรรมการกลาง 
  มูลนิธิรามาธิบดี
ตั้งแต่ปี 2553 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
ตั้งแต่ปี 2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง 
  คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประสบการณ์การทำางาน
2552 - 2556 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย  
  จำากัด (มหาชน)
2552 - 2553 ปลัดกระทรวงการคลัง 
2552 - 2553 ประธานคณะกรรมการกำากับและ 
  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
2552 - 2553 ประธานกรรมการกองทุนบำาเหน็จ 
  บำานาญข้าราชการ  
2551 - 2552 ประธานกรรมการ ธนาคาร 
  ทหารไทย จำากัด (มหาชน)

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
รองประธานกรรมการ

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

หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ 
 ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ปี 2558 อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาด 
  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ปี 2558  อนุกรรมการวินัย บริษัท สำานัก 
  หักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานอนกุรรมการบรรษทัภบิาล 
  และความรับผิดชอบต่อสังคม  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานอนุกรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน   
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2556 กรรมการ บริษทั ทรสิเรทติง้ จำากดั
ตั้งแต่ปี 2556 กรรมการ บริษัท ทริส  
  คอร์ปอเรชั่น จำากัด
ตั้งแต่ปี 2553 นายกสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย
ตั้งแต่ปี 2553 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
ตั้งแต่ปี 2553 ประธานอนุกรรมการวินัย  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2544 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
  หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส  
  (ประเทศไทย) จำากัด 
 
ประสบการณ์การทำางาน
2550 - 2554 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห ์
  หลักทรัพย์
2548 - 2552 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย
2548 - 2551 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝาก 
  หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
2548 - 2551 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท  
  คอม จำากัด 
2541 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
  เอสจี สินเอเซีย จำากัด 
2541 - 2544 กรรมการ บริษัท เงินทุน สินเอเซีย  
  จำากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์พิเศษ
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ

การศึกษา 
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช 
 โคลัมเบีย (LL.M.) ประเทศแคนาดา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 29 
 
หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรการสำาเร็จหลักสูตรกรรมการ 
 บริษัท (Certificate of Completion on   
 Company Directors) สถาบันกรรมการแห่ง 
 ออสเตรเลีย 
• วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบบ 
 ประชาธิปไตยของนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5  
 สถาบันพระปกเกล้า 
• ประกาศนียบัตรการกำากับดูแลที่ดี (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
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการวินัย   
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการส่งเสริมบริษัท 
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี 2554 ประธานคณะกรรมการภาษ ี
  ของสภาหอการค้าไทย และ 
  กรรมการสภาหอการค้าไทย 
ตั้งแต่ปี 2554 อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ปี 2542 กรรมการบริหาร บริษัท 
  สยามพิวรรธน์ จำากัด 
ตั้งแต่ปี 2533 ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์  
  แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด 
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นายชาญชัย กงทองลักษณ ์
กรรมการ

การศึกษา 
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
 การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 
 การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director  
 Certification Program สมาคมส่งเสริม  
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
 วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 2
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการบรรษัทภิบาล 
  และความรับผิดชอบต่อสังคม  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
  ประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญา  
  ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)  
  จำากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2555 กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจ 
  ตลาดทุน ด้านสัญญาซ้ือขาย 
  ล่วงหน้า สำานักงานคณะ  
                   กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2553 อุปนายก สมาคมบริษัท
  หลักทรัพย์ไทย
ตั้งแต่ปี 2552 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา  
  จำากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2549 ประธานกรรมการ  
  ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญา  
  ซื้อขายล่วงหน้า
ตั้งแต่ปี 2544 กรรมการ และกรรมการ  
  อำานวยการ บริษัท 
  หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำากัด
 
ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2556 - มิ.ย. 2557 อนุกรรมการวินัย   
  บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย 
  ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด  
  (มหาชน)
ปี 2548 - 2552 กรรมการ บริษัท ทรีนีตี้  
  โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำากัด 

นางโชติกา สวนานนท์  
กรรมการ

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

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
  ประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการ ธนาคารอาคาร 
  สงเคราะห์
ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ด้านการเงิน สำานักงานคณะ 
  กรรมการกำากับและส่งเสริม  
  การประกอบธุรกิจประกันภัย
ตั้งแต่ปี 2557 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจัดการ 
  ลงทุน
 
ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2552 - เม.ย. 2557 กรรมการผู้อำานวยการ  
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
  กองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด
ปี 2539 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
  หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
  ทหารไทย จำากัด
ปี 2536 - 2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  บริษัทหลักทรัพย์  
  แอสเซทพลัส จำากัด (มหาชน)
ปี 2533 - 2535 ผู้อำานวยการ Baring
  Research Ltd. 

 

นายพิเชษฐ สิทธิอำานวย 
กรรมการ

การศึกษา 
• ปริญญาโท ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas  
 at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Development  
 Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk   
 Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation &   
 Execution The Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
 กรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification 
 Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
 (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ปี 2558 อนุกรรมการวินัย บริษัท สำานักหักบัญชี   
  (ประเทศไทย) จำากัด
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
  รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2556 เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตั้งแต่ปี 2552 กรรมการผู้อำานวยการ และกรรมการ
  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน) 
 
ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2556 - 2557 ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2550 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
  กรรมการอิสระ บริษัท เมอร์เมดมาริไทม์   
  จำากัด (มหาชน) 
ปี 2543 - 2551 กรรมการผู้จัดการ, มาสเตอร์แฟรนไชส์   
  จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค 
  บริษัท เพลย์แอนด์มิวสิค จำากัด 
ปี 2537 - 2543 First Vice President สายงาน 
  วาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ์
  เจ.เอฟ.ธนาคม จำากัด
ปี 2534 - 2537 Assistant General Manager,  
  ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี   
  สิทธิผล จำากัด



16 รายงานประจำาปี 2557

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 
กรรมการ

การศึกษา 
• ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา 
 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา 
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน 
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 รามคำาแหง 
 
หลักสูตรนักบริหาร
• Certificate in Management University  
 of California, Berkeley, California, ประเทศ 
 สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Senior 
 Executive Program สถาบันบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ ์
 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

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการส่งเสริมบริษัท 
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์  
  เอ็ม เอ ไอ  
ตั้งแต่ปี 2547 ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์  
  จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2543 - 2545 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา  
  คนที่ 2

 

นายสุทธิชัย  จิตรวาณิช 
กรรมการ

การศึกษา 
• ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
หลักสูตรนักบริหาร
• 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
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานอนุกรรมการกฎหมาย  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย ์
  จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด  
  (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2556 ประธานอนุกรรมการกองทุน 
  คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2556 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครอง 
  ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
  บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2556 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2556 อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2555 ประธานกรรมการ 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
  กองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ปี 2545 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำากัด 
 
ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2555 กรรมการศูนย์ส่งเสริมการศึกษา 
  กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2545 - 2552 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย 
ปี 2532  กรรมการในคณะกรรมการยกร่าง 
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ สำานักงาน 
  เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

ดร.สุภัค ศิวะรักษ ์  
กรรมการ

การศึกษา 
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of
 Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
 Tufts University, Massachusetts ประเทศ 
 สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคด ี
 ภาษาอังกฤษ Georgetown University  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial  
 Institutions Governance Program สมาคม
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors 
 Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors  
 Accreditation Program  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน  
 (FINEX IV) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ 
 ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2556 ประธานกรรมการ บริษัท บริหาร 
  สินทรัพย์สาทร จำากัด
ตั้งแต่ปี 2552 กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร 
  ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)
 
ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2554 - 2556 กรรมการ อนุกรรมการ 
  ตรวจสอบตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย
ปี 2551 - 2552  กรรมการ ธนาคารเพื่อการ 
  ส่งออกและนำาเข้าแห่ง  
  ประเทศไทย  
ปี 2551 - 2552  ประธานกรรมการ บริษัท 
  หลักทรัพย์จัดการกองทุน  
  ทหารไทย จำากัด
ปี 2546 - 2551  กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  ธนาคารทหารไทย จำากัด 
  (มหาชน)
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นายสุเทพ พีตกานนท ์ 
กรรมการ

การศึกษา 
• 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
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานอนุกรรมการบริหาร 
  ความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์  
  แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2556 อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2555 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญา 
  ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
  จำากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2554 ประธานกรรมการ และประธาน 
  กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
  โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) 
 
ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2555 - 2557 อนุกรรมการวินัย  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2553 - 2554 ประธานกรรมการ รักษาการ 
  ประธานกรรมการบริหาร 
  และ กรรมการบริหาร บริษัท 
  หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำากัด 
  (มหาชน) 
ปี 2552 ประธานกิตติมศักด์ิ บริษัทหลักทรัพย์   
  พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) 
ปี 2547 - 2548 ประธานกรรมการ  
  สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
ปี 2546 - 2548 รองประธานกรรมการ 
  ตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย 
ปี 2545 - 2548 นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

นางเกศรา มัญชุศร ี
กรรมการและผู้จัดการ

การศึกษา 
• ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science 
 in Finance) Golden Gate University, 
 San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art  
 in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
หลักสูตรนักบริหาร
• 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
 
ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท  
  ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2557 ประธานกรรมการ 
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
  (ประเทศไทย) จำากัด
  บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำากัด
  บริษัท สำานักหักบัญชี  
  (ประเทศไทย) จำากัด
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
  บริษัท สยามดีอาร์ จำากัด
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
  กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว 
  จำากัด
ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย
ตั้งแต่ปี 2557  อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหาร 
  การลงทุน กองทุนเงินทดแทน  

  สำานักงานประกันสังคม
ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการ คณะศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  รัตนโกสินทร์

ตั้งแต่ปี 2557 ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต 
  บริหารธุรกิจ ศศินทร์  
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์การทำางาน
ปี 2556 - 2557 รองผู้จัดการ สายงานการตลาด 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2547 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
  ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

 

 
ปี 2553 - 2554   กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์
ปี 2552 - 2554   กรรมการบริหาร  
    คณะเศรษฐศาสตร์   
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2542 - 2546   รองกรรมการผู้จัดการ   
    ศูนย์ซ้ือขายตราสารหน้ีไทย 
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการและผู้จัดการ

กลุ่มงานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ส่วนกำากับกิจกรรมองค์กร

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานปฏิบัติการ 

สายงานกำากับตลาด

สายงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

สายงานการตลาด

กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน 

สายงานวางแผนกลยุทธ์ 
องค์กรและการเงิน 

กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุน 
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ 

กลุ่มงานทะเบียนและบริการลูกค้า 
กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ 

และผลิตภัณฑ์

กลุ่มงานบริการลูกค้า
และช่องทาง

กลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ
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กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558

สายงานบริหาร

สายงานกฎหมาย  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน

ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนกลุ่มงานสื่อสารและบริการกลาง
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คณะผู้บริหาร

1. นางเกศรา มัญชุศรี
 กรรมการและผู้จัดการ 

2. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
 รองผู้จัดการ 
 หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
 และบริษัทจดทะเบียน 

3. นายบดินทร์ อูนากูล 
 รองผู้จัดการ 
 หัวหน้าสายงานบริหาร และดูแลสายงานปฏิบัติการ
 รองกรรมการผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน 

4.  ดร.ภากร ปีตธวัชชัย 
 รองผู้จัดการ
 หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน
      รองกรรมการผู้อำานวยการ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
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6 23 45 1
5. นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
 รองผู้จัดการ 
 หัวหน้าสายงานกำากับตลาด
 และดูแลสายงานกฎหมาย

6. ดร.สันติ กีระนันทน์ 
 รองผู้จัดการ
 หัวหน้าสายงานการตลาด

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558



22 รายงานประจำาปี 2557

1. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

2. นายกีรติ โกสีย์เจริญ
 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ

3. นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ 
 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง

5. นายประพันธ์ เจริญประวัติ
 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

6. นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง 
 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

7. นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนระบบงานเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ

8. นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและบริการกลาง
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  9.  นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร
  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  กลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

10. นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร 
  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการลูกค้า

11. ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์
  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์

12. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2558



เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดดเด่นในภูมิภาค
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ความเคลื่อนไหวของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2557

มี.ค. ม.ค. เม.ย. ก.พ. พ.ค. มิ.ย. 

1,100

SET Index
(จุด)
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1,300

1,200

1,400
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1,700 ม.ค.: 
SET Index -1.88%  
•	 FED	ตกลงที่จะลดปริมาณเงิน	
	 การทำา	QE	ลงอีก	1	หมื่นล้าน 
	 เหรียญ	สรอ.	เริ่มดำาเนินการ 
	 ในเดือนกุมภาพันธ์	2557
•	 เกิดการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง
	 และความกังวล	Bangkok	
	 Shutdown	จากผู้ชุมนุม

เม.ย.:
SET Index +2.81% 
•	 GDP	ไตรมาส	1/2557	ของจีน
	 เติบโตดีกว่าคาดที	่7.4%

มี.ค.:
SET Index +3.84% 
•	 กนง.	มีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง		
	 0.25%	มาอยู่ที่	2.0%
•	 มีการคาดการณ์ว่า	FED	อาจชะลอ	
	 การลดวงเงิน	QE	ออกไป	เนื่องจาก 
	 ตัวเลขการว่างงานสหรัฐฯ	ออกมา 
	 สูงกว่าคาดที	่6.7%

พ.ค.:
SET Index +0.06% 
•	 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ถอดถอน	
	 นายกรัฐมนตรี
•	 คสช.	เข้าควบคุมอำานาจในการ 
	 ปกครองประเทศและประกาศใช้
	 กฎอัยการศึก

มิ.ย.:
SET Index +4.95% 
•	 ECB	ลดดอกเบี้ยนโยบาย	
	 จาก	0.25%	เหลือ	0.15%	 
	 และดอกเบี้ยเงินฝากลดลง	0.1%

ก.พ.: 
SET Index +4.01% 
•	 GDP	ไตรมาส	4/2556	
	 ของไทยโต	0.6%	 
	 ดีกว่าที่มีการคาดการณ์
	 ที	่0.3%

หมายเหตุ: % การเปลี่ยนแปลงของ SET Index เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ month - on - month
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ก.ย. ก.ค. ต.ค. ส.ค. พ.ย. ธ.ค.

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

มูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ก.ย.: 
SET Index +1.54% 
•	 ECB	มีมติลดดอกเบี้ยนโยบาย	
	 ลง	0.1%	มาอยู่ที่	0.05%
•	 จัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่และ	
	 ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
•	 SET	Index	สุงสุด	ที	่1,600.16
	 เมื่อ	26	ก.ย.	2557

พ.ย.:
SET Index +0.62% 
•	 ธนาคารกลางญี่ปุ่นเพิ่มปริมาณ
				การทำา	QE	
•	 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศ
				เลือกตั้งก่อนกำาหนดและเลื่อน
				การขึ้นภาษ	ีเพื่อกระตุ้น
				เศรษฐกิจ
•			มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา			
				ตลาด	(SET	&	mai)	สูงสุดเป็น 
	 ประวัติการณ์ท่ี	15.1	ล้านล้านบาท 
	 เมื่อวันที่	11	พ.ย.	2557ต.ค.: 

SET Index -0.10% 
•	 IMF	ปรับลดคาดการณ์
				เศรษฐกิจโลก	
	 เหลือ	3.3%	สำาหรับปี	
				2557	และ	3.8%					
				ในปี	2558

ธ.ค.: 
SET Index -6.04%  
•	 ราคาน้ำามันต่ำาสุดตั้งแต่ป	ี2553	 
	 OPEC	คงกำาลังการผลิตน้ำามัน 
	 แม้ว่ามีอุปทานส่วนเกินในตลาด
•	 วิกฤติค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย
•	 จากความผันผวนจากปัจจัยภายนอก 
	 ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายในวันที่	 
	 16	ธ.ค.	2557	สูงถึง	102,663	ล้านบาท
				สูงสุดในรอบป ี

ก.ค.:
SET Index +1.12%  
•	 ดัชนีดาวโจนส์และ	S&P	
	 ทำาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์	 
	 หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ
				ออกมาดี

ส.ค.:
SET Index +3.94%  
•	 พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	
	 ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
•	 ลงมติรับร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณ	
	 รายจ่ายประจำาป	ี2558	โดยม ี
	 งบลงทุน	2,575	ล้านล้านบาท	
	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

SET	Index	ปิดที่ระดับ	
1,497.67	จุด	
เพิ่มขึ้น	15.32%

0
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

2555 2554 255325562557

งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม     
รายได้รวม 5,237 5,302 4,499 4,135 4,101
     รายได้จากการดำาเนินงาน 4,201 4,309 3,365 3,245 2,639
     รายได้อื่น 1,036 993 1,134 890 1,462
ค่าใช้จ่ายรวม	 3,082	 2,976	 2,599	 2,545	 2,482
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธ ิ 1,535 1,661 1,365 1,110 1,128

งบกระแสเงินสดรวม     
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,051 1,096 621 512 244
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,503) (329)         118 (651) (22)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1 18,012 22,965 16,077 16,502 10,295
เงินลงทุนระยะยาว 8,690 5,126 8,315 5,329 8,296
รวมสินทรัพย์ 34,452 34,039 29,937 27,019 23,418
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1 10,346 11,515 8,596 7,494 4,988
รวมหนี้สิน 12,213 13,386 10,451 9,151 6,299
รวมเงินกองทุน 22,239 20,653 19,486 17,868 17,119

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
การเติบโตของรายได้ (ร้อยละ) (1.23) 17.85 8.80 0.83 27.80
การเติบโตของรายได้จากการดำาเนินงาน (ร้อยละ) (2.51) 28.05 3.70 22.96 24.95
อัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 58.85 56.13 57.77 61.55 60.52
อัตรากำาไรสุทธิ 2 (ร้อยละ) 29.31 31.33 30.34 26.84 27.51
อัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุน (ร้อยละ) 6.90 8.04 7.01 6.21 6.59
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.74 1.99 1.87 2.20 2.06
อัตราหนี้สินรวมต่อเงินกองทุน (เท่า) 0.55 0.65 0.54 0.51 0.37

 1  สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน 
  รวมทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
  ด้วยจำานวนเดียวกัน (เป็นเงินหลักประกัน
  สำาหรับสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ ์
  ของสำานักหักบัญชี)
  ทรัพย์สิน / เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน ์ 8,054 9,362 6,810 6,053 3,612 

 2  อัตรากำาไรสุทธิ คำานวณจากรายได้
  สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิต่อรายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และการซื้อขายหลักทรัพย์
ประจำาปี 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 
เพิม่ขึน้สงูสดุมาอยูท่ี ่15.1 ล้านล้านบาท ณ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในประวตักิารณ์ และในด้าน 
ผู้ลงทุน จำานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเกิน 1 ล้านบัญชี ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ไทย
ในปี 2557 แม้ว่าตลาดหลกัทรพัย์ไทยจะได้รบัผลกระทบ 

จากความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่ต่อเนื่องมา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 อย่างไรก็ดี เมื่อการเมืองภายใน
ประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลสามารถดำาเนิน
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสร้างความเช่ือมั่น 
ให้กับผู้ลงทุน ทำาให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นกลับมา 
ใกล้เคียงระดับเดิมก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทาง 
การเมือง โดยใช้เวลาเพยีง 5 เดอืนเท่านัน้ แสดงถงึความเช่ือมัน่ 
ของผู ้ลงทุนที่มีต ่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงความสามารถ 
ในการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทย นอกจากนี้
ตลาดหลกัทรพัย์ไทยยงัได้รบัอานสิงส์จากการดำาเนนินโยบาย 
การเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ อาทิ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้

สภาพคล่องทางการเงินในตลาดทุนโลกเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้ 
ในระหว่างปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับขึ้น 
สู่ระดับสูงสุดที่ 1,600.16 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ทำาสถิติ
สูงสุดในรอบ 16 เดือน 

อย่างไรกด็ ีในช่วงปลายปี 2557 ความกงัวลต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของราคานำ้ามัน 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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ดัชนีตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (SET และ mai)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ maiดัชนีตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด	
(ล้านบาท)
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นอกจากนี ้ตลาดทนุไทยในปี 2557 ยงัประสบความสำาเร็จ
โดดเด่นในระดับภูมิภาคอาเซียนในหลายมิติ คือ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ 
(SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปรับเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ 15.1 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซึ่ง
เป็นมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำาการ ปี 2557 
มหีลกัทรพัย์จดทะเบยีนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: IPO)  
45 หลกัทรพัย์ มลูค่าตลาดรวม 304,797 ล้านบาท โดยมมีลูค่า
สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึง่ในจำานวนนี้
มกีองทรสัต์เพ่ือลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) กองแรกของ
ตลาดทุนไทย คือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อิมแพ็คโกรท (IMPACT) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยมูลค่าถึง 15,715 ล้านบาท  
นอกจากนี ้ มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันยังสูงท่ีสุดใน
ภมูภิาคอาเซยีนเป็นปีที ่3 ตดิต่อกนัทีว่นัละ 45,466 ล้านบาท

ด้านการขยายฐานผูล้งทนุบคุคลในประเทศ จำานวนลูกค้า
ทีเ่ปิดบญัชซ้ืีอขายหลักทรพัย์เพิม่ข้ึนเกนิ 1 ล้านบญัชซีึง่สงูสดุ 
เป็นประวัติการณ์ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 จำานวน 
บัญชีผู้ลงทุนอยู่ที่ 1.10 ล้านบัญชี เช่นเดียวกับบัญชีที่มีการ
ซื้อขายในเดือนอยู่ที่ 345,457 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 31.4% 
ของจำานวนบัญชีทั้งหมด โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชี
อยู่ที ่3.24 ล้านบาทต่อบญัชี  ขณะทีจ่ำานวนบญัชอีนิเทอร์เนต็

ที่มีการซื้อขายอยู่ที่ 246,782 บัญชี เพิ่มขึ้น 77% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้น 2.2 เท่าจากสิ้นปี 2556

นอกจากบรษิทัจดทะเบยีนจะมผีลการดำาเนนิงานทีเ่ตบิโต
อย่างมั่นคงแล้ว ในด้านคุณภาพ บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับ
คะแนน ASEAN Corporate Governance Scorecard สูงสุด
ใน 6 ประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมการประเมิน อีกทั้งในปี 2557 
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทยยังได้รับความสนใจใน
ระดับสากล โดยได้รับการคัดเลือกเข้าไปคำานวณดัชนีของ 
MSCI Global Standard Indices เพิ่มสุทธิ 4 หลักทรัพย์ ซึ่ง
เป็นการเพิม่จำานวนหลกัทรพัย์ทีม่ากทีส่ดุในเอเชยี นอกจากนี ้
บรษิทัจดทะเบยีนไทยยงัได้รบัคดัเลือกให้เป็นสมาชิกของดชันี
ความยั่งยืนในระดับโลกอย่าง Dow Jones Sustainability 
Indices DJSI Emerging Market มากเป็นประวตักิารณ์ถงึ 10 
บริษัท ซึ่ งมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และมีบริษัท 
จดทะเบียนจำานวน 4 บริษัทเป็นองค์ประกอบในดัชนี DJSI 
World ได้แก่ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท. สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC) 
และ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด	
(ล้านบาท)

ที่มา	:	SETSMART
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มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 45,466 ล้านบาท ลดลง 9.66% จากปี 2556 แต่ 
ยังคงมีมูลค่าการซื้อขายสูงท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่  3 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 มูลค่าการ 
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

อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai ณ ส้ินปี 2557 อยู่ท่ี 3.05% และ 0.75% ตามลำาดับ โดยมีค่า Forward P/E ของ 
SET และ mai ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 16.06 เท่า และ 32.41 เท่า ตามลำาดับ

SET mai

ค่า Forward P/E (เท่า)

 2555  2556  2557

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai ปี 2555 - 2557 ที่มา:	SETSMART

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย	์(ล้านบาท) 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%)
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ทั้งนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai 
แยกตามประเภทผู้ลงทุนในปี 2557 ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ
มมีลูคา่ซือ้ขายเฉลีย่ต่อวันท่ี 28,333 ล้านบาท คดิเปน็สดัสว่น
ซื้อขาย 62.32% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ผู้ลงทุน 
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 

ด้านการซ้ือขายหลกัทรพัยส์ทุธใินป ี2557 ผูล้งทนุสถาบนั
ในประเทศและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิ 
69,610 ล้านบาท และ 3,601 ล้านบาท ตามลำาดับ ขณะที่ 
ผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ ขายสุทธิ 
35,696 ล้านบาท และ 37,515 ล้านบาท ตามลำาดับ 

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์รวม
ของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน
(มูลค่า: ล้านบาท, สัดส่วน: %)

ที่มา:	SETSMART

ผู้ลงทุนบุคคล ผู้ลงทุนต่างประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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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% จากปกีอ่นหนา้ โดยคดิเปน็สดัสว่นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุม่ SET10 และ SET11-30 ที ่25.39% และ 16.50% 
ตามลำาดับ

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิรวมของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน  

88,843
76,897

107,102

69,610

7,185

-59,166
-37,515 -35,696

-194,702

-24,916
-1,743

3,601

ที่มา:	SETSMART

 2555  2556  2557

ผู้ลงทุนบุคคล ผู้ลงทุนต่างประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
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เจ้าหน้าที่การตลาด

ในปี 2557 จำานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมูลค่าซื้อขายปรับเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ์
ณ สิ้นปี 2557 มีจำานวนท้ังสิ้น 1,098,731 บัญชี เพิ่มขึ้น 12.71% จากสิ้นปี 2556 โดย ณ สิ้นปี 2557 มีสัดส่วนจำานวน 
บญัชทีีม่กีารซือ้ขายเฉล่ียต่อเดือน (active account) ที ่31.4% ของจำานวนบญัชทีัง้หมด นอกจากนี ้ในปี 2557 มมีลูค่าการซือ้ขาย 
เฉลีย่ต่อบญัชอียูท่ีร่ะดบั 3.21 ล้านบาท ขณะที่การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต ณ สิ้นปี 2557 มีธุรกรรมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งด้าน 
จำานวนบัญชีและมูลค่า โดยมีจำานวนบัญชีอินเทอร์เน็ตที่มีการซื้อขาย (active account) จำานวน 246,782 บัญชี เพิ่มขึ้น 77% จาก 
สิน้ปี 2556 โดยคิดเป็นสดัส่วนมูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียทางอนิเทอร์เนต็อยูท่ี ่37.20% ของมลูค่าการซือ้ขายรวมของผูล้งทนุทัง้ตลาด

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

จำานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ
SET และ mai (หน่วย: บัญชี)

สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ
ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด (หน่วย: %)

NON SET 100SET 31-50 SET 51-100SET 11-30SET 10

32,304

50,329
45,466

 2555  2556  2557

5,403
(12%)

7,975	
(16%)

4,536	
(14%) 7,501

(16%)
9,261	
(18%)

7,475	
(23%)

11,543	
(25%)

13,250	
(26%)

10,241	
(32%)

18,008
(40%)

12,214	
(24%)6,169	

(19%)

3,012
(7%)

7,630	
(15%)

3,888	
(12%)

72.10 68.40 62.80

 2555  2556  2557

27.90 31.60 37.20

อินเทอร์เน็ต

797,326 974,851 1,098,731

ที่มา:	SETSMART

2555 2556 2557

ที่มา:	SETSMART
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ในปี 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 147,026 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 116.20% จากปีก่อน  
ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ผลมาจากการซือ้ขายท่ีเพิม่ข้ึนของ Single Stock Futures และการปรบัลดขนาดสญัญาของ SET 50 Index Futures 
ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีจำานวนผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2557 มีจำานวนบัญชีรวมทั้งสิ้น  
100,650 บัญชี เพิ่มขึ้น 14.78% จากสิ้นปี 2556

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มา:	SETSMART

ผลิตภัณฑ ์

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 (%)

2555

16,467

221

8,849

4,267

10,601

603

60

0

2,751

4

43,823

6.51

2557

58,790

444

80,100

974

5,319

133

0

0

1,265

0

147,026

116.20

2556

23,218

267

34,351

2,253

6,757

190

5

0

977

0

68,017

55.21

หมายเหตุ	:	*	มูลค่าระดมทุน	คำานวณจากจำานวนหุ้นจดทะเบียนที่เสนอขายคูณกับราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก	(IPO	Price)

ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวมทั้งสิ้น 280,870 ล้านบาท ลดลง 21.46% จากปีก่อน แยก
เป็นการระดมทุนในตลาดแรก (Initial Public Offering: IPO) มูลค่า 113,990 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 
เท่ากับ 304,797 ล้านบาท จากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 36 บริษัท (SET 16 บริษัท และ mai 20 บริษัท) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
6 กองทุน และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 3 กอง ขณะท่ีมีการระดมทุนในตลาดรองมูลค่า 166,880 ล้านบาท  
ทัง้นี ้ในป ี2557 มลูคา่ตลาดรวมของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: IPO) มมีลูคา่สงูทีส่ดุในภูมิภาคอาเซยีน
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งในจำานวนนี้มีกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองแรกของตลาดทุนไทย คือ กองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ด้วยมูลค่า 
15,715 ล้านบาท

ภาพรวมการระดมทุน

ที่มา:	SETSMARTมูลค่าระดมทุนและจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ระดมทุน

ตลาดแรก 

ตลาดรอง 

รวม

2555

52,467

257,936

310,403

2555

24

133

157

จำานวนบริษัท	(บริษัท)มูลค่าระดมทุน*	(ล้านบาท)	

2556

191,600

166,010

357,610

2556

38

178

216

2557  

113,990

166,880

280,870

2557

36

159

195
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สถิติสำาคัญเกี่ยวกับงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

งานรับฝากหลักทรัพย์	

จำานวนสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ราย) 

 บริษัทหลักทรัพย์ 

 ธนาคารพาณิชย์ 

 บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

 อื่นๆ 

จำานวนหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)

 ตราสารทุนและตราสารหนี้ภาคเอกชน 

 ตราสารหนี้ภาครัฐบาล       

งานสำานักหักบัญชี	

จำานวนสมาชิกสำานักหักบัญชี (ราย)

 ตราสารทุนและตราสารหนี้ 

 ตราสารอนุพันธ์ 

งานนายทะเบียนหลักทรัพย์

จำานวนบริษัทที่ให้บริการเป็นทะเบียน (บริษัท) 

จำานวนผู้ถือหุ้นในฐานนายทะเบียนหลักทรัพย์ (คน) 

งานนายทะเบียนกองทุน

จำานวนนายจ้าง (ราย) 

จำานวนสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ราย) 

การซื้อขายใบแสดงสิทธิฯ

ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น) 

มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) 

จำานวนหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)

776

37

34 

669 

36

2,741

482 

86

42

656

1,152,292

2,898

386,165

135,336

1,852,153

728

733

37

34 

627

35

2,073

495

86 

42

621 

1,014,753

2,898

966,961

136,539 

2,444,598 

695

698

37

34

592

35

1,804

510

87

42

592

862,567 

4,566

1,052,759

80,629

1,565,215

638

2557 25552556
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มูลค่าการชำาระราคาหลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ปริมาณหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น) จำานวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Issuer Account (บริษัท)

 2555  2555 2556  2556 2557  2557

0.08
0.49

59,933
35,717

102,376

 2555  2556  2557

935,234

995,167

481,741

517,458

1,005,537

1,107,913

ตลาดหลักทรัพย์ฯ		(SET) ตลาดตราสารหนี	้(BEX)ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ		(SET) ตลาดตราสารหนี	้(BEX)ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)

80

48 50,284

27,932

 2555  2556  2557

1,169,250

1,219,614

955,926

1,027,833

811,643

839,623

71,907

ปริมาณการชำาระราคาหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)

627

614

669

823,283

1,974,574 

1,260,168  
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1,953

1,4291,421

656621
592

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0  2555  2556  2557

 2555

 2555

 2556

 2556

 2557

 2557

จำานวนผู้ลงทุนในโครงการโอนเงิน
ปันผลเข้าบัญชีธนาคาร หรือ e-Dividend (ID) 

จำานวนหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ
โอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร 
หรือ e-Dividend (หลักทรัพย์)

จำานวนบริษัท / หลักทรัพย์ที่ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
ให้บริการเป็นนายทะเบียน (บริษัท/ หลักทรัพย์)

จำานวนสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ราย)จำานวนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ/
จำานวนนายจ้างกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (กอง/ ราย) 

บริษัท หลักทรัพย์941
1,072

1,543

1,077,099
1,357,826

1,664,081

966,961
1,052,759

386,165

18150189

 2555  2556  2557

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	(กองทุน) จำานวนนายจ้าง	(ราย)

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

 2555  2556  2557

2,898

4,813
4,566
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดำาเนนิธุรกจิตลาดหลักทรพัยเ์พยีง
แหง่เดยีวในประเทศไทยอยา่งครบวงจร โดยประกอบด้วย งาน
หลัก ดังนี้ 

1. ธุรกิจตราสารทุน
การซื้อขายและรับจดทะเบียนหลักทรัพย์: กลุ่ม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารทุนและ
ตราสารหน้ี ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนใน 
ตลาดแรกและหลกัทรัพยท่ี์ทำาการซือ้ขายในตลาดรองมสีภาพ 
คล่อง โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
(mai) เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุน 
และผูล้งทนุสามารถซือ้ขายเปล่ียนมอืหลักทรพัยไ์ด ้ตลอดจน
รับจดทะเบียนตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BEX) โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีบริษัทจดทะเบียนใน SET 502 
บรษิทั ใน mai 111 บรษิทั และม ี569 ตราสารหนีท่ี้จดทะเบยีน
ใน BEX นอกจากนัน้ กลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัรบัจดทะเบยีน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

งานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตราสารอืน่ เชน่ ใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ(warrant) ใบสำาคญัแสดง
สิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants) และกองทุนอีทีเอฟ  
(exchange-traded fund) 

การชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์: กลุ่มตลาด 
หลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการชำาระราคาและส่งมอบ 
หลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดตราสารหน้ี  
โดยทำาหน้าที่เป็นสำานักหักบัญชี กล่าวคือ เป็นคู่สัญญาและ
รับประกันการชำาระราคาและส่งมอบ (central counterparty: 
CCP) ในทกุรายการซือ้ขายทีเ่กดิขึน้ในตลาด หากสมาชกิฝา่ย
หนึง่ฝา่ยใดไมป่ฏิบตัติามสญัญา สำานกัหักบญัชีจะเป็นผูร้บัผิด
ชอบ โดยจา่ยชำาระราคาหรอืสง่มอบหลกัทรพัยใ์ห้กับคูส่ญัญา
แทน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำาคัญที่ลดความเสี่ยงของคู่
สัญญา (counterparty risk) จากการซื้อขายในตลาด 
นอกจากนี้  ยังให้บริการชำาระราคาสำาหรับการซื้อขาย 
ตราสารหนีท้ีเ่กิดขึน้นอกตลาดดว้ย (over the counter: OTC)

การรับฝากหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น 
ศูนย์กลางรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ทั้ง 

กลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุง่เน้นทีจ่ะเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคธรุกจิและผูล้งทนุ ด้วยความเป็นเลศิในการเสนอ
โอกาสทางการเงิน ภายใต้พันธกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 1. ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู ้ลงทุน 
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันตัวกลางเพื่อให้เติบโตและประสบความสำาเร็จไปด้วยกัน  2. นำาเสนอผลิตภัณฑ์และ 
บริการที่หลากหลาย	 เพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ 3. ปฏิบัติงานโดย 
ไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากล	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่นและความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก
และ 4.	 ส่งเสริมให้พนักงานทำางานอย่างเต็มศักยภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ ่งสร้างความเป็นเลิศในการ 
ตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู ้ลงทุน เพื่อคงความเป็นผู ้นำาด้านการระดมทุนของธุรกิจในประเทศ 
(domestic champion) เป็นผู้เชื่อมโอกาสการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
เชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน (regional linkage) และสร้างเครือข่ายกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำา 
ระดับโลก (global alliance)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของการดำาเนินธุรกิจ
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ตราสารทนุและตราสารหนีท้ีป่ลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ โดย 
ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์  
จำานำาและเพิกถอนจำานำาหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทำา 
รายการเหล่าน้ีผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ รวมทั้ง 
ทำาหน้าที่ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน 
ต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและ 
ข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง

การกำากับดูแล : กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำาหน้าที่กำากับดูแล 
การซ้ือขายของผู้ลงทุนและกำากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ 
สมาชิกให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งทำาหน้าที ่
กำากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ 
ผู้ลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา

2. ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย 

และชำาระราคารายการซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิง 
หลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียน ตราสารหนี้ 
และอตัราดอกเบีย้ รวมทัง้ทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลการซือ้ขายของ 
ผู้ลงทุนและกำากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก เพื่อให้ตลาด 
มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

3. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
นอกจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำาหน้าที่เป็นศูนย์ 

ซ้ือขายหลักทรัพย์และให้บริการที่สำ าคัญข้างต้นแล้ว 
ยังให้บริการ ระบบการส่งคำาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (front 
office service bureau: FSB) ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการหลังการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(back office service bureau: BSB) แก่บริษัทหลักทรัพย์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ (economy of scale) และลด 
ระยะเวลาในการพฒันาสนิคา้และบรกิารของบรษิทัหลักทรพัย ์ 
ทั้งนี้ บริการ internet trading ที่ให้บริการโดย SETTRADE  
เป็นที่ยอมรับและมีบริษัทหลักทรัพย์เลือกใช้บริการสูงถึง 
35 บริษัท จากบริษัทหลักทรัพย์ท้ังหมด 38 บริษัท

อีกทั้ง กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นและข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน (market data 
services) รวมทั้งจัดทำาและเผยแพร่ดัชนีหลักทรัพย์ สำาหรับ
ผู้ขายข้อมูล (data vendor) และขายโดยตรงให้ผู้ลงทุนเพื่อใช้
ตัดสินใจลงทุน

4. ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน 
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำาหน้าที่ดูแลและรักษาข้อมูล 

หลักทรัพย์ และจัดทำาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้น เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์  
นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผล 
ข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ มีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บ 
ใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิให้ปลอดภัยสำาหรับทั้งบริษัท 
จดทะเบียนและผู้ถือหุ้น 

งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว 

1. การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน 
      และการลงทนุ (capital market education)  
โดยแบ่งงานพัฒนาความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1) การยกระดบัมาตรฐานความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบ
วิชาชีพในตลาดทุน 2) การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ลงทุน
และผูม้ศีกัยภาพในการลงทนุเพือ่สรา้งความมัน่คงทางการเงนิ 
และช่วยสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนในระยะยาว 
3) การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนและการเงินขั้นพื้นฐานแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนา 
ศูนย์เรียนรู้ด้านตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น  
ห้องสมุดมารวย และ SET Investment Center เป็นต้น และ 
4) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จาก 
กลไกตลาดทุนให้แก่ผู้ มีบทบาทสำ าคัญของประเทศ  
ผู้นำาองค์กร และผู้นำาองค์กรรุ่นใหม่ อีกทั้งสร้างเครือข่ายของ 
ผู้มีบทบาทในตลาดทุนกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ ำาโขง
และอาเซียน 

2. การสง่เสรมิงานพฒันาบรษิทัจดทะเบยีนเพ่ือ 
   ความย่ังยืน (sustainable development:  
   SD) โดยมุ่งเน้นบทบาทใน 2 ด้านหลัก คือ 1) การยกระดับ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี (corporate governance: CG) ให้มี
แนวปฏิบัติช้ันนำาในระดับภูมิภาค และ 2) การพัฒนาความรับผิด
ชอบต่อสังคมของกิจการ (social responsibility: SR) อย่างจริงจัง 
ในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อม  
(ecosystem) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติด้าน SR สำาหรับ 
ตลาดทุนไทย เช่น กระตุ้นให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนอย่างมี
ความรับผิดชอบ ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางและสร้างเครือข่าย
ด้าน SR สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ 
ผู้สนใจ สร้างการรับรู้และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเกิด
การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (social enterprise: SE)  
ตลอดจนการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้บริษัท 
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จดทะเบยีนทีม่ศีกัยภาพเขา้สูต่วัชีว้ดัและดชันแีหง่ความยัง่ยนื 
ระดับสากล เช่น Dow Jones Sustainability Indices: DJSI ด้วย

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน 
   สำาหรับประเทศและผู้ร่วมตลาดทุน (capital  
   market development infrastructure)  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย และสร้างความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมไทย สนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมในตลาดทุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภาพ
ลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย รวมถึงการผลักดันการปรับปรุง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเปน็อุปสรรคต่อการพฒันาตลาดทนุ 
เป็นต้น

2556 2555
ผลิตภัณฑ์และบริการ

2557

รายได้									ร้อยละ รายได้									ร้อยละ รายได้									ร้อยละ

ธุรกิจตราสารทุน          

   - ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์   1,233 28.61  792 23.54

   - ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน   361 8.38  314 9.33

   - ค่าชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์   336 7.80  194 5.77

   - ค่ารับฝากหลักทรัพย ์   234 5.43  189 5.62

   - ค่าธรรมเนียมสมาชิก   31 0.72  31 0.92

รวม   2,195 50.94  1,520 45.17

ธุรกิจตราสารอนุพันธ ์      

   - ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์   355 8.24  321 9.54

   - ค่าชำาระราคา   152 3.53  138 4.10

   - ค่าธรรมเนียมสมาชิก   70 1.62  82 2.44

รวม   577 13.39  541 16.08

ธุรกิจบริการเทคโนโลย ี      

   - ค่าบริการบริษัทหลักทรัพย์   416 9.65  372 11.05

   - ค่าบริการข้อมูล   216 5.01  184 5.47

   - ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   69 1.60  49 1.46

รวม   701 16.27 605 17.98

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน      

   - ค่านายทะเบียนหลักทรัพย์   770 17.87  645 19.17

   - ค่านายทะเบียนกองทุน   66 1.53  54 1.60

รวม   836 19.40  699 20.77

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน   4,309 100.00  3,365 100.00

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างรายได้ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2557) ดังนี้

โครงสร้างรายได้ 

4. การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน (capital  
   market research) ทำาหน้าที่เป็นองค์กรหลัก 
ในการผลติและเผยแพรง่านวจิยัดา้นตลาดทนุ รวมถงึเผยแพร่
ดัชนีช้ีนำาด้านตลาดทุนของประเทศ (leading indicator) ที่ 
ผู้ร่วมตลาด องค์กร และประชาชนทั่วไปสามารถนำาไปใช้
อา้งองิ ตลอดจนการเชือ่มโยงองคค์วามรูด้า้นตลาดทนุระหวา่ง
ผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและ
นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้งานวิจัยด้าน
ตลาดทุนเข้าถึงประชาชนทั่วไป
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41

แม้ว่ากลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะให้บรกิารตลาดหลักทรพัย์ 
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย แต่การเปิดเสรีทางการ
เงินและความเชื่อมโยงในตลาดทุนโลกได้ส่งผลให้กลุ ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องแข่งกับคู่แข่งทางธุรกิจท้ังในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่
ต้องการระดมทุนสามารถไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ หรือผู้ลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนในตลาด 
หลักทรัพย์ต่างประเทศตามความต้องการ อีกทั้งตลาด 
หลักทรัพย์คู่แข่งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงหรือ
ทดแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อดึงดูดให้
ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปลงทุนได้ด้วย

คู่แข่งทางธุรกิจ

นอกจากนี้ แนวโน้มสำาคัญของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ 
การขยายตัวของกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ทางเลือก 
(alternative trading system: ATS) และการจับคูค่ำาสัง่ซือ้ขาย 
ภายในของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ (order internalization) 
ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตหากมี
การเปิดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย



เชื่อมโอกาสการลงทุน 
เพิ่มคุณภาพทุกมิติ
พร้อมเดินหน้าพัฒนาเพื่อการเติบโตยั่งยืน
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พัฒนาการสำาคัญ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2557

ตลอดปี 2557 ตลาดทุนไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำาเร็จโดดเด่นในระดับภูมิภาคอาเซียน 
ในหลายด้าน ด้วยความมุ่งมั่นทำางานตามแผนที่จะผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนดแผนกลยุทธ์ 3 ด้านสำาคัญ 
ได้แก่ 1) Build Quality-Focused Capital Market Culture 2) Become GMS Connector 3) Enhance  
Infrastructure and Capability

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานใน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพท้ังในและ 
ต่างประเทศ ด้านบริษัทจดทะเบียน ท่ีเน้นการเพิ่มจำานวน 
บริษัทจดทะเบียน และการส่งเสริมการดำาเนินงานตาม
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื และด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

1) Build Quality-Focused Capital  
 Market Culture

ด้านผู้ลงทุน

โครงการ Banker-to-Broker

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ ่งขยายฐานผู ้ลงทุนที่มีคุณภาพ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำาคัญ คือผู้มีเงินออม ผู้นิยมใช้ช่องทาง 
ออนไลน์ และผูม้ศีกัยภาพลงทนุในต่างจงัหวดั ผ่านการทำางาน 
ร่วมกับสถาบันตัวกลางทางการเงินต่างๆ ณ สิ้นปีมีจำานวน 
บัญชีผู้ลงทุนทั้งสิ้น 1,098,731 บัญชี โดยเน้นการขยายฐาน 
ผู้ลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนภายใต ้
แนวคิด educational marketing เพื่อพัฒนาผู้ลงทุนคุณภาพ
ที่มีความรู ้และทักษะด้านการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานที่
แข็งแกร่งให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว โดยตลอดปีมีการ 
ดำาเนนิโครงการกระตุ้นการขยายฐานผูล้งทุนอย่างยัง่ยนื  ดงันี ้

โครงการ Your 1st Stock 

โครงการสำาหรับผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้ว แต่ยัง
ขาดความรูเ้รือ่งการเลือกหุ้น โดยให้ความรูเ้รือ่งการวเิคราะห์
เลือกหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจที่จะลงทุน
ในหุ ้นตัวแรก รูปแบบของโครงการเป็นการจัดประชุม 
เชงิปฏบิตักิาร และสมัมนาเป็นประจำาทกุเดอืน โดยมวีทิยากร
เป็นผู ้ลงทุนที่ประสบความสำาเร็จและนักวิเคราะห์ระดับ
ประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์วิธีการเลือก
ลงทนุแบบต่างๆ เช่น วธิกีารเริม่ต้นเป็นนกัธรุกจิหุน้ วเิคราะห์ 
สถานการณ์ในแบบนักธุรกิจหุ้น เทคนิคการลงทุนในแบบ 
นักธุรกิจหุ้น การอ่านงบการเงิน เป็นต้น รวมถึงการจัดทำา 
สารคดีสั้น หนังสือความรู้ต่างๆ และเว็บไซต์ www.set.or.th/ 
your f i rs ts tock รวมถึงร ่วมกับสมาคมนักวางแผน 
การเงนิไทย (TFPA) จัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อเผยแพร่ความรู้
แก่ผู ้ลงทุน ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการ  
25 แห่ง โดยในปี 2557 มีผู้ลงทุนเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่ 
จากโครงการฯ กว่า 110,000 ราย

โครงการฝึกอบรมความรู ้ด้านการบริหารความมั่งคั่ง 
(wealth management) และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน  
(investment products) ให้กับบุคลากรของธนาคาร เพื่อ 
ให้บริการด้านการออมและการลงทุนแก่ลูกค้าของธนาคาร 
อย่างครบวงจร เป็นการขยายฐานผู้ลงทุนในภูมิภาคต่างๆ 
จากผู ้ออมสู ่การเป็นผู ้ลงทุนอย่างมีคุณภาพ โครงการ  
Banker-to-Broker เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 2554 มีธนาคาร
พาณิชย์ร่วมโครงการแล้ว 9 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์  
9 แห่ง ครอบคลุมสาขาของธนาคารพาณิชย์รวม 5,847 แห่ง
ทั่วประเทศ สามารถขยายฐานผู้ลงทุนได้กว้างขวางมากขึ้น
จากกลุ่มผู้ออมเงิน มีการสร้างบัญชีหลักทรัพย์ใหม่แล้วกว่า 
47,000 บัญชี
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มหกรรมการลงทุน SET in the City  

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดมหกรรมการลงทุน 

SET in the City ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็น 

ปีที่ 10 เพื่อให้ผู้มีเงินออมและผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลการ 

วางแผนทางการเงินและการลงทุน รู้จักผลิตภณัฑ์และบรกิาร 

ด้านการลงทุนที่ทันสมัย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120,000 คน 

สามารถขยายไปยังกลุ ่มใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมงานมาก่อน 

โดย 60% เป็นผูท้ีเ่ข้าร่วมงานครัง้แรก และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 

คนรุ่นใหม่วัยทำางาน โดยมีการทำาธุรกรรมการลงทุนภายใน

งานรวมทัง้สิน้ 21,873 รายการ ประกอบด้วย การลงทนุในหุน้ 

 จำานวน 8,216 รายการ เพิม่ขึน้จากปี 2556 ถงึ 40% กองทนุรวม 

8,225 รายการ มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม 937 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 27% และอนพุนัธ์ 1,174 รายการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์สำาหรับ 
ผู้ลงทุนในต่างจังหวัด เน้นกลยุทธ์ “ขยายตัวทุกด้าน” ได้แก่  
การขยายพันธมิตร การขยายเวลา และขยายเนื้อหาความรู้  
โดยในปี 2557 ได้ร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
(TFPA) จดักิจกรรมโรดโชว์เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ก่ผูล้งทนุ 7 ครัง้ 
อกีทัง้ขยายกิจกรรมไปยงัจงัหวดัทีม่กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
และมีศักยภาพในด้านการลงทุนสูง ได้แก่ สงขลา อุดรธานี 
เชียงราย นครราชสีมา และเชียงใหม่ โดยสามารถขยายฐาน 
ผู้ลงทุนใหม่รวม 10,000 บัญชี

การจัดกิจกรรมโรดโชว์ต่างจังหวัด
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เพ่ือส ่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยอยู ่ ในสายตา 
ของผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับบริษัท 
หลักทรัพย์จัดกิจกรรมโรดโชว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท 
จดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็ก ได้พบและ 
ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ตลอดปีมีบริษัทร่วมกิจกรรม 123 บริษัท 
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 75% ของทั้งตลาด  

โดยพบผูล้งทนุสถาบนัต่างประเทศรวม 8 ครัง้ ได้แก่ SET Thai  
Corporate Day และ Thailand Focus รวมทั้งการเข้าพบ 
ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศทีป่ระเทศฝรัง่เศส สหราชอาณาจกัร 
แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย  
โดยมผีูแ้ทนภาครฐั อาท ิรองนายกรฐัมนตร ีกระทรวงการคลงั 
รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนด้วย

การจัดกิจกรรมโรดโชว์ต่างประเทศ

การเพิ่มจำานวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่
ด้านบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและผลักดัน 
ให้บริษัทที่มีคุณภาพ ระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง จำานวนหลักทรัพย์เข้าใหม่สูงถึง 
45 หลักทรัพย์ แบ่งเป็นบริษัทท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ 16 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
20 บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 6 กอง และเป็นปีแรก 
ที่มีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate 

investment trust: REIT) เข้าจดทะเบียน 3 กอง เป็น 
ทางเลือกใหม่ของการระดมทุนผ่านอสังหาริมทรัพย์ของ 
ภาคเอกชน นับเป็นปีที่มีจำานวน REIT และกองทุนรวม 
อสงัหารมิทรพัย์เข้าจดทะเบยีนสงูสดุในรอบ 10 ปี โดยมมีลูค่า 
หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 60,516 ล้านบาท ตลอดปีมีมูลค่า 
หลักทรัพย์จากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 304,797 ล้านบาท  
และมูลค่าระดมทุน 113,990 ล้านบาท
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ปี 2557 ยังเป็นปีแห่งความสำาเร็จของ mai ในการทำา
หน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนเพื่อเสริมสร้างและขยายโอกาสทาง
ธุรกิจให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง โดยมีบริษัทระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์  
ต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) เข้าจดทะเบียน จำานวน 20 บรษิทั 
รวมเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,916.38 ล้านบาท
สูงสุดในประวัติศาสตร์ในรอบ 15 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง mai 
นอกจากนี ้ยังเป็นปีท่ีบรษิทัจดทะเบียนใน mai มบีทวเิคราะห์
ครอบคลุมสูงสุดถึง 51 บริษัท ซึ่งเป็นผลจากการร่วมลงนาม
กับ 11 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำาในโครงการจัดทำาบทวิเคราะห์
หลักทรัพย์ mai เมื่อเดือนเมษายน 2557

นอกจากนี้ mai ยังจัดแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ใน mai แยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (industry group) 8 กลุ่มตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียว
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะสะท้อนภาพ
รวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai ได้ชัดเจนข้ึน 
เริ่มตั้งแต่ปี 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสำานักงาน ก.ล.ต. พัฒนา
กฎเกณฑ์เพ่ือรับหุ้นของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนมาอย่างต่อเนือ่ง โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ มกีฎเกณฑ์ 
รองรับการจดทะเบียนบริษัทต่างประเทศท่ีมีหุ้นซื้อขายอยู ่
ในตลาดต่างประเทศแล้ว (secondary listing) ตั้งแต่ปี  
2552 โดยบริษัทดังกล่าวต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) 
ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ผลักดันการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อให้มีความยืดหยุ ่นข้ึน  
โดยยกเลิกคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาที่มีการจดทะเบียนใน
ตลาดต่างประเทศ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  
แต่ยังคงคุณสมบัติเรื่องทุนชำาระแล้วและผลประกอบการให้ 
เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนไทย 

การพัฒนากฎเกณฑ์เพ่ิมทางเลือกบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศ

การผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนระดมทุน
และใช้เครื่องมือทางการเงิน

ในปี 2557 บรษิทัจดทะเบยีนใน SET และ mai มมีลูค่าการ
ระดมทุนจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน 166,880 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากการสร้างความเข้าใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ด้านการใช้เครื่องมือทางการเงินและการให้ข้อมูลของบริษัท
จดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในช่วงครึ่งหลัง 
ของปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนระดมทุนเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่ง
เกิดจากภาวะตลาดหลักทรัพย์เอื้ออำานวยมากขึ้น ทั้งดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์และสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์  
บริษัทจดทะเบียนระดมทุนเพิ่มโดยใช้การเพิ่มทุนจาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมมากที่สุด คิดเป็น 47% ของมูลค่าการระดม
ทุนเพิ่มทั้งหมด รองลงมาคือการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ลงทุน
แบบเฉพาะเจาะจง 36% และการระดมทุนด้วยวิธีอื่น เช่น
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ หุ้นกู ้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ และ 
การออกหุ้นปันผล รวมทั้งสิ้น 16%

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัท
ต่างประเทศสามารถเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นตลาดแรกโดยไม่จำาเป็นต้องมีการจดทะเบียนกับตลาด
ต่างประเทศมาก่อน (primary listing) เพื่อให้ตลาดทุนไทย
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยคาดว่าจะสามารถ
เริ่มรับบริษัทจดทะเบียนจากต่างประเทศได้ในปี 2558 และ
นอกเหนือจากการนำาหุ ้นของบริษัทต่างประเทศเข้ามา 
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต่างประเทศที่
ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานยังสามารถเข้าจดทะเบียน 
ในรปูแบบของทรสัต์ได้ด้วย ซึง่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และสำานกังาน 
ก.ล.ต. อยูร่ะหว่างจดัทำากฎเกณฑ์สำาหรบัทรสัต์เพือ่การลงทนุ
ในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust) เพื่อเปิดโอกาส
ให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในต่างประเทศ และนำาหน่วยทรสัต์นัน้มาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยกำาหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2558

เทคโนโลยีฯ	
การสื่อสาร

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวม
อสังหาฯ
และ	REIT

รับเหมา
ก่อสร้าง

สื่อและ
สิ่งพิมพ์

อื่นๆ

27%

40%

มูลค่าการระดมทุนในปี 2555 - 2557
เพิ่มแยกตามหมวดธุรกิจ (หน่วย: ร้อยละ)

ที่มา:	SETSMART

18%6%5%

4%
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การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานกำากับดูแล
บริษัทจดทะเบียน 

การเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึง
ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

การพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการยื่นคำาขอและ
พิจารณาอนุมัติรับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (smart-listing) สำาหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ 
ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrants) อันเป็นการ 
เพิม่ความรวดเรว็ในการนำาหลกัทรพัย์เข้าจดทะเบยีนซือ้ขายใน 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขณะเดยีวกนัช่วยลดภาระการจดัเตรยีมงาน
เอกสาร (paperless) และการนำาส่งเอกสารต่อหน่วยงานต่างๆ  
รวมถึงลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากความซำ้าซ้อนของการ 
rekey ข้อมลู นบัเป็นการยกระดบัมาตรฐานงานรบัหลกัทรพัย์
และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยเริ่มใช้งานระบบ smart-listing 
ตัง้แต่วนัที ่27 ตลุาคม 2557 และในปี 2558 ตลาดหลักทรพัย์ฯ 
มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบงานกำากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติรับหลักทรัพย์ 
ให้ครอบคลุมหลักทรัพย์ทุกประเภท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เชื่อมโยงผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูล
บริษัทจดทะเบียนได้สะดวกมากขึ้น นอกจากการจัดกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นประจำา
ทุกไตรมาสแล้ว ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในการเข้าชม 
Opportunity Day สำาหรับผู้ใช้ Android Tablet และ iPhone 
เพิม่เตมิจาก iPad ทีม่อียูเ่ดมิ โดยในปี 2557 บรษิทัจดทะเบยีน
นำาเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day รวมทั้งสิ้น 
205 บรษิทั เพิม่ขึน้จาก 182 บรษิทั ในปี 2556 ขณะทีม่ผีูล้งทนุ
เข้าชมรายการสดและดูบันทึกเทปย้อนหลังราว 3.9 แสนครั้ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยมุง่เน้นการพฒันาด้านบรรษทัภบิาล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมบริษัทจดทะเบยีนเข้ารับการประเมนิด้านความยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งตลาดทุนไทย 
ในระยะยาวเสนอขายประชาชนทั่วไป เสนอขายแก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง

เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ระดมทุนเพิ่มด้วยวิธีอื่น

257,936

166,010 166,880

 2555  2556  2557

1,391.93
1,497.67

1,298.71

มูลค่าการระดมทุนในปี 2555 - 2557 (หน่วย: ล้านบาท)

SET	Index
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•  การพัฒนาบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพด้านบรรษัท 
ภบิาลให้กบับรษิทัจดทะเบียน พร้อมเตรียมก้าวสูเ่วทีการแข่งขนั 
ในระดบัภมูภิาคอาเซยีน โดยการดำาเนินงานที่สำาคัญ ได้แก่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ 
สร้างความตระหนักถึงการนำาหลักการและแนวปฏิบัติ 
ที่ดีด้านบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ในทกุระดบั ตัง้แต่กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 
ระดับสูง และผู ้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน 
เพ่ือการดำาเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสและสร้างการยอมรบั 
ในระดับสากล โดยจัดข้ึนในรูปแบบของการประชุม 
กลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์  
ตลอดจนความคิดเห็นในรูปแบบ CEO CG Talk 
หวัข้อ “สร้างมลูค่าเพิม่ให้กจิการด้วยหลกับรรษทัภิบาล” 
5 ครั้ง และ SD Talk หัวข้อ “The Road towards  
Corporate Sustainability” 2 ครั้ง มีบริษัทจดทะเบยีน
เข้าร่วม 106 บริษัท และจัดสัมมนา CG Forum  
เป็นรายไตรมาส มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 750 คน  
รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การบรรยายเกี่ยวกับ 
บรรษัทภิบาลแก่เลขานุการบริษัทและที่ปรึกษา 
ทางการเงินรวม 760 คน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ 
ผ่านสือ่ในวงกว้าง โดยมกีารปรบัปรงุคูม่อืเพือ่การปฏบิตัิ 
ตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ 
“Board Nomination Guidelines” และยังได้จัดทำาผล
สำารวจค่าตอบแทนกรรมการ หรือ “Remuneration 
Survey of 2014” เพื่อเป ็นข ้อมูลให ้กับบริษัท 
จดทะเบียนในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วิเคราะห์การปฏิบัติงานของ
บรษิทัจดทะเบยีนด้านบรรษทัภบิาลและประเมนิผลอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี โดยจัดทำาบทวิเคราะห์ 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาทั้ง ASEAN CG Scorecard’s 
Gap Analysis และ CGR’s Gap Analysis เป็นราย
บริษัท เพื่อพัฒนามาตรฐานบรรษัทภิบาลในระดับที่
สูงข้ึนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุนบุคคลและผู้ลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการดำาเนิน
การดงักล่าวปรากฏผลลัพธ์เป็นทีน่่าพอใจดงัผลประเมนิ
ต่อไปนี้

สง่เสรมิความรูแ้ละตระหนกัถงึความสำาคญัในการปฏบิตัิ
งานด้านบรรษัทภิบาล

ยกระดับบรรษัทภิบาลบริษัทจดทะเบียนไทยสู่อาเซียน 

เพือ่ประเมนิการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลของ 
บริษัทจดทะเบียนในประเทศอาเซียน ดำาเนินการ 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงาน ก.ล.ต. 
ซึ่งผลประเมินล่าสุดประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย  
75% เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันสองปีซ้อนในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียนที่เข้าประเมินทั้งหมด 6 ประเทศ  
(ไทย มาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และ 
เวยีดนาม) ทัง้นี ้มบีรษิทัจดทะเบยีนไทย 18 บรษิทั 
ติดอันดับ Top 50 ของการประเมินดังกล่าว

ผลประเมิน ASEAN CG Scorecard 2556 - 2557

ดำา เนินการโดยสมาคมส ่ง เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปี 2557 เป็นปี
แรกที่ประเมินด้วยเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ตาม
แนว ASEAN CG Scorecard ซึ่งมีข้อประเมิน
เพิ่มขึ้น 89 ข้อ และนำ้าหนักคะแนนในหมวด 
คณะกรรมการเพิ่มขึ้น บริษัทจดทะเบียนไทยได้
คะแนนเฉลี่ย 72% โดยถือว่าอยู่ในระดับดี

 ผลประเมิน Corporate Governance

 Report of Thai Listed Companies (CGR)
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• สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาบรรษัทภิบาล 

   บริษัทจดทะเบียน 

นอกจากการสนับสนุนงบประมาณให้กับ IOD ในการ 
จัดทำาผลประเมิน CGR แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุน
การจัดอบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program: 
DAP” ให้กบักรรมการของบรษิทัทีเ่ตรยีมจะเข้าจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่เป็นหลกัสตูรพืน้ฐานของกรรมการบรษิทั
ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและหลักการ 
บรรษัทภิบาล โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุน
ให้กรรมการเข้าอบรมหลักสตูร DAP ดงักล่าวจำานวน 160 คน 
จาก 65 บริษัท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณให้กับ 
สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยในการพัฒนาคุณภาพอาสา

พิทักษ์สิทธิผู ้ถือหุ ้น เพื่อปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู ้ลงทุน 
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการส่งอาสาพิทักษ์สิทธ ิ
ผู ้ถือหุ ้นเข ้าร ่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ณ สิ้นป ี  2557 สมาคมส ่งเสริมผู ้ลงทุนไทยมีอาสา 
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจำานวน 178 คน นอกจากนี้ ยังร่วมกับ 
กลุ ่มผู ้ลงทุนสถาบันไทยจัดทำาแนวทางการออกเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้น (proxy voting guidelines) เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติสำาหรับผู ้ลงทุนสถาบันในการออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Awards 2014 โดยมอบ
รางวัล Best CEO Awards ให้ผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และ mai ซึง่มคีวามเป็นเลิศ เป็นผูน้ำาท่ีนำาพาองค์กรสูก่ารเตบิโต 
และแข็งแกร่ง โดยพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมาย การทำาประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม ตลอดจน 
ให้ความสำาคัญแก่ผู ้ลงทุน รวมท้ังมอบรางวัลเกียรติยศ  
แห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) แก่บริษัทที่ม ี
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 3 ปีข้ึนไปด้านการรายงาน 
บรรษัทภิบาล จำานวน 11 รางวัล และด้านความรับผิดชอบ 

•  ยกย่องบริษัทจดทะเบียนผ่านการมอบรางวัล SET Awards 

ต่อสงัคม 5 รางวลั นอกจากนี ้ยงัมอบรางวลับรษิทัจดทะเบยีน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate  
Governance Report Awards) แก่บริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จำานวน 10 รางวัล และ mai จำานวน 
2 รางวัล และมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best 
CSR Awards) 4 รางวัล และรางวัลดีเด่น (Outstanding CSR 
Awards) 12 รางวัล 
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•  การอบรมระดับพื้นฐาน

•  การอบรมการจัดทำารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

•  การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน

เพือ่ให้บรษิทัจดทะเบยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนกั
ถึงความสำาคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
สามารถเอาหลักการและแนวปฏิบัติไปดำาเนินการให้เกิดเป็น 
รปูธรรม ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ดำาเนนิการพฒันาความรูใ้นรปูแบบ 
การฝึกอบรม สัมมนา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารความยั่งยืนขององค์กร 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

จดัหลกัสตูร “การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่การ
พฒันาทีย่ัง่ยนื” เพือ่ให้ความรูพ้ืน้ฐานด้านความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและการพฒันาท่ียัง่ยนื 8 รุน่ มบีรษิทัจดทะเบียนเข้าร่วม
จำานวน 177 บริษัท รวม 323 คน

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

นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมและสัมมนาเพื่อให้ 
คำาปรึกษาเชิงลึก แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ ์
เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบแก่บริษัท 
จดทะเบียน ดังนี้

ในปี 2557 ตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้จดัหลักสตูรให้ความรูแ้ละ
ฝึกปฏิบติัเพ่ือเตรยีมข้อมลูและจดัทำารายงานด้านความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมแก่บรษิทัจดทะเบยีน แบ่งเป็น 2 หลกัสตูร ได้แก่ 
หลกัสตูรพ้ืนฐาน  8 รุน่ มบีรษิทัจดทะเบยีนเข้าร่วม 218 บรษิทั 
รวม 363 คน และหลักสตูรการจัดทำารายงานตามกรอบ Global 
Reporting Initiative: GRI สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีต้่องการ
เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 2 รุ ่น  
มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม  41 บริษัท รวม 58 คน

เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความ 
ยั่งยืนทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การลงทุน 
อย ่างมีความรับผิดชอบแก ่บริษัทจดทะเบียน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อาทิ บริษัทหลักทรัพย์  
ผู้ลงทุน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยจัด 
สัมมนาแล้ว 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 1,209 คน

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์
ระหว ่างกันหลังจากที่ได ้นำาไปปรับใช ้ในธุรกิจ  
พร้อมรับคำาแนะนำาเพิ่มเติมจากวิทยากร ดำาเนินการ
แล้ว 2 รุ่น มีบริษัทร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์
จำานวน 11 บริษัท

เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มระหว่างกรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัจดทะเบยีน ในรปูแบบการ 
พดูคยุอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
และแสดงให้เห็นแนวคิดและความสำาคัญของการ 
ดำาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัด 
ขึ้น 2 ครั้ง มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 38 บริษัท

การให้คำาปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนา
ความยั่งยืน

เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนใน mai วิเคราะห์ 
และจดัทำากรอบการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะและวัฒนธรรม 
องค์กรแบบรายองค์กร โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการ  
“Corporate Sustainability Advisory Program”  
ซึ่งจัดเป็นปีแรก มีบริษัทจดทะเบียนใน mai เข้าร่วม 
จำานวน 5 บริษัท

  กิจกรรม Sharing and Consulting

  งาน CEO Forum

งานสัมมนา SD Forum

• 
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•  งานมอบรางวัล CSR Recognition 2014

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล CSR Recognition เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทที่มุ ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความ
ยัง่ยืนและเป็นแบบอย่างทีด่แีก่บรษิทัอืน่ๆ โดยให้ความสำาคญั
กับการดำาเนินธุรกิจอย่างสมดุลในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล ภายในงานมีการมอบรางวัลแก่บริษัท 

จดทะเบยีนทัง้สิน้ 45 บรษิทั และรางวลั Most Improved CSR  
หรอืบรษิทัทีม่พีฒันาการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดดเด่น 
จำานวน 3 บริษัท และรางวัล Rising Star หรือบริษัทที่เข้าร่วม 
ประกวดเป็นปีแรกแต่สามารถแสดงความโดดเด่นได้อย่าง 
น่าชื่นชม จำานวน 5 บริษัท

การยกระดับงานนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดำาเนนิการพฒันางานนกัลงทุนสมัพนัธ์
แก่บรษิทัจดทะเบยีน ซึง่เป็นกลไกสำาคญัในการช่วยให้บรษิทั
จดทะเบยีนมกีารดำาเนนิงานอย่างโปร่งใส มกีารเปิดเผยข้อมลู
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา สร้างความเชื่อมั่นให้ 
แก่ผู้ลงทุน โดยในปี 2557 มีการดำาเนินการ ดังนี้ 

•  การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรดำาเนินงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2557  
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้เริม่จดักิจกรรมสมัมนาพเิศษเฉพาะกลุม่
ผู้บริหาร เช่น งาน CEO workshop “IR as a value-creation 
strategy” และงาน SD Talk “How CEO can utilize IR to 
maximize corporate value” รวมถงึเข้าพบผูบ้รหิารรายบรษัิท 
ตลอดปีมีบริษัทจดทะเบียนร่วมกิจกรรม 58 บริษัท
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•  การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

 เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้สามารถ 
ขับเคล่ือนงานด้านน้ีให้บรรลุเป้าหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบัน 
มีการอบรมท้ังส้ินรวม 8 หลักสูตรใน 3 ระดับ คือ Basic IR,  
Intermediate IR และ Advanced IR ณ สิ้นปี 2557 มีจำานวน 
ผู้อบรมรวมทั้งสิ้น 632 คน จาก 303 บริษัท

•  การให้คำาปรึกษาเชิงลึก

ต้ังแต่ปี 2554 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัให้มโีครงการ “SET’s 
IR Advisory Program” รูปแบบการทำางานร่วมกับบริษัทที่
ปรกึษาภายนอกเพือ่ให้คำาปรกึษาเชงิลกึรายบรษิัท เป็นระยะ
เวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมจะได้รับการอบรม การวิเคราะห์
ปัญหา และคำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด ณ สิ้นปี 2557 มีบริษัทเข้า
ร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 61 บริษัท

•  การพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดี

เพ่ือให้นักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทางในการทำางาน โดย 
ในปี 2557 ได้จัดทำา “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อ 
เป็นตัวช่วยให้นกัลงทนุสมัพนัธ์สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้อย่าง 
ถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล

จากการพัฒนาและสร้างความรู้ด้านงานผู้ลงทุนที่ผ่านมา 
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทำาให้บรษิทัจดทะเบียนเริม่เห็นโอกาส 
จากการสร้างมูลค่าจากงานนักลงทุนสัมพันธ์และเกิดการ 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากจำานวนบริษัทจดทะเบียน 
ที่สมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 
(Best Investor Relations Awards) ซึ่งมี 177 บริษัท เพิ่มขึ้น 
20% จากปี 2556

การพัฒนาศักยภาพหลักทรัพย์ ไทย
สู่มาตรฐานสากล DJSI

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ส่งเสรมิและเตรยีมความพร้อมให้แก่
บรษิทัจดทะเบยีนท่ีได้รบัเชญิเข้าร่วมการประเมนิความยัง่ยนื
ทางธุรกิจของ Dow Jones Sustainability Indices: DJSI 
เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจำาปี 2557 ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

•  DJSI Exclusive Training

 จัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัท 
จดทะเบียน 30 บริษัทที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินความ 
ยั่งยืนของ DJSI ประจำาปี 2557

•  CEO Forum

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มุง่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูบ้รหิาร 
ระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนให้เห็นประโยชน์จากการ 
เข้ารับการประเมินความยั่งยืนของดัชนี DJSI และสร้าง 
ความตระหนักให้บริษัทได้เห็นคุณค่าของการพัฒนาด้าน  
environment, social, governance: ESG

•  DJSI Sharing Forum

 เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัท 
จดทะเบียนที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนและได้รับคัดเลือก 
เป็นสมาชิก DJSI ในปี 2557 จำานวน 10 บริษัท เพ่ือร่วม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการ 
บริหารความยั่งยืนขององค์กร

ในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัทไทยเข้ารับ
การประเมินโดย DJSI จำานวน 14 บริษัท จากจำานวนบริษัท
ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมิน จำานวน 30 บริษัท เพิ่มขึ้น 
26% จากปี 2556 และมีบริษัทจดทะเบียน 10 บริษัทที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นสมาชิก
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ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ตลาดตราสารทุน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
คำานวณดัชนี SET50 และ SET100 กรณีหลักทรัพย์ที่เป็น 
องค์ประกอบของดัชนี SET50 หรือ SET100 ถูกทำาคำาเสนอ
ซื้อและมีผลให้หลักทรัพย์ดังกล่าวมีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์ 
รายย่อย (free-float) น้อยกว่า 20% ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
จะนำาหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากการคำานวณดัชนี ทั้งนี้  
เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ปี 2557 มี derivative warrants: DW ที่ออกใหม่รวม  
1,371 รุ่น เพ่ิมข้ึน 80% เม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีมี DW ออกใหม่ 
รวม 761 รุ่น  ณ สิ้นปี 2557 มีจำานวน DW คงเหลือทั้งสิ้น 
926 รุ่น ส่วนกองทุนรวมอีทีเอฟ มีกองทุนที่ออกใหม่จำานวน 
5 กองทุน โดยเป็นกองทุนที่อ้างอิงดัชนี SET 50 และอ้างอิง
ดัชนีต่างประเทศซึ่งเป็นดัชนีที่เป็นที่เครื่องชี้วัดการลงทุนที่
สำาคัญในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ดัชนี S&P500 ที่ประกอบด้วย
หุ้นของบริษัทใหญ่ 500 บริษัทแรกของสหรัฐอเมริกา 
ดัชนี MSCI EMU ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทชั้นนำาในทวีป
ยุโรป ดัชนี MSCI Japan ที่ประกอบด้วยหุ้นขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น และดัชนี MSCI Emerging Market  
ทีป่ระกอบดว้ยหุน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของตลาดเกิดใหม่ 
โดย ณ สิ้นปี 2557 มีกองทุนรวมอีทีเอฟ ทั้งสิ้น 21 กองทุน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ประเภทใหม่ๆ โดยได้เตรียมการเพื่อเปิดซื้อขายตราสาร
ประเภท depository receipt: DR หรือตราสารท่ีแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซึง่ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว และพร้อมมผีลบงัคบั
ใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ DR ของสำานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

บมจ. ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) 
ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน ปรับปรุงสินค้า
ที่มีในปัจจุบันและเพิ่มคุณภาพบริการในหลายๆ ด้านเพื่อ
ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้สะดวก และใช้ประโยชน์ได้ใน 
วงกว้างมากยิง่ขึน้ โดย TFEX ปรบัระบบการซือ้ขายและระบบ
ชำาระราคาใหม่ให้อยูบ่นระบบเดยีวกับการซือ้ขายตราสารทุน  
“SET CONNECT” การมีระบบการซื้อขายระบบเดียวกัน  
(single platform) จะสนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ซื้อขายที่ 
ผสมผสานระหว่างตราสารอนุพันธ์และตราสารทุน รวมท้ัง 
รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงิน 
ประเภทใหม่ๆ ให้ดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2557 TFEX ยังมีการ
ขยายเวลาซื้อขายในช่วงบ่ายให้เร็วขึ้น 15 นาทีด้วย

นอกจากนี้ TFEX ได้ปรับขนาดสัญญา SET 50 Futures 
ให้มีขนาดเล็กลงเป็น 1 ใน 5 ของสัญญาเดิม เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2557 ทำาให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายและบริหาร
พอร์ตลงทุนได้ง่ายและคล่องตัวขึ้น และช่วยเพิ่มความน่า
สนใจให้ผูล้งทนุรายใหม่เข้ามาซือ้ขายเพิม่มากขึน้ ในส่วนของ
บริการนั้น TFEX ได้ริเริ่มให้มีการเพิ่มบริการแลกสินค้าจริง 
สำาหรับ USD Futures และ Gold Futures ทีต้่องการสนิค้าจรงิ
เมือ่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุอายลุง โดยผูล้งทนุทีซ่ือ้ขาย 
USD Futures สามารถแลกเงินดอลลาร์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย 
สำาหรับ Gold Futures ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการแลกทองคำา
จริงได้ที่ร้านค้าทองรายใหญ่ของไทยทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท 
โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด (มหาชน) บรษิทั คลาสสกิ  
โกลด์ จำากดั บรษิทั จที ีโกลด์ บลูเลีย่น จำากัด บรษิทั วายแอลจี 
โกล์ด จำากัด บริษัท ออสสิริส จำากัด บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ 
จำากัด และบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำากัด
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักเกณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย และ
พร้อมสนับสนุนการระดมทุนของธุรกิจต่างประเทศใน
ตลาดทุนไทย สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเป็น GMS  
Connector เชื่อมโยงการระดมทุนและการลงทุนในกลุ ่ม
ประเทศลุ่มนำ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
อย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตไปด้วยกัน  
โดยในปี 2558 จะมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การรับธุรกิจ 
ต ่างประเทศเข ้าจดทะเบียนทั้งในรูปแบบต่างๆ เช ่น 
primary listing สำาหรับบริษัทต่างประเทศท่ีเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแห่งแรก และ infrastructure trust 
สำาหรับบริษัทที่มีการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใน
ต่างประเทศ เช่น โรงไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ที่จะระดมทุน
โดยจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค
พื้นฐานต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าสร้าง
ความร่วมมอืและสนบัสนนุการพฒันาความรูต้ลาดทนุแก่กลุม่
ประเทศลุ่มนำ้าโขง ซึ่งหลังจากการประชุม capital market 
education forum ที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 ก็ได้มีการนำา
แนวทางจากการประชุมไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้แก่

2) Become GMS Connector

 สำาหรบักจิกรรมอกีดา้นทีส่ำาคญัคอืตลาดหลกัทรพัยฯ์  ได้
รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม GMS capital market 
education forum 2014 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่รว่มดว้ยผูบ้รหิาร
ระดับสูงที่ดูแลด้านการให้ความรู้ตลาดทุน ผู้แทนจาก
สำานกังาน ก.ล.ต. และธนาคารกลางของประเทศในกลุม่ GMS 
นับเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยได้ข้อสรุปร่วมกันท่ี
จะพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนด้วยการสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำาของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ในการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการเผยแพร่
ความรู้ไปยังผู้ลงทุนปัจจุบันและผู้มีศักยภาพในการลงทุน

•  สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์กัมพูชา ได้ออกหลักเกณฑ์การอบรมเพื่อ 
ต่ออายุใบอนุญาต และร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด
อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บุคลากรในธุรกิจ
หลกัทรพัย์ของราชอาณาจกัรกมัพชูาขึน้เป็นครัง้แรกเมือ่
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 

•  ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ   
จัดอบรมหลักสตูร Train the Trainers ข้ึนเป็นครัง้แรกของ
ตลาดทุน สปป. ลาวในเดือนกันยายน 2557 เพื่อพัฒนา
บคุลากรในองค์กรทีเ่ก่ียวข้องในตลาดทนุของ สปป. ลาว
ให้เป็นวิทยากรที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอด
และเผยแพร่ความรู้ด้านหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนและ 
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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3) Enhance Infrastructure 
 and Capability

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง 
พื้นฐานและความสามารถการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน รวมท้ังการเตรียม
พร้อมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้นแบบองค์กรแห่งความย่ังยืน
สำาหรับองค์กรธุรกิจไทย

การเข้าร่วมใน United Nation Sustainable 
Stock Exchanges Initiative 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของ 
อาเซียนที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม 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 Init iat ive (UNEP FI) มีวัตถุประสงค์ที่จะ 
สร้างเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน 
ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
เผยแพร่ความรู ้ ในบริบทของการพัฒนาบรรษัทภิบาล  

สงัคมและสิง่แวดล้อม สำาหรบัขบัเคลือ่นการพฒันาตลาดทนุโลก 
สู ่ความยั่งยืน การเข้าร่วม SSE Initiative ของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จึงถือเป็นโอกาสสำาคัญในการเผยแพร่ข้อมูล 
การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทยให้เป็น 
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมแถลงทิศทางและนโยบาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังร่วม 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
ตลาดทุน โลกในการประชุม  Sus ta inab le  S tock 
Exchange Global Dialogue 2014 เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประชุม World Investment Forum 2014 ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีประเด็นสำาคัญ 3 ประการ 
ประการแรกคือ การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านบรรษัทภิบาล สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (ESG) ประการที่สองคือ การส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) และ
ประการสุดท้ายคือ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุน 
(financial education) โดยทั้ง 3 ประเด็นนี้เป็นพื้นฐาน
สำาคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดทุนในระยะยาว  
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำาประเด็นมาใช้ในการจัดทำากรอบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานหลักและโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ IT สู่ AEC

เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบงานรับหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนให้เร็วขึ้น

เมือ่ปี 2556 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เปิดตวัระบบ e-listing อย่าง
เต็มรูปแบบ สำาหรับงานรับหลักทรัพย์ใหม่ประเภท DW ผ่าน
ระบบออนไลน์และแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ ลดการ 
ใช้กระดาษ และเพิม่ประสทิธภิาพการรบัจดทะเบยีนให้รวดเรว็
ข้ึน ซึง่ได้รบัรางวลัชนะเลิศ Thailand ICT Excellence Awards 
ประจำาปี 2557 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
ปัจจุบันได้เดินหน้าพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ 
หุ้นเพิ่มทุน และ warrants โดยลดภาระการจัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้หลักทรัพย์เข้าซื้อขายได้เร็วขึ้น โดย
สามารถซื้อขาย warrants ได้ภายใน 4 วันทำาการ รวมทั้ง
มีระบบในการติดตามกระบวนการรับหลักทรัพย์ใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความปลอดภัยสูง

การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่ดว้ยปฏบิตักิาร 
Green IT Data Center 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำาเนินการปรับเปลี่ยนและพัฒนา 
รปูแบบการเลอืกใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ช่วยประหยดัพลงังาน 
ตามหลักการ Green IT Data Center อย่างต่อเนื่องมากว่า 
5 ปี พร้อมกับพัฒนาการทำางานภายในให้ได้ตามมาตรฐาน
สากล เพื่อส่งมอบระบบงานที่มีคุณภาพแก่ผู ้ใช้บริการ  
ขณะเดียวกัน ได้ใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยประหยัดพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำาเทคโนโลยี virtualization ซึ่งมีการ
บรหิารจดัการแบบรวมศนูย์ ทำาให้การบรหิารจดัการทรพัยากร 
IT ทีท่ำางานร่วมกันเกิดประโยชน์คุม้ค่าสงูสดุ ผลสำาเรจ็สะท้อน
ได้จากปริมาณการใช้พลังงาน ค่าไฟฟ้า และค่าบำารุงรักษา
ที่ลดลง ลดพื้นที่สำาหรับวางอุปกรณ์ การบริหารและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ IT ที่สะดวกและมีความยืดหยุ่น ปัจจุบัน
การดำาเนินการปรับเปล่ียนเครื่อง server เดิมไปใช้ server  
virtualization มีความคืบหน้ามากกว่า 70%

พัฒนาระบบงานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
หลงัจากตลาดหลักทรพัย์ฯ เริม่ใช้งานระบบซือ้ขาย
สำาหรบัตลาดตราสารทนุ “SET CONNECT” เม่ือปี 
2555 ให้รองรับกับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเรว็ มคีวามยดืหยุน่ต่อการตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง 
การใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อท่ีเป็นมาตรฐาน 
สากล สามารถเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์อื่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเดือนพฤษภาคม  
2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มใช้งานระบบซื้อขาย 
และชำาระราคาสำาหรบัตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบซื้อขายแบบ real time 
รองรบัการขยายตวัของธุรกจิและเพิม่ความคล่องตวั 
ในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ และมีการ 
จดัการด้านการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สูงสุดในระดับมาตรฐานสากล ซึ่ ง ท่ีผ่านมา 
ระบบสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
แม ้ในภาวะท่ีมีปริมาณการซื้อขายที่ เพิ่มขึ้น 
จำานวนมาก สำาหรับระบบชำาระราคาของตลาด
ตราสารทนุตามแผนงานจะพร้อมใช้งานในปี 2558

การสร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และกำาหนด 
มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยเทียบเท่า
มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ 
ทำางานสงูและเกดิประสทิธผิลด้านต้นทนุโดยคำานงึ
ถงึหลักการประหยดัพลังงาน ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม

ปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในให้สนับ 
สนุนและตอบสนองกับการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
ทันการณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นให้กับ
บุคลากรให้สอดคล้องกับกระบวนการทำางาน 
ดังกล่าว เพือ่ให้มคีวามพร้อมกบัเทคโนโลยทีีน่ำามา
ใช้งานพัฒนาธุรกิจในอนาคต

 

 

 

   ด้วยความมุ ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถของ 
ระบบงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พร้อมแข่งขันกับตลาด 
หลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมอาเซียนตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บทเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ปี 2553-2557) ที่กำาหนด 
ให้มีการยกระดับสู่มาตรฐานสากล 3 ด้าน ได้แก่
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การพัฒนาบริการข้อมูลบนเว็บไซต์สนับสนุนความ 
ร่วมมือกลุ่ม GMS

การเพิม่ประสทิธภิาพงานชำาระราคาของสำานกัหกับญัชี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในกลุ่ม GMS ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา 
ฮานอย โฮจิมินห์ และลาว เพื่อเป ็นศูนย์กลางข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ GMS เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน โดย
จะแสดงข้อมลูการซือ้ขายของตลาดหลักทรพัย์กลุ่ม GMS และ
ช่องทางในการลงทนุ โดยผูส้นใจสามารถดขู้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล สำานัก 
หักบัญชีได้พัฒนาระบบชำาระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ 
(SET CLEAR) ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการพฒันาผลติภณัฑ์ด้าน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ๆ ให้รวดเร็วทันต่อความต้องการ
ทางธรุกิจ อำานวยความสะดวกให้แก่สมาชกิในการลดขัน้ตอน
ดำาเนินงานให้เป็นแบบ straight through processing: STP 
มีการบริหารความเสี่ยงรวมของทุกตราสาร (integrated risk 
management) ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล และ
สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมและการขยายระยะเวลาการ
ซื้อขายในอนาคต โดยระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ สำานักหักบัญชีจะพัฒนาระบบเพื่อรองรับ
การชำาระราคาตราสารทุนและตราสารหนี้ภายใต้ระบบงาน
เดียวกัน เพี่อเตรียมพร้อมการขยายตัวทางธุรกิจ และเพิ่ม
ความรวดเรว็ในการออกผลติภณัฑ์ทางการเงนิใหม่ๆ สามารถ
ชำาระราคาและรับฝากหลักทรัพย์จากการซื้อขายหลายตลาด 
(multi-market) และรองรับการชำาระราคาของตราสารหลาย
สกุลเงิน (multi-currency) นอกเหนอืจากเงินสกุลบาท รวมทัง้ 
รองรับการทำา pre-settlement matching system แบบ 
straight through processing: STP Via SWIFT ทั้งนี้ ระบบ
ชำาระราคาใหม่นีม้กีำาหนดเริม่ใช้งานในไตรมาสที ่2 ปี 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบริการให้เช่าพื้นที่ (co-location)  
ซึง่เริม่เปิดให้บรกิารต้ังแต่ปี 2556 สำาหรบับรษิทัสมาชกิทีส่นใจ
เช่าพื้นที่จัดวาง server เพื่อใช้รับส่งคำาสั่งซื้อขายผ่านระบบ
เครอืข่าย SETNET3 ซึง่เป็นระบบเครอืข่ายท่ีมปีระสทิธิภาพสงู  
มีการดแูลรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
โดยบริการน้ี จะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของ
อตุสาหกรรมตลาดทุนได้ ขณะนีม้บีรษิทัสมาชกิใช้บรกิารแล้ว
จำานวน 4 บริษัท

นอกจากนี ้การบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศของระบบงาน 
สำาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ตามขั้นตอนเพื่อให้ระบบงานมีความมั่นคงปลอดภัยและ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ผ่านการรับรองด้านระบบ
บริการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 27001 และยังดำาเนินการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบงาน และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น
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พัฒนาบริการหลังการซื้อขายสำาหรับการลงทุน 
ในต่างประเทศ 

เพื่อเป ็นการเตรียมพร ้อมรองรับการขยายตัวของ
การลงทุนระหว่างประเทศ ช่วยลดต้นทุนการดำาเนินการ
ของอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้ผู ้ลงทุนไทยมีการลงทุน 
ในผลิตภัณฑ์และตลาดการลงทุนท่ีหลากหลายมากขึ้น 
สำานักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา 
บริการใหม่เพื่อเป็นตัวกลางการให้บริการหลังการซื้อขาย 
สำาหรับการลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ท้ังในและ 
นอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุม 
ทัง้การชำาระราคาส่งมอบหลกัทรพัย์ การเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์ 
ในต่างประเทศ และการจัดการสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล Principles For  
Financial Market Infrastructures: PFMI

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการให้บรกิารงานสำานกัหกับญัชแีละ
งานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เสริมสร้าง
ความมั่นใจในระบบชำาระราคาและระบบรับฝากหลักทรัพย์  
สำานักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุง 
หลักเกณฑ์ รวมทั้งมาตรการบริหารความเสี่ยงจากการ
ดำาเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การคำานวณค่าความเสี่ยงสำาหรับ 
ตราสารทุน การทบทวนประเภทของหลักประกัน การใช้
แหล่งเงินทุนของสำานักหักบัญชี เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน 
Principles For Financial Market Infrastructures: PFMI 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสำาหรับงานสำานักหักบัญชี และ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้สำานักบัญชีได้
รบัการประกาศให้เป็น Qualified Central Counterparty Clearing 
House: QCCP ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศ
อื่นในภูมิภาค และช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศโดย
เฉพาะกลุ่มที่เป็นธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนในการดำารงเงิน
กองทุน (capital reserve) ท่ีลดลง ท้ังนี้ ได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวในเว็บไซต์
ของสำานักหักบัญชี และในอนาคต สำานักหักบัญชีมีแผนใน
การดำาเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ European 
Market Infrastructure Regulation: EMIR ด้วย

เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำา 
(Leadership Development)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต ่อ
ทรัพยากรบคุคล โดยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดนั
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความสำาเร็จ มีการเติบโตอย่าง

•  Leadership Development Program ซึ่งเป็นโครงการ
สร้างผู้นำาสำาหรับองค์กรแห่งอนาคตที่ได้ดำาเนินการมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ 
ของผู้บริหารแห่งอนาคตโดยใช้การผสมผสานหลากหลาย 
รูปแบบในการพัฒนา เช่น one-on-one coaching 
โดยผู ้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการอบรม สัมมนาทั้งในและ 
ต่างประเทศ

•  โครงการ Leading Self and Others สำาหรบัพนกังานจนถงึ
ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความ
สามารถในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่น

•  โครงการหมุน เวียนหน ้ าที่ รั บผิดชอบการทำ างาน  
(job rotation) ทั้งภายในสายงานและระหว่างสายงาน เพื่อ
ให้พนกังานมคีวามรู ้ทกัษะและความสามารถในการปฏบิตัิ
งานที่หลากหลายในขอบเขตงานที่กว้างขึ้น

•  โครงการให้ทุนการศึกษาปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ
ในสาขาบรหิารธรุกิจ กฎหมายและเทคโนโลยี ปีละ 5 ทุน
โดยแบ่งเป็นทุนปริญญาโทในประเทศจำานวน 2 ทุนและ
ทุนปริญญาโทต่างประเทศจำานวน 3 ทุน เพื่อสนับสนุน
ให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งนำา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กรต่อไป

•  จัดทำา 360 Competency Assessment เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำา และเป็นข้อมูลในการ 
นำ า ไปจั ดทำ า แผนพัฒนารายบุ คคล  ( i n d i v i d ua l  
development plan: IDP) สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง 
การจัดทำาโครงการผู้สืบทอดตำาแหน่ง (succession plan) 
ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับองค์กร

•  การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง ผ่านช่องทางการสือ่สารภายใน ได้แก่ 
Intranet เสียงตามสาย บอร์ด e-mail และผ่านกิจกรรม 
อาทิ townhall และ focus group meeting และกิจกรรม 
knowledge sharing ตลอดจนการทำากิจกรรมร่วมกันเพื่อ
ให้ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสได้พบปะกันแบบไม่เป็น
ทางการอย่างสมำ่าเสมอ

ต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคง
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กร 
(leadership & culture development) เพือ่ให้บคุลากรมคีวาม
พร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ก้าวไปสู่การเป็น
ผู้นำาในตลาดทุนของภูมิภาคอย่างยั่งยืน  
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำาเนินงานด้านพัฒนาตลาดทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ร่วมตลาดทุนในทุกกลุ่ม 
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

•  มีระบบประเมินผลงาน (performance management) 
ที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร โดย
กรรมการและผู้จัดการ มี KPI ท่ีเชื่อมโยงเป้าหมาย
องค์กรและถ่ายทอดมาสู่ระดับผู้บริหารและพนักงาน
รายบุคคลตามลำาดับ รวมถึงมีการเชื่อมโยง KPI กับ 
ผลตอบแทนทีเ่ป็นไปตามผลการปฏบิตังิานของพนกังาน
รายบุคคล

ส่งเสริมผู ้ลงทุนคุณภาพ...สร้างรากฐานตลาดทุน 
ที่ยั่งยืน

ยกระดบัความรูผู้ล้งทนุและผูป้ระกอบวชิาชพี... 
สรา้งความยัง่ยืนใหก้บัตลาดทนุไทยในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางการ
เงินให้กับประชาชนของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความ
ยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว โดยตลอดปี 2557 ได้
จดักจิกรรมและพฒันาช่องทางการเรยีนรูด้้านการวางแผนการ
เงินและการลงทุนให้กับประชาชน และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง

•  โครงการ “เงินทองต้องวางแผน: ปฏิวัติความคิด

 พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง”

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวางแผนทางการเงิน 
ซึ่งดำาเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 เพื่อปลุกกระแสให้
มนุษย์เงินเดือนทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานเอกชนทั่วประเทศ เกิดการตื่นตัวเรื่องของการ

การพัฒนาตลาดทุนระยะยาว

วางแผนทางการเงิน รวมทั้งการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับตนเอง โดยในปี 2557 ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 
2.9 ล้านรายผ่านทุกช่องทางตลอดโครงการทั้งสื่อ offline 
และ online ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมบริโภคสื่อของคนรุ ่น
ใหม่ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งสื่อ out-of-home และ
โรดโชว์ไปยังอาคารสำานักงานต่างๆ 16 แห่งทั่วกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล รวมทั้ง ยังได้จัดทำารายการ “ลงทุน 365 วัน” 
ทางททบ.5 และรายการ “เงินทองต้องวางแผน” ทาง Money 
Channel ซึ่งเป็นรายการที่แลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมสร้าง 
แรงบันดาลใจการวางแผนการเงิน

 
นอกจากนี้  ตลาดหลักทรัพย ์ฯ ยังได ้จัดโครงการ  

“Employee’s Choice @Workplaces” โดยมุง่ส่งเสรมิให้สมาชกิ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (provident fund) ได้มีความรู้ด้าน
การวางแผนเกษียณผ่านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพรวมทั้งการ
เลือกนโยบายการลงทุน (employee’s choice) ที่เหมาะสม
กับตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณ 
โดยในปี 2557 มผีูส้นใจเรยีนรูผ่้านการอบรม และสือ่การเรยีนรู ้
ต่างๆ จำานวน 136,797 คน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากร 
ทีม่ค่ีา จงึมุง่เน้นทีจ่ะทำาให้พนกังานมคีวามภาคภูมใิจและเชือ่
มั่นในองค์กร โครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำาขึ้นเป็นการสนับสนุน
และเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพของพนกังาน และทำางานอย่างมคีวามสขุ ซึง่จะส่งผล
ให้การทำางานมคีณุภาพ รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถ มคีวาม
พร้อมสำาหรับการแข่งขันและสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลง
ขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล
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•  โครงการ “ห้องเรียนนักลงทุน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการกระจาย 
ความรู้ออกไปยังผู ้ลงทุนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือสร้างผูล้งทนุคณุภาพให้กบัตลาดทุนไทย โดยในกรงุเทพฯ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู ้ 
ผ่านหลักสูตรการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อเตรียม 
ความพร้อมก่อนการลงทุน ถึงหลักสูตรเชิงลึกเพื่อพัฒนา
และฝึกฝนการลงทุนแก่ผู ้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง 
องค ์ความรู ้ ในการลงทุนแก่ผู ้ลงทุนผ ่านหลักสูตรกว ่า 
30 หลักสูตร โดยตลอดทั้งปีมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนารวม 
12,521 คน

สำาหรับการให้ความรู้ในส่วนภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน 
(SET Investment Center: SET IC)” จำานวน 7 แห่ง  
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได ้แก ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีมหาวทิยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ
ที่มีทั้งความรู้ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการลงทุนที่
ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนและผู้สนใจ
ลงทุนในภูมิภาคเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ 
SET IC ทั้ง 7 แห่ง แล้วกว่า 4,513  คน

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ครอบคลุมและ
ตอบทุกไลฟ์สไตล์การเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินและ 
การลงทุนผ่านสื่อเรียนรู ้ออนไลน์รูปแบบต่างๆ ที่เข้าใจ
ง่าย โดยในปี 2557 มีผู ้ได้รับความรู้ผ่านเว็บไซต์ TSI  
www.tsi-thailand.org จำานวน 10 ล้านเพจวิว นอกจากนี้ 
TSI Facebook ยังได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันมีสมาชิกจำานวน 136,920 คน

• การพัฒนาสื่อความรู้ และช่องทางการเรียนรู้

 “ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์”
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ในปี 2557 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา
ส่ือความรู ้ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพท้ังผู ้ลงทุนและบริษัท 
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 “การกำากับดูแลการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัด้านข้อมูลสารสนเทศ” พร้อมจัดสมัมนา
ให้ความรูใ้นเรือ่งดงักล่าว เพือ่ส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนได้
นำาความรู้มาปรบัใช้ในธุรกจิของตนเอง ในส่วนหนงัสอืสำาหรบั
ผู้ลงทุน ได้จัดทำาหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” 3 เล่ม
ได้แก่ “เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน” “คัมภีร์วิเคราะห์ 
งบการเงิน” และ “จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค” รวมทั้ง
หนังสือ “รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง...ฟิวเจอร์สและออปชัน” พร้อม
เผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออเิลก็ทรอนกิส์ (e-book) ผ่านแอพ
พลเิคชัน่ “SET e-book” ด้วย 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเพิ่มการเข้าถึงสื่อการเรียนรู ้
แบบครบวงจร ห้องสมุดมารวย ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร 
แห่งแรกในประเทศไทย ได้มีการปรับโฉมใหม่ทั้งบรรยากาศ
ภายในห้องสมุด และการจัดกลุ่มเนื้อหาของทรัพยากรเพื่อให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงเนื้อหาด้านตลาดทุนได้ง่ายและรวดเร็วยิ่ง
ขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา maruey online library เพื่อให้ 
ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดสามารถ 
เข้าถึงความรู ้ด ้านการเงินและการลงทุนได้ทุกท่ี ตลอด  
24 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี มีผู ้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

สารสนเทศด้านการลงทุนและร่วมกิจกรรมเรียนรู ้ด ้าน 
การลงทุนของห้องสมุดมารวยทั้งที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รวมกว่า 400,000 คน
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สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบวิชาชีพสำาหรับตลาดทุน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าเน้นการ
พัฒนายกระดับความรู้และทักษะบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้คำาแนะนำาแก่ผู้ลงทุน รวมถึง
ร่วมพัฒนาให้มีบุคลากร ผู้วางแผนการลงทุนรุ ่นแรกของ
ตลาดทุนไทย ควบคู่ไปกับการดูแลงานด้านมาตรฐานความรู ้
ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต (licensing standard development) 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่สถาบัน
ตวักลาง เพือ่สนบัสนนุให้เกดิความเชือ่มัน่และการขยายตวัของ 
ตลาดทนุไทยอย่างยั่งยืน โดยมีผลงานสำาคัญ ดังนี้

• พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร

 บริษัทหลักทรัพย์และตลาดทุน

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ร่วมมอืกบัสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย 
สมาคมนกัวเิคราะห์การลงทุน สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย  
และ TFEX จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบวิชาชพีต่างๆ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยตลอดทั้งปี 2557  
มบีคุลากรได้รบัการอบรมความรูผ่้านกจิกรรมต่าง  ๆ รวม 4,930 คน 

• พัฒนากลุ่มนิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อม

 ในการเข้าสู่วิชาชีพด้านตลาดทุน

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ร่วมมือกับสถาบันอบรม สมาคมบริษัท 
หลักทรัพย์ไทย และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาครวม 23 แห่ง ในการให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษา 
เข้ารับการอบรมและทดสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำา 
การลงทนุ ผ่านโครงการ “New Breed IC @Unet” เพือ่พฒันา 
บุคลากรป้อนเข้าสู ่วิชาชีพผู ้แนะนำาการลงทุน รวมถึง  
ได้ร ่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ 
“Young Corporate Financial Officer (Young-CFO)”  
รุ ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความพร้อม 
ในการเข้าสู ่วิชาชีพเจ้าหน้าที่การเงิน (financial officer)  
และนักลงทุนสัมพันธ์ (investor relations) เพื่อรองรับ 
ความต้องการบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้  
ยังได้ร่วมสนับสนุนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการ 
จัดงาน “โอกาสทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์” (career  
opportunities in securities industry) เพื่อสร้างโอกาส 
ในการสรรหาบุคลากรใหม่ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์กว่า 
1,200 ตำาแหน่ง
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• พัฒนากลุ่มผู้แนะนำาการลงทุน • การพัฒนากลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน

• การพัฒนามาตรฐานความรู้ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต

 (Licensing Standard Development)

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ออกแบบหลกัสตูรเฉพาะให้สอดคล้อง
กับประเภทผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละระดับ จำาแนกตาม
ประสบการณ์ทำางานและความรบัผดิชอบ โดยกจิกรรมท่ีสำาคญั 
ได้แก่ โครงการ “The IC leader @brokers” เพื่อพัฒนาและ 
เพิ่มทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารทีมงานสำาหรับ
กลุ่มผู้จัดการสาขาของบริษัทหลักทรัพย์หรือหัวหน้าทีมของ
บริษัทหลักทรัพย์ โครงการ “Equity Product Specialist” 
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแนะนำาการลงทุนด้านหลัก
ทรัพย์เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิค การพัฒนา
ทักษะการขาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู ้แนะนำาการลงทุน
ทุกภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ “Multi-Product  
Specialist” เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแนะนำาการ
ลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย
เรียนรูจ้ากวทิยากรทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้  
ยังพัฒนากลุ่มผู ้แนะนำาการลงทุนรุ ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่  
5 ผ่านโครงการ “Junior Investment Consultant @Brokers”  
และยังพัฒนาความรู้กลุ่มผู้แนะนำาการลงทุน ผ่านกิจกรรม 
พิเศษภายใต้ โครงการ “Evening Class @SET” ซึ่งเป็นการ
อบรมช่วงเย็นหลังเลิกงานเพื่อต่อยอดความรู ้และทักษะ 
ที่จำาเป็น

ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสมาคมนกัวเิคราะห์
การลงทุน จัดอบรมหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำาหรับทั้ง 
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)” ตามลำาดับ 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้สนับสนุนการให้
ความรู้สำาหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์และกลุ่ม 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและบริหารเนื้อหาความรู้และ 
คลังข้อสอบหลักสูตรทดสอบ “ผู้แนะนำาการลงทุน” ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน ซึ่งตลอดปี 2557 มีผู ้เข้ารับการทดสอบ 
รวม 46,344 รายและได้มีการตรวจประเมินคุณภาพและ 
มาตรฐานการทดสอบของศูนย์ทดสอบ 2 แห่ง รวม 10 ครั้ง  
และบริหารหลักสูตร “Certified Investment and Securities 
Analyst Program: CISA” ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้ประกอบ 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยม ี
ผู้เข้ารับการทดสอบ CISA ทั้ง 3 ระดับ รวม 2,538 ราย
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การส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย
ยกระดับตลาดทุนไทย

• สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน • จัดเวทีเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนมุมมอง

 เพื่อพัฒนาตลาดทุน

ในปี 2557 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานศึกษา 
ด้านตลาดทุน อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของผู้ร่วมตลาดท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคสำาคัญ 
ต่างๆ ในระบบตลาดทุนไทยให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
สามารถแข่งขันในเวทีตลาดทุนโลกได้ดียิ่งขึ้น รวมถึง 
การผลิตงานศึกษาและวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาด 
และการพัฒนาตลาดทุนในวงกว้าง โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนา 
ตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน อาทิ “ความน่าสนใจของบริษัท 
จดทะเบียนไทยในสายตาผู้ลงทุนต่างประเทศ และพฤติกรรม 
การถือครองหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย” 
“การเติบโตในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย”  
และ “การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ: กลุ ่ม 
แรงงานในระบบช่วงอายุ 25-39 ปี” 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมอืกบัสมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย 
ทำาการสำารวจความคิดเห็น CEO Survey: Economic  
Outlook เป็นประจำาทกุ 6 เดอืน เพือ่ทราบมมุมองจากผูบ้รหิาร 
ระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ แนวโน้มการส่งออก การลงทุนและการระดมทุน 
รวมถึงประเด็นที่สำาคัญในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการวางแผนกลยุทธ์สำาหรับภาคธุรกิจตลอดจนการวาง
นโยบายเศรษฐกิจและสงัคมของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มี Capital Market Research 
Forum เป็นประจำาทกุเดอืนต่อเนือ่งเป็นปีที ่5 เพือ่เป็นเวทีนำา
เสนอผลงานวิจัยและผลการศึกษาด้านตลาดทุน รวมถึงแลก
เปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในตลาดทุนไทย ผู้กำาหนด
นโยบายทั้งจากตลาดเงินและตลาดทุน บริษัทจดทะเบียน 
คณาจารย์จากมหาวทิยาลยัชัน้นำาต่างๆ ร่วมแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต
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• สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ 

 มอบทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา

• ความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น 
ด้านตลาดทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้หรือ 
งานศึกษาที่มีคุณภาพให้เกิดข้ึนกับนักวิจัยในภาคการศึกษา
ของไทย และยังจัดให้มี “คลินิกงานวิจัยด้านตลาดทุน” 
โดยได้รับความร่วมมือจาก 15 สถาบันการศึกษาชั้นนำาทั่ว
ประเทศและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุน 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางในการ
สื่อสารใน social media ท่ี www.facebook.com/pages/
Research-Connect เพื่อสร้างเครือข่ายในการผลิตงานวิจัย
ด้านตลาดทนุ โดยนกัศึกษาท่ีเข้าโครงการฯ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษา ได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอืกบัสำานกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ดำาเนินงาน
ทางวิชาการในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ
การวิจัยด้านตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ  
โดยร่วมพัฒนาระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตงานวิจัย 
ด้านตลาดทุน โดยช่วยให้การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล 
ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
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สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ได้จัดการศึกษา
หลักสูตรสำาหรับผู ้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างผู ้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต  
ประกอบด้วยภาวะผูน้ำาท่ีสามารถทำาให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย
ทั้งด้านธุรกิจและด้านบทบาทในสังคม ตลอดระยะเวลา 10 ปี 
ที่ผ่านมา มีผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตร วตท. แล้ว 19 รุ่น  
รวม 1,626 คน และได้สร้างผลงานที่สำาคัญต่อการพัฒนา 
ตลาดทนุไทย โดยนำาเสนอแนวทางการพฒันาตลาดทนุต่อรฐับาล 
ซึ่งได้ต่อยอดเป็นแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับปัจจุบัน  
นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านวิชาการอีกหลากหลาย ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย อาทิ แผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 
การปรับตัวทางนโยบายเชิงเศรษฐกิจเพื่อรองรับการ 

สร้างสังคมผู้นำาคุณภาพผ่าน วตท.

เปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท การปฏิรูปกรอบนโยบาย
และกฎหมายที่ เ ก่ียวกับการร ่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน  มุมมองของภาคธุรกิจไทยในการระดม 
ทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ การลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียม 
ความพร้อมสู ่  AEC กรณีศึกษาการพัฒนาโครงสร ้าง 
พื้นฐานของประเทศไทย และบทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานระบบรางในประเทศไทย รวมถึงเรื่อง 
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ข้อเสนอแนะ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและ financial education 
ความรู ้ทางการเงินสำาหรับประเทศไทย รวมทั้งเรื่อง 
ความท้าทายของตลาดทุนต่อการพัฒนากิจการเพื่อสังคม 
ในประเทศไทย และการพัฒนาช ่องทางการเข ้ าถึ ง 
แหล่งเงินทุนของกิจการเพื่อสังคม
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แผนกลยุทธ์ของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าบูรณาการเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้
ทุกภาคส่วนของตลาดทุนเกิดการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและ
รากฐานที่แข็งแรงของตลาดทุนเป็นสำาคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง 
ความเชื่อมโยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่เน้นผลลัพธ์ด้านความ
ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุนใน 2 มิติ ได้แก่

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนให้
สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายทัง้ของผูล้งทนุ
และผู้ระดมทุน โดยขยายขอบเขตการทำาธุรกิจ 1) เพิ่มความ
หลากหลายเพิ่มเติมจากหุ้น (multi-asset class) 2) เพิ่มการ
ซือ้ขายผลติภณัฑ์ในสกลุเงินอ่ืนนอกจากบาท (multi-currency) 
และ 3) ขยายความร่วมมือไปสู่ตลาดทุนในกลุ่มประเทศ 
ลุ่มแม่นำ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และ 
ตลาดทนุในภมูภิาคทีส่ำาคญัของโลก รวมถงึ 4) การเน้นขยาย
ฐานบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และผู้ลงทุน 

1.1 บริหารความเสี่ยง
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตัง้เป้าหมายด้านการบรหิารความเสีย่ง 

เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ระบบตลาดทุนไทย โดยมีแผนงาน
สำาคัญในปี 2558 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบงานกำากับ
การซื้อขาย (market surveillance system) ให้สามารถตรวจ
พบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว และรองรับรูปแบบการ 
ซือ้ขายใหม่ๆ เพือ่ให้การกำากบัดแูลการซือ้ขายมคีวามโปร่งใส
และมีความยุติธรรม 2) การประเมินความเป็นไปได้ในการ 
ลดระยะเวลาการชำาระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย์ให้สามารถ
ดำาเนนิการได้ภายใน 2 วนัทำาการ (T+2) จากปัจจบุนัอยูท่ี ่3 วนั
ทำาการ (T+3) และ 3) การบรหิารความเสีย่งสำาหรบัระบบชำาระ
ราคาและรบัฝากหลักทรพัย์ทีส่อดคล้องตามแนวโน้มกฎหมาย
และการกำากับดแูลทีเ่กิดข้ึนใหม่ในต่างประเทศ เช่น European 
Market Infrastructure Regulation: EMIR และ Principles for 
Financial Market Infrastructures: PFMI 

มุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้มีส่วน
ได้เสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการ 
ส่งเสรมิปัจจยัทีน่ำาไปสูก่ารสร้างคณุภาพ คณุค่า ยกระดบัธรุกจิ 
และความม่ันคงของตลาดทุนในระยะยาว เช่น การพัฒนา 
ความรู ้ความเข ้าใจของผู ้ลงทุน ท้ังผู ้ลงทุนบุคคลและ 
ผู้ลงทุนสถาบัน ให้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพและลงทุนอย่าง 
รบัผดิชอบ การพฒันาให้ บจ. ดำาเนนิกจิการโดยคำานงึถงึมลูค่า
เพิ่มด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบและสร้าง 
ผลกระทบในทางบวกต่อมิติด ้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนดเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่
การเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ระยะยาว ในปี 2563 ภายใต้  
3 เป้าหมายสำาคัญคือ 1) การเพิ่มความมั่นคง 2) การสร้าง
ความมั่งคั่ง และ 3) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมาย 
ไว้ในปี 2563 ได้แก่ 1) ตลาดหุ ้นจะมีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดเติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปัจจุบัน 

มิติเชิงกว้าง (Broadening)

1. การเพิ่มความมั่นคง

มิติเชิงลึก (Deepening)

2) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีสภาพคล่องสูงขึ้นอยู่ใน 
30 อันดับแรกของโลก และ 3) สามารถสร้างฐานรายได้ใหม่
จากผลติภณัฑ์ในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บรกิารหลงัการ
ซื้อขาย และธุรกิจจากต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่คิดเป็น 15% ของรายได้รวม 

เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนด
แผนกลยุทธ์สำาหรับปี 2558 ดังนี้



69

2.1 ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน 

     บริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจทั้งในและ 

ต่างประเทศสามารถระดมเงินทุนได้ตามความต้องการทาง 
การเงนิ โดยตัง้เป้าหมายเพิม่มลูค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(market cap) จากหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่ในปี 2558 
โดยจะเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำาในระดับอุตสาหกรรม (industry 
leader) จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนส่งและโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและ
สุขภาพ พลังงานทางเลือก และเกษตรและอาหาร รวมตลอด
ถึงการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS อีกด้วย โดยได้ต้ังเป้าหมายเพิม่ market cap 
จากหลกัทรพัย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) รวม 250,000 ล้านบาท  
ในปี 2558 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำาคัญ
กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และการ
สร้างช่องทางระดมทุนใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเป็นกิจการ
ที่มีศักยภาพและพร้อมเข้าจดทะเบียนใน mai และ SET 
ในอนาคต

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มุ่งสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และ visibility ให้แก่กจิการ เช่น warrant, stock dividend และ 
stock split รวมถงึระดมทุนเพิม่เพือ่ความเพยีงพอทางการเงนิ
สำาหรับดำาเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2558 จะมีมูลค่า
ระดมทุนเพิ่มรวม 130,000 ล้านบาท

1.2 ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบริการ
ตลอดกระบวนการทั้งของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู ้ร ่วม
ตลาดทุน โดยมีแผนงานสำาคัญสำาหรับปี 2558 ได้แก่ 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนหลักทรัพย์ทุก
ประเภทผ่านระบบออนไลน์ (digital IPO) ให้แก่บริษัท 
จดทะเบยีน 2) การยกระดบัการให้บรกิารผูล้งทนุตามโครงการ 
SET Sawasdee และการพฒันาสือ่ social media และ digital 
media ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเข้าถึงผู้ลงทุน
ยิ่งขึ้น และ 3) การเริ่มใช้ระบบชำาระราคาใหม่ของตลาดหุ้นใน
ไตรมาสที ่2 ปี 2558 ซึง่จะสามารถเชือ่มต่อการชำาระราคาและ
รบัฝากหลกัทรพัย์จากการซือ้ขายหลายตลาด (multi-market) 
และรองรบัการซือ้ขายตราสารหลายสกลุเงนิ (multi-currency)  

2. การสร้างความมั่งคั่ง 

ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสภาพคล่องใน

ตลาดหุ้นผ่านการขยายฐานผูล้งทนุบคุคลในประเทศ โดยในปี 
2558 มีเป้าหมายเพิ่มผู้ลงทุนที่ซื้อขายหุ้นประมาณ 130,000 
บัญชี จากที่มีอยู่ 1,100,000 บัญชี ณ สิ้นปี 2557 ผ่านการ
ทำางานร่วมกับสถาบันตัวกลางทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้าง
การรับรู้ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน 

นอกจากนี ้เพือ่ให้สดัส่วนของผูล้งทนุมคีวามสมดลุมากขึน้ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึตัง้เป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิการเพิม่สดัส่วน
การลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันผ่านการให้ความรู้ประชาชน
ให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ค่าเฉล่ียผลตอบแทนสูงในระยะ
ยาวเพื่อความมั่นคงทางการเงิน เช่น การลงทุนในหุ้นผ่าน
กองทุนรวมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยร่วมมือกับบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและคณะกรรมการของบริษัท
ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนกับ 
ผู้มีรายได้ประจำา และส่งเสริมนโยบาย employee’s choice 
ที่ช่วยให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของการเพิ่มผลตอบแทน
จากการลงทุน และจัดสรรเงินที่สมทบให้ลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้น 
โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มเีป้าหมายเพิม่จำานวนผูถ้อื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 215,000 บัญชี จากประมาณ 
1.95 ล้านบัญชี ณ สิ้นปี 2557 และเพิ่มจำานวนนายจ้างที่ใช้
นโยบาย  employee’s choice 1,000 บรษิทั จาก 5,773 บรษิทั  
ณ สิ้นปี 2557 

ด้านการขยายฐานผู้ลงทุนต่างชาติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
มุ่งเพิ่ม visibility ของตลาดหุ้นไทยผ่านกิจกรรม roadshow 
และส่งเสริมให้หุ้นไทยเพิ่มสัดส่วนใน benchmark index 
สำาคัญในตลาดโลก เช่น MSCI Index  

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตั้งเป้าหมายที่จะ
เพิ่มสภาพคล่องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยการ 
สนับสนุนการทำางานของผู้ดูแลสภาพคล่องให้เหมาะสม 

2.2 ขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้หลากหลาย     
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ลงทุนที่มีมากขึ้น โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผน
งานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมสินทรัพย์อ้างอิง
ที่หลากหลาย (multi-asset class) เช่น  สินค้าเกษตร ทองคำา 
และตราสารหนี ้รวมถงึผลติภณัฑ์ทีอ้่างองิสกลุเงนิต่างประเทศ 
(multi-currency) ที่นอกเหนือจากสกุลเงินบาท
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นอกเหนือจากการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
แล้ว ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัมเีป้าหมายท่ีจะสร้างมลูค่าเพิม่จาก 
ธุรกิจการให้บริการหลังการซื้อขาย โดยในปี 2558 ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะพัฒนาบริการด้าน fund settlement 
เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายฐานของธุรกิจกองทุนรวม  

2.3 ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ยงัมุง่เน้นการขยายธุรกจิและเชือ่มโยง 

ธุรกรรมกับตลาดทุนในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให ้
ตลาดทุนไทยเป็นผู ้เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนไปยังกลุ ่ม
ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (GMS connector) ในปี 
2558 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มแีผนงานจดัทำาและเผยแพร่รายช่ือ
หลกัทรัพย์ทีม่กีารดำาเนนิธรุกจิในภมูภิาค GMS และเดนิหน้า
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ตลาดทุน รวมถึงสร้าง
ต่อยอดธุรกิจบริการหลังการซื้อขายระหว่างตลาดหลักทรัพย์
ในภูมิภาคน้ีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังมีแผนร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำาในต่างประเทศ 
เพื่อขยายการเติบโตในระดับโลกอีกด้วย

3.1 พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของบริษัท 

จดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน (sustainable development) 
โดยสนับสนุนและให้ความรูเ้พือ่ยกระดบัการกำากบัดแูลกิจการ 
(corporate governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(social responsibility) ของบริษัทจดทะเบียนให้อยู ่ใน
ระดับสากล โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัท 
จดทะเบียนที่อยู่ใน invited list ของดัชนีแห่งความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) 
เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นหลักทรัพย์ใน DJSI index 
และการให้ความรู ้ด้านการประเมิน ASEAN Corporate 
Governance Scorecard เพื่อเตรียมความพร ้อมสู  ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะเดียวกัน ยังมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรและการให้ทุนอบรมสำาหรับ
บุคลากรที่เป็นกลุ ่มเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างบุคลากร 
รุ ่นใหม่จากกลุ ่มนักศึกษาเพื่อรองรับงาน ด้านนักลงทุน
สัมพันธ์และการเงินของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต

3.2 พัฒนาคุณภาพของสถาบันตัวกลาง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและ 

ยกระดบัความรูใ้ห้กบัผูป้ระกอบวิชาชพี ผ่านความร่วมมอืกบั 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา

3. การเติบโตอย่างยั่งยืน

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

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนการพัฒนาคุณภาพของผู้ลงทุน

ด้วยการส่งเสริมความรู้ของผู้ลงทุนทั้งด้านการลงทุนพื้นฐาน
และด้านเทคนิคที่เหมาะกับความสนใจและพฤติกรรมของ 
ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ทำาให้เกิดผู้ลงทุนมืออาชีพ (professional  
investor) มากขึ้น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการซื้อขาย  
(active rate) และลดการสูญเสียฐานผู้ลงทุน ด้วยการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ผ่านโครงการห้องเรียนนักลงทุน 

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผน
ทางการเงินและการลงทุน ที่เน้นการลงทุนในกองทุนรวม
และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางการ
เงินและเตรียมพร้อมสำาหรับการเกษียณอายุให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการ
เงินทองต้องวางแผน ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ตลาดทุนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เช่น ศูนย์เรียนรู ้
การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) และห้องสมุด 

มารวย เป็นต้น

3.4 สร้างความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนดแผนงานสำาหรับปี 2558 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทีมุ่ง่สูก่ารเป็น Sustainable Stock Exchange ได้แก่ 1) จดัทำา 
roadmap ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อเป็น sustainable stock 
exchange ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) พัฒนาทักษะ
ของทรัพยากรบุคคลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563 และ  
3) เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของแบรนด์ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่
สร้างภาพลกัษณ์และความน่าเชือ่ถอืของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่
สะท้อนวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษท่ี 5 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เป้าหมายแผนกลยุทธ์ของ 
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558

เพิ่มความมั่นคง

สร้างความมั่งคั่ง

เติบโตอย่างยั่งยืน

1

2
3
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•  พัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ให้เติบโตอย่าง   

   ย่ังยืน (ESG / DJSI)

•  พัฒนาและขยายฐานบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน  

 ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์และเจ้าหน้าท่ีการเงิน

3.2	บริษัทหลักทรัพย	์/	 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

•  เพ่ิมจำานวน investment professionals ท้ังผู้แนะนำา 

 การลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และพัฒนา  

 คุณภาพตามsegment

3.3	ผู้ลงทุน	และประชาชน
• ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนท่ีถูกต้องให้ 

 แก่ผู้ลงทุนและประชาชนท่ัวไป

3.4	ตลาดหลักทรัพย์ฯ
• พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น Sustainable Stock  

 Exchange

• พัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ 

 ทิศทางธุรกิจ

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.1	บริษัทจดทะเบียน

•  เช่ือมโยงสินค้าไปตลาดต่างประเทศผ่านความร่วมมือกับ 

   ตลาดหลักทรัพย์ช้ันนำา

•  ขยายโอกาสการทำาธุรกิจใน GMS

   - GMS-linked product (DR/ GMS stocks list)

   - Exchange partnership

   - จัดโครงการ CMA-GMS

   - มี education standard สำาหรับผู้แนะนำาการลงทุน

   ด้านหลักทรัพย์ร่วมกันในกลุ่มประเทศ GMS

Supply
•  เพ่ิม market cap จาก IPO และระดมทุนเพ่ิมของบริษัท 

 จดทะเบียน

•  สร้างช่องทางระดมทุนสำาหรับ SMEs

Demand
•  ขยายฐานผู้ลงทุนบุคคลและผู้ลงทุนสถาบัน

 ผ่านกองทุนรวมหุ้น และ employee’s choice

•  เพ่ิมสภาพคล่องในตลาดหุ้น และตลาดสัญญาซ้ือขาย 

 ล่วงหน้า 

•  สนับสนุนการทำางาน market marker

• Roadshow บริษัทจดทะเบียนท้ังในและต่างประเทศ 

• สนับสนุนธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

 ไปขายกองทุนให้ผู้ลงทุนต่างประเทศ

•  Multi-asset class/currency: สินค้าเกษตร ทองคำา  

 ตราสารหน้ี และผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีอ้างอิงสกุลเงินต่างประเทศ

•  Post-trade service: เพ่ิมคุณภาพการให้บริการและ 

 มีบริการใหม่

2.1	การขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน

2.2	การขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้หลากหลาย

2.3	การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

• เร่ิมใช้ระบบชำาระราคาใหม่ของตลาดหุ้น

• นำาเคร่ืองมือดิจิทัล มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริการให้แก่ 

1) บริษัทจดทะเบียน (digital IPO)

2) ผู้ลงทุน (SET Sawasdee) และ social digital media

 ให้เข้าถึงผู้ลงทุน

1.2	การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล

•  กำากับการดูแลการซ้ือขายให้มีประสิทธิภาพ

•  ประเมินความเป็นไปได้ในการลดระยะเวลา 

 การชำาระราคา (T+2)

•  ยกระดับการปฏิบัติงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

 (PFMI / EMIR)

1.1	การบริหารความเสี่ยง

เพิ่มความมั่นคง

สร้างความมั่งคั่ง

เติบโตอย่างยั่งยืน

1

2
3

แผนกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558
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จากกระบวนการสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุนใน 2 มิติข้างต้น เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ปี 2563 ประกอบกับ 
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้สำาหรับปี 2558 โดยสรุปทิศทางองค์กรของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งเน้นตามกรอบแนวคิดสำาคัญ 4 
ประการ ดังนี้ 

การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของผู ้ลงทุนที่มีเพิ่มขึ้น เช่น การมีผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากในตลาดหุ้น 
และหลากหลายสกุลเงิน และการสนับสนุนการจดทะเบียนของหลักทรัพย์
จากต่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก ่
ผู้ลงทุนและช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งข้ึน และให้
ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดความยั่งยืนจากรายได้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ความหลากหลาย
(diversification)

การนำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช้ในการดำาเนนิงานทกุมติ ิทัง้การปฏบิตังิาน
และการพัฒนาบริการ เพื่อตอบสนองและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้
อย่างครอบคลมุ ลดขัน้ตอนทีซ่บัซ้อน เพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน ซึง่จะช่วยลด
ต้นทนุด้านการจดัการและการใช้พลงังาน รวมถงึช่วยให้การเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร
มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

การพัฒนาผ่านระบบ
งานดิจิทัล
(digitalization)

การเติบโตของขนาดและสภาพคล่องในตลาดหุ้นและตลาดสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า จากพื้นฐานของการมีหลักทรัพย์จดทะเบียนและนักลงทุนที่มีคุณภาพ  
โดยต้องพัฒนาให้บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวและ
นำาพากิจการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมความรู้ด้าน
การเงินและการลงทุนที่ถูกต้องให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชน รวมตลอดถึงการ 
ส่งเสริมการลงทุนที่คำานึงถึงความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู ้ลงทุนมองหา 
หลักทรพัย์ทีค่ำานงึถงึ environment, social, governance: ESG เพิม่ขึน้ เพือ่การ 
เติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืน
(sustainability)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
รวมถงึพฒันาคณุภาพของบริษทัจดทะเบยีนเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูล้งทนุ
ด้วยบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนื ตลอดจนการพฒันาความร่วมมอืกับตลาดทนุ 
ในกลุ่มประเทศ GMS และขยายความร่วมมือกับตลาดในภูมิภาคที่สำาคัญ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงกับตลาดทุนทั่วโลก

การเป็นตลาด
ในระดับสากล
(internationalization)



ดำาเนินงานอย่างโปร่งใส 
ยึดมั่นการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยดึมัน่การปฏบิตัติามมาตรฐานการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัสากล และดำาเนนิงานดว้ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ  ใช้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for Economic and Co-Operation and  
Development (OECD) เป็นแนวทางหลักและสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ ดีสำาหรับบริษัท 
จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอเป็นแนวปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียนไทย รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 
ใน 5 หมวด ได้แก่ 1. สิทธิของสมาชิก 2. การปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โดยสรุปสาระสำาคัญของการปฏิบัติในรอบปี 2557 ดังน้ี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนิติบุคคลเฉพาะที่จัดตั้งตาม 
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จงึมไิดจ้ดัตัง้
ในรูปบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้น  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จัดให้มีการประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีละครั้ง 
ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มาจากสมาชิก อนุมัติงบดุลและ
บัญชีรายได้รายจ่ายประจำาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้ง
ประโยชน์ตอบแทน และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเรียกประชุมวิสามัญ
สมาชิกเมือ่ใดกไ็ด้ตามท่ีเหน็สมควร และหากมสีมาชกิจำานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอให้มี
การเรียกประชุมเพ่ิมเตมิ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะ
จัดให้มีการประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ

1. สิทธิของสมาชิก 

1 2 3 4 5

สิทธิของสมาชิก  การปฏิบัติต่อ
สมาชิกอย่าง
เท่าเทียมกัน 
  

บทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย
และการปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผย
ข้อมูลและ
ความโปร่งใส  

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำาหนดข้างต้นน้ัน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญกับการดูแล
สิทธิของสมาชิก และสนับสนุนให้สมาชิกทุกรายสามารถใช้
สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยสรุปแนวปฏิบัติของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดูแลสิทธิของสมาชิก ดังนี้

1.  ส่งเสริมให้สมาชิกทุกรายเข้าร่วมประชุมสมาชิก โดยจะ
นำาส่งกำาหนดการนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า และนำาส่ง
หนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบยีบวาระการประชมุทีชั่ดเจน พรอ้มระบคุำาชีแ้จงและ
เหตุผลในวาระที่สำาคัญ

2.  สมาชิกสามารถแจ้งวาระการประชุม และส่งคำาถามล่วง
หน้าก่อนวันประชุมได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์   
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ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสำาคญัตอ่การปฏบิตัติอ่สมาชกิ
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกรายมีสิทธิ
ในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเปน็อสิระ เผยแพรข่อ้มลูสำาคญั
เกีย่วกบัสนิค้าและบรกิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขา่วสารตา่งๆ ใน
แวดวงตลาดทนุ สร้างความเข้าใจแกส่มาชกิในการปฏบิตัติาม
ข้อกำาหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  เป็นต้น  โดยมีราย
ละเอียดการดำาเนินการ ดังนี้

 กำาหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา/ 
ผู้เช่ียวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามในหนังสือรับรอง
ความเป็นกลาง (Letter of Independence) ทุกครั้งเมื่อได้รับ
แต่งตั้งและทุกต้นปี เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ 
ขอบข่ายบรรษัทภิบาลที่ดี หากมีเรื่องใดที่อาจมีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต้องเปิดเผยให้ผู้เก่ียวข้องทราบ
ล่วงหน้า และงดมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียง 
ในเรื่องนั้นๆ

1.  สมาชิกทกุรายมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนซึง่จะดำาเนนิการ
โดยเปิดเผย และนบัสมาชกิหนึง่รายตอ่หนึง่เสยีงโดยถือ
เสียงส่วนมากเป็นมติ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกตั้ง

2. การปฏิบัตติอ่สมาชกิอยา่งเทา่เทยีมกนั

การลงนามรับรองความเป็นกลาง

ข้อมูลสำาคัญในการปฏิบัติต่อสมาชิก
ในปี 2557

3.  การจัดประชุมสามัญสมาชิก และประชุมวิสามัญสมาชิก
โดยปกติจะจัดข้ึนท่ีอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนน
รัชดาภิเษก เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อ
อำานวยความสะดวกให้สมาชิกทุกรายสามารถเดินทาง
เข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน  ท้ังนี้ องค์ประชุม
สมาชิกกำาหนดให้ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด  

4.  ในการประชมุทุกคร้ัง กำาหนดใหป้ระธานกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เปน็ประธานในท่ีประชมุ ซึง่มบีทบาทหนา้ที่
ในการเป็นผู้นำาในการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้สมาชิกทุกรายมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ  

5.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการทีม่า
จากสมาชิก กำาหนดใหส้มาชกิเสนอชือ่ผูท้ีส่มควรจะเป็น
กรรมการต่อท่ีประชุมสมาชิก โดยในการพิจารณาคัดเลือก 
กรรมการไดม้กีารพจิารณาคณุลกัษณะดา้นธรรมาภบิาล 
และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดีหรือไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

6.  มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยระบุ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อบริษัทสมาชิกที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม มติท่ีประชุม ความเห็นของผู้ที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คำาถามและคำาชี้แจง

7.  ภายหลงัจากการจดัประชมุสมาชกิ จะมกีารจดัสง่รายงาน
การประชมุใหแ้กส่มาชกิโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส์
ภายในระยะเวลา 14 วันนบัจากวันประชมุเพือ่ให้สมาชกิ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และนำาเสนอให้ที่
ประชุมสมาชิกครั้งถัดไปรับรองรายงานการประชุม

กรรมการที่มาจากสมาชิก ให้สมาชิกออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ดังกล่าวได้บริษัทละหนึ่งเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน 
พรอ้มทัง้มอบหมายใหป้ระธานอนกุรรมการตรวจสอบซึง่
มีความเป็นอิสระในการทำาหน้าที่เป็นผู้สอบทานการนับ
คะแนนเสียง

2.  กรณีสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะอำานวย
ความสะดวกให้โดยการสง่หนงัสอืมอบฉันทะไปพรอ้มกบั
หนังสือนัดประชุม

3.  มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อหารือจากสมาชิก เพื่อนำามา
พิจารณาปรับปรุงการดำาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำาเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกโดยรวม

•  การประชุมสามัญสมาชิก และวิสามัญสมาชิก

ในปี 2557 มกีารประชมุสามญัสมาชกิในวนัที ่22 เมษายน 
2557 โดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม 
9 ท่าน นอกจากนี้ มีการประชุมวิสามัญสมาชิกจำานวน 3 ครั้ง 
มสีมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยเฉล่ียร้อยละ 87 โดยสมาชกิได้ใช้
สทิธอิอกเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
พจิารณาเรือ่งทีม่ผีลต่อสมาชกิ รวมทัง้รบัฟังความเห็นในเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกราย ได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ การปรับปรุง
มาตรการกำากบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ การกำาหนดหลกัเกณฑ์
การซือ้ขายเพือ่รองรบั unsponsored depositary receipt: DR
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เป็นการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริหารของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อหารือปัญหาและ 

อุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทำางานในธุรกิจหลักทรัพย์ 

เป็นกิจกรรมพบปะเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหาร 

ระดับสูงของบริษัทสมาชิกทุกแห่งตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์

เป็นบทความเผยแพร่ให้แก่บริษัทสมาชิก ซ่ึงรวบรวมข้อมูลพัฒนาการสำาคัญของสินค้าและบริการ

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในแวดวงตลาดทุน

เป็นสารจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลัทรัพย์ฯ ถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทสมาชิก เพ่ือให้ 

ได้รับทราบข่าวสาร ความคืบหน้าสำาคัญๆ  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ซ่ึงจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง “ผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุน บุคคล

ในต่างจังหวัด” และ “รายงานการศึกษาแนวโน้มของ high frequency trading ในตลาดทุนไทย”  

เป็นต้น

SET&ASCO	executive	
luncheon	meeting	

(9	ครั้ง)

CEO	networking
(1	ครั้ง)

Member	newsletter
(4	ฉบับ)

CEO	letter
(12	ฉบับ)

Member	meeting
(2	ครั้ง)

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยดึมัน่ดำาเนนิงานดว้ยความรบัผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัท 
จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ลงทุน และ
พนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  รวมถึง คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหน้ี  
คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้  นับตั้งแต่ปี  2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 

2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีระบบสื่อสารภายใน  
(Intranet) ระหว่างผู้บริหารที่เรียกว่า “Stakeholder Relation 
Management” เพื่อให้ผู้บริหารทุกฝ่ายรับทราบและแลก
เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จดัการและดแูลการปฏบิตัติอ่บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัสมาชกิ 
และผู้ร่วมตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

•  การจัดกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูล

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก และรักษาสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิก กับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ดังนี้

กิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำาเนินการร่วมกับสมาชิก

CEO
networking	

(1	ครั้ง)member	
newsletter

(4	ฉบับ)

member	
meeting	
(2	ครั้ง)

CEO	
letter	
(12	ฉบับ)

SET&ASCO	executive	
luncheon	meeting	(9	ครั้ง)
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3.1 สรุปข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ปฏิบัติอยู่
 และกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีการปรับปรุง/ออกหลักเกณฑ์ใหม่และสร้างความเข้าใจ 

 เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

• มุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลาย ด้วยบริการท่ีดีเลิศ และให้ข้อมูลเก่ียวกับ 

 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

• ให้บริการรับข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป และดำาเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

 พร้อมทั้งรักษาข้อมูลความลับไม่นำาข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 

• จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลสำาเร็จระยะยาวของ 

 องค์กร และเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำา 

• ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

• สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงเป้าหมายทิศทาง แผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำาเสมอ 

 ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

• ปฏิบัติต่อพันธมิตรคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน 

 ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

• ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

• ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขการคำ้าประกันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา 

• บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดี เปิดเผย 

 ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำาเสมอ

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สุจริต และไม่เอาเปรียบต่อคู่แข่ง 

 ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

• สนับสนุนการดำาเนินงานของภาครัฐและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำากับ 

 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

• มุ่งม่ันดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม 

 และมีความรู้ในการทำากิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด

 (รายละเอียดการดำาเนินงานระบุไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2557”)

บริษัทสมาชิก
บริษัทจดทะเบียน	
บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป

พนักงาน

คู่ค้า

เจ้าหนี้

คู่แข่ง

ภาครัฐ

สังคม	ชุมชน	
และสิ่งแวดล้อม
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3.2 กิจกรรมสำาคัญที่ดำาเนินการในปี 2557 เพื่อดูแลสิทธิของผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน
 บริษัทหลักทรัพย์  ตลอดจนองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

3.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

การให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน	และประชาชนทั่วไป
การดูแลสิทธิและ

ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

การสนับสนุนบริษัทจดทะเบียน	

บริษัทหลักทรัพย	์ฯลฯ

จัดให้มีกองทุนเพื่อคุ้มครอง 
ทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ 
ภายใต้การดูแลของบริษัท 
สมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุน  
โดยผู้ลงทุนจะได้รับการจ่าย 
เงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำาหนด

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

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

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.57
• จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน”
  7แห่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำา  
  ทั่วภูมิภาคของประเทศ

• จัดตั้ง “มุมความรู้ตลาดทุน”
  179 จุดที่สถาบันศึกษา
  ทั่วประเทศ 

ดำาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ 
ลงทุนได้มีโอกาส พบปะกับ 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท 
หลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้ความรู้ 
การลงทุน รวมถึงการได้รับ 
ข้อมูลสินค้าและบริการของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

จัดงาน Thailand Focus /  
จัดกิจกรรม roadshow 
ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยนำาบริษัทจดทะเบียนไทย 
ไปพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ /  
ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นที่ดีในการลงทุน

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
  จำานวนผู้ลงทุนจากประเทศ 
  ที่เดินทางไป roadshow 
  ได้เข้ามาถือครองหลักทรัพย์
  ไทยเพิ่มขึ้น

ผลการสำารวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทสมาชิก  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บรษิทัจดทะเบยีน ตลอดจนหน่วยงานกำากับดแูล ในปี 2557 พบว่า มคีะแนนความพงึพอใจ
รวมอยูท่ี ่83%

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ม ี
คุณค่ายิ่ง จึงมีนโยบายเพื่อให้ความสำาคัญต่อการสรรหา  
ธำารงรักษา และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจรงิจงั รวมทัง้
ให้การดแูลสวสัดภิาพ ผลตอบแทน สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความ 
ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุและเสรมิสร้าง 
บรรยากาศการทำางานร่วมกันเพือ่ความสขุ ความสามคัค ีและ 
เสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืน 
ในระยะยาว 
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728 คน ประกอบด้วยพนักงานเพศชาย 222 คน และพนักงานเพศหญิง 506 คน

7%

• จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้ทุนการศึกษาสวัสดิการให้กู ้

 ยืมเงิน รวมทั้งช่วยเหลือด้านเงินกู้กรณีฉุกเฉิน

• มีสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน 

 ระหว่างกลุ่มพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยในระหว่างปี 2557 ได้ให้ความช่วยเหลือ 

 เงินกู้ยืมให้แก่พนักงานรวม 281 ราย 671 สัญญา เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 79,518,500 บาท

• มีสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานที่ได้รับแต่งตั้ง 

 และได้รับเลือกตั้ง เพื่อทำาหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้าง 

 ความสุขในการทำางานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคืนความสุขให้กับสังคมและ 

 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• จัดส่ิงแวดล้อมในการทำางานโดยคำานึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานท่ีทำางาน 

 โดยในปี 2557 ได้ดำาเนินการต่างๆ อาทิ 

 - จดัให้มกีารฉดีพ่นนำา้ยาฆ่าเช้ือไวรสัประจำาช้ันต่างๆ ภายในอาคารสำานกังานรวม 4 ครัง้

 - จัดให้มีการฉีดพ่นกำาจัดแมลง ยุง ปลวก มดไร เป็นประจำาทุกเดือน รวม 12 ครั้ง

 - การจัดซ้อมหนีไฟประจำาทุกปี โดยในปี 2557 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมซ้อม 

   หนีไฟ จำานวน 641คน คิดเป็นร้อยละ 81 ของพนักงานทั้งหมด

• ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและมีความสุขโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 

 ประจำาปีแก่พนักงาน และจัดให้มีสถานที่ออกกำาลังกาย รวมถึงการประกันชีวิตและสุขภาพ

จำานวนพนักงาน

Turnover	rate

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิภาพพนักงาน

•  จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกิจ และผลสำาเร็จขององค์กร ซึ่งเทียบเคียงได้กับ

บริษัทชั้นนำา โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่มีความชัดเจนและอิงตามผลการดำาเนินงานของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ โดยกำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติ

งาน (KPI) รวมท้ังผลการปฏบัิตงิานของพนักงานรายบคุคล 

(performance based pay)

•  จัดให้มีผลตอบแทนระยะยาวสำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

กบัองค์กรอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน โดยมีเกณฑ์การ

พจิารณาปรับระดบัตำาแหน่งงานท่ีคำานงึถึงผลการปฏบิตังิาน 

และระยะเวลาการทำางานของพนักงาน  นอกจากนี้ ยังจัด

ให้มพีธิเีชดิชเูกยีรตแิละมอบของทีร่ะลกึซึง่มมีลูค่าแตกต่าง

การบริหารผลตอบแทนและการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ

กันตามอายุงาน ให้แก่พนกังานท่ีปฏบัิตงิานในองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องครบทุกรอบ 5 ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุงาน 10 ปี 

ข้ึนไป ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในวนัครบรอบการดำาเนนิงาน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เพื่อ

สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่

ให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

•  ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญา

โททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการจูงใจให้

พนักงานแสดงศักยภาพ รวมทั้งดูแลรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพ และเป็นกำาลังสำาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ในอนาคต ซึ่งในปี 2557 มีผู้ที่กำาลังศึกษาต่อโดยได้รับทุน

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ จำานวน 5 ทุน
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เพื่อให้กรรมการและผู้จัดการได้สื่อสารนโยบาย แนวทางและทิศทางการดำาเนินงานของตลาด

หลักทรัพย์ฯ แก่พนักงานอย่างเป็นประจำาและต่อเน่ือง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้สื่อสารตรงแบบสองทาง (interactive) กับกรรมการและ 

ผู้จัดการ ผ่านรายการโทรทัศน์ระบบวงจรปิดและเสียงตามสาย เป็นการแสดงความเห็นได้หลากหลาย 

ท้ังข้อมูลด้านแนวทางการพัฒนางานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

กับสิทธิประโยชน์ของพนักงานโดยตรง ฯลฯ

เป็นสารจากกรรมการและผู้จัดการ ส่งถึงพนักงานทุกคนโดยทางอีเมล เพื่อสื่อสารถึงกิจกรรม

สำาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ รวม

ทั้งเพื่อสร้างกำาลังใจให้แก่พนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์กร

Town	hall	meeting
(3	ครั้ง)

Chat	&	Share
(3	ครั้ง)

SET	Sawasdee
(3	ฉบับ)

การอบรมและพัฒนาพนักงาน การสรา้งบรรยากาศในการทำางานทีด่ ีและการสง่เสรมิ
การมีส่วนร่วมของพนักงานตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความสำาคญักบัการพฒันาพนักงาน

อย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ความรูแ้ละทักษะในการทำางานท่ีจำาเป็น
ต่อการเจรญิเติบโตในหน้าท่ีการงาน โดยในปี 2557 ได้มกีาร
จดัอบรมให้กบัผูบ้รหิารและพนกังาน สรปุได้ ดงันี้

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความสำาคญัในการสร้างบรรยากาศใน
การทำางานทีด่เีพือ่ให้พนกังานมคีวามสขุในการปฏิบตังิาน โดย
ตลอดปี 2557 ได้ดำาเนนิกจิกรรมต่างๆ อาทิ

นอกจากนี้ ในปี 2557 ได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานเพื่อ
ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเข้าใจและมีคุณค่า  
ซึง่สามารถนำามาปรบัใช้กบัตวัเองและองค์กรได้ อาท ิ การจัด
อบรมเรือ่ง “5ส. ง่ายๆ สไตล์ ส.ส.ท.” เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2557 /  
“Paperless Project & 5ส.” เมือ่วนัที ่ 15 สงิหาคม 2557 /  
“E-Waste Recycle Project” เมือ่วันท่ี 18 สงิหาคม 2557 เป็นต้น

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีโดยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลในกลุ่มพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของ
องค์กร  โดยกิจกรรมสำาคญัทีด่ำาเนนิการในปี 2557 สรปุได้ ดงันี้

•  จดัอบรมให้กบัผู้บรหิารระดบักลางและพนกังาน รวม 49 
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็น
ผู้นำาและการบริหารจัดการ (leadership/ managerial) 
เพือ่เสรมิสร้างการทำางานเป็นทีม (teamwork)  ตลอดจน
ความรูเ้ฉพาะเรือ่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน 
(functional skills) รวมงบประมาณอบรม 10,731,065 บาท 
โดยผู ้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 
2,175 วนั (man-days) คดิเป็นร้อยละ 80 ของพนกังานทัง้หมด

•  จดัให้ผูบ้รหิารระดับสงูเข้ารบัการอบรมในหลักสตูรซึง่จดั
โดยสถาบนัพัฒนาผูบ้รหิารชัน้นำาภายนอกในหลกัสตูรที่
เกีย่วข้องกบัการพฒันาด้านต่างๆ ได้แก่ Leading Culture 
Change Workshop / Leadership Challenging Program 
/ Executive Coaching และ Executive Program  โดยสรปุ
จำานวนการเข้ารบัอบรมรวม 182 วัน (man-days) 

•  มุง่เน้นการทำางานและการใช้ชวีติประจำาวนัร่วมกนัอย่างมี
ความสขุ (work & life combination) ด้วยการจดักจิกรรม
สนัทนาการภายใต้โครงการ Be(e) Happy โดยสอดแทรก
ไปกบักจิกรรมต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

•  จดั sharing session ทีเ่ป็นสาระความรูใ้นด้านต่างๆ ทัง้
ด้านสุขภาพ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านสิง่แวดล้อมในรปูแบบที ่informal เป็นประจำาทกุเดอืน 
โดยเชญิผูบ้รหิารและพนกังานในฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้อง รวม
ไปถงึวทิยากรจากภายนอกมาร่วมให้ความรูแ้ก่พนกังาน
อย่างใกล้ชดิ พร้อมตอบข้อซกัถามแก่พนกังานได้โดยตรง

•  กำาหนดให้พนักงานมีการลาพักร้อนติดต่อกัน (blocked 
leave) เพือ่ให้พนกังานได้วางแผนและมโีอกาสได้ลาหยดุ
พกัผ่อนประจำาปีอย่างเหมาะสม
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เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละสายงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เสริมสร้างความมี 

ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดผลสำาเร็จในเชิงธุรกิจ และสนับสนุนการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการสื่อสารต่อไปยังพนักงานเพื่อรับทราบถึงนโยบาย หรือความคืบหน้าการดำาเนินงานที่

สำาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยได้จัดทำาผลสำารวจ

ความผูกพันของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เป็นครั้งที่ 10 และยังคงดำาเนินการต่อไปเพื่อ

นำามาพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำางานที่ดี

Management	
meeting	/	senior
management	

meeting		(11	ครั้ง)

โครงการ	
Little	Voice	Great	Value	

(1	ครั้ง)

3.4 กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า

3.5 การตอ่ตา้นการทจุรติและการคอรร์ปัชัน่

ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทท่ีจะมาเป็นคู่ค้ากับกลุ่ม 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และปฏบิตัต่ิอ 
คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค โดยจะปฏิบัติตามข้ันตอนและ
กระบวนการทีก่ำาหนดไว้ในระเบียบ และวิธีปฏบัิติเกีย่วกบัการ
จดัซือ้จดัจ้างของตลาดหลักทรพัย์ฯ อย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้สรปุ
กระบวนการในการพจิารณาคดัเลือกบรษิทัท่ีจะมาเป็นคูค้่ากบั
กลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ ดงันี้

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความสำาคญักบัการต่อต้านการทจุรติ
และการคอร์รปัชัน่อย่างจรงิจงั โดยกำาหนดนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ระบุไว้ใน
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ นอกจาก
นี ้ยงัได้กำาหนดรายละเอียดของการปฏบัิติตามนโยบายฯ ไว้ใน 
“แนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติและการคอร์รปัชัน่” ซึง่จะ
ระบขุ้อพงึปฏบิตั ิ ข้อห้ามปฏบัิติ รวมท้ังยกตัวอย่างเหตกุารณ์
ที่อาจเกิดความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
ทกุคนในองค์กรปฏบิตัติามได้อย่างถกูต้องและเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดนโยบายในการ 
หลกีเลีย่งการทำาธรุกจิ ธรุกรรมใดๆ กบับคุคลหรอืหน่วยงาน 
ที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริต 
คอร์รัปชั่นและสื่อสารให้ผู้บริหารทุกราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที ่
เกีย่วข้องในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างได้รบัทราบและถอืปฏบิตัิ 
อย่างเคร่งครดั

กำาหนด
คุณสมบัติของ
บริษัทที่จะยื่นคำา
เสนอเป็นคู่ค้าและเผย
แพร่ข้อมูลให้บริษัท
ทุกรายรับทราบ
อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียมกัน

มีคณะทำางาน
จัดซื้อจัดจ้างทำา
หน้าที่พิจารณาคัด
เลือกคู่ค้าตามเกณฑ์
ที่กำาหนด และเป็นไป
อย่างโปร่งใส 
ยุติธรรม

มีการจัดทำา
ข้อตกลง หรือ
สัญญากับคู่ค้าไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็น
ธรรมกับคู่ค้า

ตรวจรับงาน
โดยคณะทำางาน
ตรวจรับซึ่งเป็น
อิสระจากคณะทำางาน 
จัดซื้อฯ โดยตรวจรับ
ภายใต้เงื่อนไขที่
ตกลงไว้

ดำาเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้
กับ คู่ค้าตามระยะ
เวลาและเงื่อนไขที่
กำาหนดไว้ใน
สัญญา

ในปี 2557 ตลาดหลักทรพัย์ฯ ประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการงดรับของขวัญเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการ
ปฏิบตัหิน้าทีข่องพนกังานอย่างโปร่งใส ปราศจากความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยได้มกีารสือ่สารนโยบายดงักล่าวออกไปยงั
บคุคลภายนอกและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่เพือ่สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันและร่วมสร้างวัฒนธรรมในการนำาไปสู่การต่อต้านการ
ทจุรติและคอร์รปัชัน่



84 รายงานประจำาปี 2557

การสร้างการรับรู้ และสื่อสารเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การประเมินความเสี่ยง และการติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในป ี 2557 ได ้มีการสื่อสารเจตนารมณ์ของกลุ ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการ
ดำาเนนิกจิกรรมต่างๆ ดังนี้

ความเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ ถอืเป็นหนึง่ในความ
เสี่ยงหลักที่สำาคัญขององค์กร ซึ่งทุกๆ ปีแต่ละหน่วยงานจะ
ต้องมีการประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดัง 
กล่าว รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยง 
อย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าตลาดหลักทรพัย์ฯ สามารถจัดการ 
ความเสี่ยงได้ทันท่วงที และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู ่
ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยมฝ่ีายบรหิารความเสีย่งเป็นผูต้ดิตาม 
และรายงานสถานะความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะ 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาด 
หลักทรพัย์ฯ รบัทราบอย่างสมำา่เสมอและฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เป็นผูต้รวจสอบความมปีระสทิธผิลของมาตรการควบคมุภายใน 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่

หน่วยงานกำากับกิจกรรมองค์กร เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
โดยตรงในการให้คำาปรกึษา และกำากับดแูลให้การปฏิบตังิาน
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันตลอดจนรับข้อร้องเรียนจากพนักงานที่
พบเห็นการกระทำาที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยร่วม
กับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่าน
กระบวนการรบัข้อร้องเรยีนทีม่คีวามโปร่งใส และให้ความเป็น
ธรรมต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และจัดทำารายงานสรุปเสนอต่อ 
กรรมการและผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชนั (ประเทศไทย) สนบัสนนุให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานเข้าร่วมในกจิกรรมต่างๆ ทีส่นบัสนนุการต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัชัน่ทัง้ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืหน่วยงาน 
อืน่ๆ โดยในปี 2557 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานได้มกีาร 
เข้าร่วมในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องดังกล่าว อาทิ

•  คู่ค้า หรือผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นคู่ค้า: จัดประชุมชี้แจง
ต่อคู่ค้าในครั้งแรก เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ระบุข้อความที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัช่ันในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง เช่น ใบสัง่ซือ้สัง่
จ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) รวมถงึใน signature mail ของหน่วยงานทีท่ำาหน้าที่ 
จดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น

•  บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก และหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วข้อง:  สือ่สารเพือ่สร้างความเข้าใจ และขอความร่วม
มอืในการงดส่งมอบของขวญัให้แก่กลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เพือ่สร้างบรรทดัฐานในการปฏบัิติงานท่ีดี

•  หน่วยงานกำากับดูแล: ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก
สำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน     
แนวทางการสร้าง CG Awareness ให้กับพนักงานใน
องค์กร และการ Implement นโยบายท่ีสำาคญัเช่น นโยบาย
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และแนวปฏบิตัใินการรบัหรอื
ให้ของขวญั เป็นต้น

• ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ: การสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวปฏบัิติในการ
งดรับของขวญั และแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติและ
การคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนือ่งผ่านช่องทางต่างๆ ท้ัง News-
letter / Web-based activity / การจัดประชมุชีแ้จง เป็นต้น

•  เข ้าร ่วมเป ็นกรรมการองค ์กรต ่อต ้านคอร ์รัปชัน 
(ประเทศไทย) โดยมปีระธานกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ 
เป็นผูแ้ทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าร่วมประชมุ

และให้ความเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา    
แนวทางการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ของประเทศ

 
•  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำาปี 2557 ซึ่งจัด

เมือ่วนัที ่ 6 กันยายน 2557 ภายใต้ช่ืองาน “HAND IN 
HAND… ปฎิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชนในการต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ของประเทศ 

•  เข้าร่วมในงานประชุมสัมมนาใหญ่ประจำาปี 2557 ของ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ
บรรยายเรื่อง “การต่อต้านการคอร์รัปชั่นยุคใหม่กับการ
กำากบัดแูลกจิการ” เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2557

•  เข้าร่วมรับฟังเสวนาคลีนิคไอเอ ในหัวข้อ “Money  
laundering case study and related law & regulation”
โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที่ 
20 ธนัวาคม 2557
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3.6 การปฏิบัติตามข้อกำาหนด
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.7 การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนต่อ
 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯตระหนักถึงความ
สำาคัญ และยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างเคร่งครดั  ตลอดจนรบัรูถ้งึสทิธขิอง
ผูม้ส่ีวนได้เสยีตามท่ีกฎหมายกำาหนด รวมถึงเคารพหลกัสทิธิ
มนษุยชนและการปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จัดให้มช่ีองทางท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำาท่ีไม่เหมาะสม 
การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ 
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรงต่อประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อประธาน
อนกุรรมการตรวจสอบได้รบัข้อร้องเรยีน จะนำาเรือ่งเข้าสูก่าร
พิจารณาของทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา
กำาหนดกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เและรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อตัดสินใจดำาเนิน
การ ซึง่กำาหนดนโยบายเรือ่งดงักล่าวไว้อย่างชดัเจนในนโยบาย
การกำากบัดแูลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้เผย
แพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ ภายใต้หวัข้อ “การแจ้ง
เบาะแส” โดยมกีารรบัแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

ในปี 2557 ไม่มกีารแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้อง
กบัการกระทำาผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ การถกูละเมดิสทิธิ 
รายงานทางการเงินทีไ่ม่ถูกต้อง การทจุรติและการคอร์รปัชัน่ 
หรอืระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่องของกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มายงัช่องทางดงักล่าว

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญต่อการ
เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยยึด
หลักความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

•   เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัภาพรวมของกลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โครงสร้างองค์กร รายชือ่คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร  
กฎเกณฑ์และการกำากับดูแลบริษัทจดทะเบียน/บริษัท
สมาชิก ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและ
บรษิทัสมาชกิ  กจิกรรมของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  รวมถงึ
ข้อมลูด้านบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนืของตลาดหลักทรพัย์ฯ

•   เปิดเผยรายงานประจำาปีของตลาดหลักทรพัย์ฯ ซึง่สามารถ
ดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2544 รวมท้ังงบ
การเงินประจำาปี คำาอธิบายและบทวิเคราะห์งบการเงิน 
(MD&A) ภายใน 60 วนันบัจากวนัปิดบญัช ีเช่นเดยีวกบั
เกณฑ์การเผยแพร่งบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน โดย
งบการเงินประจำาปี 2557 เผยแพร่เมือ่วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 
2558 หรอืภายใน 48 วนันบัจากวนัปิดบญัช ีซึง่เรว็กว่า
เกณฑ์ทีก่ำาหนด พร้อมทัง้จดัทำารายงานความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิโดยแสดงคูก่บั
รายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจำาปี 

 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์แล้ว ยังได้มีการ
เปิดเผยข้อมลูและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ รวมถงึข้อมลูของบรษิทัจดทะเบยีน ผ่านช่องทาง
ทีห่ลากหลาย และสามารถเข้าถงึได้ง่าย อาทิ

•  เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมจัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้
การลงทนุ ข่าวสารสำาคญัในแวดวงตลาดทนุ  ข้อมลูความ
รูเ้พือ่การลงทนุหรอืเพือ่วางแผนทางการเงนิ ผ่านส่ือ SET 
Social ได้แก่ Facebook Twitter Youtube 

•  เผยแพร่ข่าวสาร และความรูด้้านการเงนิและการลงทุน ผ่าน
สถานโีทรทศัน์ Money Channel ซึง่ออกอากาศ 24 ชัว่โมง 
รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ และสื่อ 
สิง่พมิพ์ต่างๆ

1. จดหมายอิเล็คทรอนิคส์:  
 ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th
2. ส่งไปรษณีย์: 

ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

นอกจากน้ี ตลาดหลักทรพัย์ฯ ยงัได้กำาหนดกระบวนการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้วย โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะ
ไม่เปิดเผยตนเองได้ ผูร้บัข้อร้องเรยีนจะเกบ็ข้อมลูเป็นความลับ
และเปิดเผยเท่าทีจ่ำาเป็นโดยคำานงึถงึความปลอดภยัและความ
เสยีหายของผู้ร้องเรยีน ผูร้้องเรยีนสามารถร้องขอให้คุม้ครองได้ 
และผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความ
เสยีหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
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5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ

•  ข้อมลูกจิกรรม Opportunity Day ย้อนหลงั ซึง่กจิกรรม
นีจ้ดัขึน้หลงัประกาศงบการเงินทุกไตรมาส เพือ่ให้บรษิทั
จดทะเบียนได้พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และ
สือ่มวลชน เพ่ือชีแ้จงข้อมลูเกีย่วกบัธุรกจิและการดำาเนนิ
งานของบรษิทั รวมท้ังเปิดโอกาสให้มกีารสอบถามข้อมลู
โดยตรงจากผู้ประกอบการ  ทั้งนี้ ในปี 2557 มีบริษัท 
จดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 461 บริษัท และมีผู้ลงทุน  
ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังข้อมูล 21,715 คน

•   มช่ีองทางให้ผูล้งทุน บรษิทัจดทะเบียน บรษิทัหลักทรพัย์ 
และผู้ทีเ่กีย่วข้องทัว่ไป สามารถแจ้งขอข้อมลู ข่าวสาร หรอื
ตดิต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที ่และบรกิารข้อมลูผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมติั 24 ชัว่โมง ดงันี้

•  บุคคลที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งจำานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในกิจการของตลาดหลักทรพัย์ฯ ธรุกจิ
หลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย 
1 ท่าน ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน 
ได้แก่ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, นายสุทธิชัย จิตรวาณิช, 
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล, นางโชติกา สวนานนท์ และ
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ 

•  บุคคลที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้ง 
จำานวน 5 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจากผู้บริหารระดับ 
รองผู้จัดการขึ้นไปของสมาชิก จำานวน 4 ท่าน ได้แก ่
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ, นายสุเทพ พีตกานนท์, 
นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ และนายพเิชษฐ สทิธอิำานวย 
และเป็นบุคคลที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เลอืกตัง้ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอชือ่ ซึง่ต้องไม่เป็น 
กรรมการผูจ้ดัการ พนกังานหรอืลกูจ้างของสมาชกิ จำานวน 
1 ท่าน ได้แก่ศาสตราจารย์พเิศษกติพิงศ์ อรุพพีฒันพงศ์

•  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง 
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ 
นางเกศรา มัญชุศรี  

•  คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ เลือกกรรมการคนหนึง่
นอกเหนือจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธาน
กรรมการ ได้แก่ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และแบ่งแยก
อำานาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน  

1.  S-E-T Cal l  Center (0-2229-2222 และ  
SETCallCenter@set.or.th) ให้บริการข้อมูล 
การลงทุนสินค้าและบริการ กิจกรรมของกลุ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการ
พฒันาความรูต้ลาดทนุ  กจิกรรมของ Money Channel 
และปัญหาการใช้งานระบบของสมาชิก เป็นต้น 

2.  TSD Ca l l  Cen te r  (0 -2229-2888 และ  
TSDCallCenter@set.or.th) ให้บริการข้อมูลงาน 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริการ e-Dividend บริการข้อมูลผู ้ถือหุ ้นทาง
อินเทอร์เน็ต บริการโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2557 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัรางวลั Outstanding 
Data Provider Award ประจำาปี 2557 ซึง่จดัโดย The Financial  
Information Service Division: FISD ซึ่งเป็นองค์การกลาง 
และโหวตโดยสมาชิกท่ีประกอบไปด้วย ผูค้้าข้อมลู (data vendor) 
ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ัวโลก โดยเป็นรางวัลสำาหรับตลาด 
หลกัทรัพย์ทีมี่ความโดดเด่นด้านการให้บรกิารข้อมลูทางการเงิน
และการลงทนุ เช่น ข้อมลูซือ้ขาย และข้อมลูบรษิทัจดทะเบยีน
ผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยไปยังผู้ลงทุนและ 
ผู้ร่วมตลาดทั่วโลก อันเป็นการตอกยำ้าความมุ่งมั่นท่ีตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ จะพฒันาการให้บรกิารให้ได้มาตรฐานสากลเพือ่ให้ 
ผู้ใช้ข้อมูลทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้สะดวกครบถ้วนทันเวลา

ปัจจุบัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
กรรมการจำานวน 11 ท่าน  กรรมการเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ มคีวาม
รู้ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน ์
ต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ

โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีองค ์
ประกอบ ดังนี้ 
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5.2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ

กรรมการทีม่ใิช่ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ มวีาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 2 ปี  ท้ังนี ้กรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ ทีพ้่น
จากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งต้ังหรอืเลือกตัง้ได้อกี 
แต่จะดำารงตำาแหน่งตดิต่อกนัได้ไม่เกนิ 2 วาระ  สำาหรบัผูจั้ดการ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มวีาระอยูใ่นตำาแหน่งคราวละไม่เกนิ 4 ปี  และ
อาจได้รบัการแต่งต้ังอีกได้ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผูก้ำาหนดวสิยัทศัน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยให้ความเห็นชอบต่อเป้าหมายหรือตัวชี้วัดระดับองค์กร  
(Corporate KPI) และกำากบัดแูลการดำาเนนิงานให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทบทวนแผนงานให้รองรับและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลง  โดยฝ่ายจัดการมกีารรายงานสถานะของตวัชีว้ดั
ระดบัองค์กร ความคบืหน้าการปฏบิตังิานตามแผนกลยทุธ์ และ
ผลประกอบการของตลาดหลักทรพัย์ฯ ต่อคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์ฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส

นอกจากนี ้คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ ยงัมคีวามรบั
ผดิชอบในการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ให้มคีวามเหมาะสม 
ทันสมัยอยู่เสมอ โดยกำาหนดแผนในการทบทวนวิสัยทัศน์  
และพนัธกจิเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี ซึง่ได้มกีารทบทวน 
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิครัง้ล่าสดุในปี 2555 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งนายสุภกิจ 
จริะประดษิฐกุล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ 
และมีฝ่ายเลขานุการองค์กรทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ โดยให้คำาแนะนำา 
ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึการกำากบัดแูลกจิการ 
ทีด่ทีีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ จะต้องทราบ รบัผดิชอบ
งานประชมุคณะกรรมการฯ  รบัผดิชอบดแูลกจิกรรมของคณะ
กรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ  รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัิ
ตามมตคิณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ

(1)  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (2) การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ระหว่างคณะกรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ มบีทบาทในการตดิตาม 
และกำากับดูแลการดำาเนินงานของตลาดหลักทรัพย ์ฯ 
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนด 
นโยบายการติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินงาน และการ 
บรหิารจดัการงานประจำาออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธาน 
กรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นกรรมการทีม่ไิด้เป็นผูบ้รหิาร 
ไม่เป็นบุคคลเดยีวกันกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ม ี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำาและมีส่วนสำาคัญ 
ในการตดัสนิใจเรือ่งนโยบาย ให้การสนบัสนนุและคำาแนะนำาใน 
การดำาเนนิธรุกจิของฝ่ายจดัการ โดยไม่ก้าวก่ายงานประจำาอัน 
เป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

0
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ผู้จัดการ

•	 เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการบริหารสูงสุดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในการบริหารกิจการ

ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

และระเบียบที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กำาหนด 

•	 รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน

กลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส

•	 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกผู้จัดการตลาด

หลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการ 

บางอย่างแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับ 

ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดไว้

คณะกรรมการ

•	 กำาหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ 

ดำาเนนิการตามนโยบาย ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

•	 อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตรากำาลังของพนักงาน

และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ

•	 แต่งตัง้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู

•	 กำากบัดแูลให้มีระบบบัญช ีการรายงานทางการเงนิ  

การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน งานบรรษทัภบิาล 

และการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล เชือ่ถอืได้

•	 มอบหมายและกระจายอำานาจดำาเนินการให้แก ่

ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสมให้มีการบริหารงาน 

ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมที่ดี

เพื่อให้การบริหารจัดการงานต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมท่ีเหมาะสม มีระบบการ
รายงานที่ชัดเจน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติ
คู่มืออำานาจดำาเนินการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการไปยังฝ่าย
จัดการในเรื่องต่างๆ โดยมีกรอบและกระบวนการพิจารณา
อนุมัติอย่างชัดเจน โดยเรื่องที่สำาคัญๆ อาทิ 

•   การใช้งบประมาณสนิทรพัย์ถาวร และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ  ท้ังนี ้กรณใีช้
งบประมาณเกนิวงเงินท่ีได้รบัอนมุติัเกนิกว่า 2 ล้าน
บาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์ฯ

•  การจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารในวงเงนิทีเ่กนิกว่า 
10 ล้านบาทต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์ฯ  ทัง้นี ้ การซือ้หรอืการจ้างเกนิกว่า 5 
ล้านบาท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลกั
ทรพัย์ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

1.  เรยีกประชมุคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ 
2.  เป็นผู้นำาในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยทำาหน้าที่

ประธานในที่ประชุม และมีการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมเมือ่ต้องชีข้าดในท่ีประชมุ

•  หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

•  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

    ให้กับคณะอนุกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ชุด เพื่อช่วยงาน
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจน
กล่ันกรองงานสำาคญัทีจ่ำาเป็นต้องอาศยัความรูค้วามเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน อาท ิคณะอนกุรรมการตรวจสอบ คณะอนกุรรมการ
สรรหาและพิจารณาค ่าตอบแทน คณะอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมาย โดยรายชื่อและหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตาม 
หน้า 101

3.  เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านมส่ีวนร่วมใน
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

4.  สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ในการพจิารณาปรบัปรงุผลการ
ทำางานอย่างต่อเนือ่ง

5.  ประสานงานและส่งเสริมการทำางานของกรรมการและ 
ผูจ้ดัการอย่างเหมาะสมและเตม็ประสทิธภิาพ
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(3) แผนพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งผู้จัดการ
 และผู้บริหารระดับสูง

(4) งานดา้นบรรษทัภบิาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญต่อการเตรียมพร้อม 
บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 
ระดับสูง โดยจัดทำาแผนพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งผู้จัดการ 
และผู้บริหารระดับสูง (succession planning) ซึ่งมีกระบวน 
การสรรหาผู้สืบทอดตำาแหน่งในระดับต่างๆ (successor) 
ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ ์
ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้นำาโดยได้รายงานผล 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ อยา่งสมำา่เสมอ 
โดยจัดให้มีโครงการ Leadership Development Program  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือก พัฒนา และธำารง 
รักษาพนักงานที่มีคุณลักษณะและศักยภาพที่สามารถเติบโต 
เป็นผู้บริหารเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารองค์กรให้ 
แข่งขันได้ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและ 
สืบทอดตำาแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ ่งเน้นรักษา
มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนินงานของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่ผูเ้กีย่วข้องใน
ตลาดทนุไทย คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้มอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมมหีน้าทีพ่จิารณาและกล่ันกรองงานด้านบรรษทัภบิาล 
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับบริษัทจดทะเบียน  
และสำาหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสมำ่าเสมอ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำาคัญท่ี 
เก่ียวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องตาม 
หลักการหรือมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ
สากล  เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานให้กับกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานกลุ ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ

•   นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการกำากบัดแูลกจิการ

เพื่อมุ่งหวังให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายฯ 

ฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีให้องค์กร

อื่นๆ ในตลาดทุนไทย

เพื่อให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าใจถึงมาตรฐาน 

ด้านจริยธรรมท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ในการดำาเนินงาน และยึดถือปฏิบัติ ท้ังน้ี กรรมการ ผู้บริหารและ 

พนักงานทุกคนได้รับเอกสารจรรยาบรรณเมื่อเข้ารับตำาแหน่งหรือเข้าทำางานใหม่ และพนักงาน

เข้าใหม่ทุกคนลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตาม

 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้เก่ียวข้อง จึงกำาหนดแนวปฏิบัติฯ เพ่ือให้ 

กรรมการ และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยการลงทุนจะต้องกระทำาด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

และไม่ใช้ข้อมูลหรืออำานาจหน้าที่จากการปฏิบัติงาน

1.		นโยบายการกำากับ 
	 ดูแลกิจการ

2.	จรรยาบรรณฯ

3.		แนวปฏิบัติในการได้มา
	 หรือจำาหน่ายไปซึ่ง
	 หลักทรัพย์จดทะเบียน

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

เพื่อดูแลรักษาความลับของข้อมูลขององค์กรและ
ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการนำา
ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ อาทิ

• ไม่ใช้ข้อมูลขององค์กรเพื่อแสวงหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

• รักษาความลับขององค์กรโดยระมัดระวังมิ
ให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของ
องค์กรรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

• ไม่เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลับขององค์กรแม้
พ้นสภาพหรอืสิน้สดุการปฏิบตังิานทีอ่งค์กรไปแล้ว

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

	แนวปฏิบัติเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพ่ือป้องกันมิให้พนักงาน รวมถึงกรรมการและผู ้จัดการ 
กระทำาการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดๆซึ่งก่อให้เกิดความขัด
แย้งกับผลประโยชน์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่างๆ อาทิ

 
• ห้ามพนักงานดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา

ในบริษัทจดทะเบียน และ/หรือบริษัทสมาชิก 
• การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากกรรมการและผูจ้ดัการ และกรณกีรรมการและผูจ้ดัการ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ 

• กรณพีนกังานหรอืผูเ้กีย่วข้องต้องการเป็นคูค้่ากบัตลาด 
หลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ กับผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว

ณ 31 ธนัวาคม 2557 ผูบ้รหิารระดบัสงูของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
ไม่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการและที่ปรึกษา 
ในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาด 
ทุนไทย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดให้มีการ
ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณกลุ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำาทุกปี โดยผ่านการพิจารณา 
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ 
รับผิดชอบต ่อสังคม ก ่อนนำาเสนอต ่อคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปี 2557  
คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้นโยบายและจรรยาบรรณฯ ฉบับ
ปัจจุบันซึ่งยังมีความเพียงพอเหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับสากล

 • เผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณฯ 
รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบเครือข่าย
ภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

•  การทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
    และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

•  กจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นบรรษทัภบิาล
   ให้กับพนักงาน

 •  จัดทำาบทความให ้ความรู ้  และปรับปรุงข ้อมูล 
พัฒนาการสำาคัญด้านบรรษัทภิบาลทาง Intranet ในคอลัมน์ 
“Sharing: CG & Compliance” อย่างสมำ่าเสมอ

 • จัดงาน CG Day ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่  22 
ตลุาคม 2557  ภายใต้แนวคดิ “CG Refresh” โดยนำาแนวปฏบิตัิ
ทุกเรื่องที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน มาทบทวน 
ให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตาม และ
สร้างจติสำานกึทีด่ ี ซึง่ภายในงานได้ดำาเนนิกจิกรรมต่างๆ อาทิ 



91

ตลอดปี 2557 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงไม่มี
กรณกีารพจิารณาการกระทำาทีข่ดัต่อข้อกำาหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวม
ถงึไม่มกีารใช้ข้อมูลภายในหรืออำานาจหน้าท่ีเพือ่ทำาการได้มา
หรือจำาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการและ
พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

•  การติดตามการปฏบิตัติามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
   และจรรยาบรรณฯ

(5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ ให้ความสำาคญัต่อระบบ
ควบคุมภายในที่ดี โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการกำาหนด
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำางานให้มี
การแบ่งแยกหน้าท่ีในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานระหว่างกัน กำาหนดอำานาจดำาเนินการที่ชัดเจน เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมรีะบบการตดิตามผลการปฏบิตังิานที่
ชัดเจน  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบกำากับ
ดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ท้ังด้านการดำาเนนิงาน ด้านการ 
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระข้ึนตรงต่อคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารให้ขึ้นตรง 
ต่อกรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะ 
อนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน 
การแต่งต้ัง โยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุด 

การแข่งขันตอบคำาถามจากจรรยาบรรณพนักงาน การจับคู่
จรรยาบรรณพนักงานกับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ CG 
และดำาเนินกิจกรรมบนเวทีโดยท่านกรรมการและผู้จัดการซึ่ง
เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานตลอด
งานต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

• จัดประชุมเพื่อชี้แจงสาระสำาคัญของนโยบายการกำากับ 
 ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณฯให้กับพนักงาน เพื่อสร้าง 
 ความเข้าใจในการปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกิจการที่ 
 ดีได้อย่างถูกต้อง 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในคอื นางสาววภิา ลีต้ระกลูนำาชยั 
ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการเข้าถงึข้อมลู
ที่จำาเป็นในการตรวจสอบ ดำาเนินการตรวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจำาปีที่จัดทำาข้ึนตามแนวความเสี่ยง (Risk-
based Approach) อนมุตัโิดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบ โดย
รายงานผลการตรวจสอบและผลการตดิตามความคบืหน้าการ
ดำาเนนิการของฝ่ายจดัการโดยตรงต่อคณะอนกุรรมการตรวจ
สอบอย่างสมำ่าเสมอ 

กระบวนการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึด
ตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO         
(The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway 
Commission) โดยมี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ  

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการดำาเนินกิจกรรม 
/ โครงการสำาคัญที่สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดย
สรุปโครงการสำาคัญได้ ดังนี้

•  ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ความสำาคญัต่อการดำาเนนิงานตาม
มาตรฐานสากล โดยในปี 2557 ได้สอบทานการดำาเนิน
งานและพัฒนางานบริการหลังการซื้อขายให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล Principles for Financial Market 
Infrastructure: PFMI และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเข้าสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐาน PFMI

   
•  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้

สมาชกิสามารถทำาธรุกรรมได้สะดวกและมปีระสทิธภิาพ 
ยิง่ข้ึน โดยได้ให้ความสำาคญัต่อการพฒันาระบบให้มกีาร 
ควบคมุทีด่ ีมกีารทดสอบระบบอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ง และ 
ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าไปสอบทาน 
ระบบใหม่ก่อนเริ่มใช้งาน (pre-implementation review)  
เพื่อเพิ่มความมั่นใจ โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มใช้ระบบซื้อขายและชำาระราคา 
ใหม่สำาหรับตราสารอนุพันธ์ ได้อย่างประสบผลสำาเร็จ  
ระบบทำางานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบัน 
อยู ่ระหว่างการพัฒนาระบบชำาระราคาและรับฝาก 
หลกัทรพัย์สำาหรบัตราสารทนุ กำาหนดเริม่ใช้งานปี 2558



92 รายงานประจำาปี 2557

จากการดำาเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการ
ดำาเนินโครงการสำาคัญต่างๆ คณะอนุกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
ความเพียงพอ เหมาะสม (โดยแสดงรายละเอยีดไว้ในหัวข้อ 
“รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ”)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญต่อการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการ 
ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี่ยงของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ดำาเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่
กำาหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจได้ว่า 
ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำาคัญขององค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คอื 1. ความเสีย่งระดับกลยทุธ์  
(strategic risk) 2. ความเสี่ยงระดับธุรกิจ (business risk) 
และ 3. ความเสีย่งระดับกระบวนการปฏบัิติงาน (process risk) 
โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง

(6) การบริหารความเสี่ยง

•  ฝ่ายจัดการระบุ ประเมินระดับผลกระทบและโอกาสที่จะ
เกิดของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำาหนด และมีมาตรการ
ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่กำาหนดโดยฝ่ายจัดการในฐานะเจ้าของความเสี่ยง 
ตลอดจนการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุม
การทบทวนความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของ
มาตรการจดัการความเสีย่งทีส่ำาคญัอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้
มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยง
ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงการพิจารณามาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสำาหรับการเตรียมการเริ่ม
ใช้ระบบงานชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ใหม่ และ
ระบบรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ สำาหรับตลาดตราสารทุนที่
มีกำาหนดการเริ่มใช้ในกลางปี 2558 โดยอยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ัง
อุตสาหกรรม 

•  จัดให้มีแผนดำาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan: BCP)  รวมทั้งทบทวน และซ้อมการปฏิบัติการ
ตามแผนร่วมกับหน่วยงานในตลาดทนุเพือ่เตรยีมพร้อม
รบัมอืภาวะวกิฤตต่ิางๆ อย่างจรงิจงัเป็นประจำาทกุปีโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำาคัญในการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทั้งที่อาคารทำาการหลัก
และศูนย์ทำาการสำารอง และทดสอบการใช้ระบบสำารอง
ร่วมกับบริษัทสมาชิก เพื่อรองรับหากเกิดเหตุการณ์ภัย
พิบัติใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารทำาการหลัก เพื่อให้
สามารถเปิดซือ้ขายหลกัทรพัย์ได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจาก
นั้น ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบผลสำาเร็จ  
จากการนำาแผน BCP มาใช้จริง โดยสามารถให้บริการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู ้ลงทุนได้ตลอดช่วงเหตุการณ์
ความไม่สงบ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพ 
ของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่มีการจัดการด้านความเสี่ยง 
ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

 
•  ฝ่ายตรวจสอบภายในพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าฝึกอบรมทักษะการตรวจ
สอบภายในโดยทั่วไป และทักษะเฉพาะด้านการตรวจ
สอบระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การทำา Web Application 
Penetration Testing เป็นต้น โดยมกีารอบรมท้ังสิน้รวม 
74 วัน (man-days)  รวมทั้งมีการศึกษาดูงานและแลก
เปลีย่นประสบการณ์งานตรวจสอบภายในกบัฝ่ายตรวจ
สอบภายในของ Korea Exchange (KRX) รวม 6 วัน 
(man-days)

•  ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: 
QAR) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี ประเมิน 
ครั้งล่าสุดในปี 2554 และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน รวมทั้งได้ดำาเนินการ
ให้มีการประเมินคุณภาพด้วยตนเอง  

ในการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบและกำาหนดนโยบายในการระบุความเสี่ยง
และประเมนิระดบัของความเสีย่งตามเกณฑ์ทีก่ำาหนดไว้ โดย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Department) 
เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการ
ดำาเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
นโยบายทีไ่ด้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปกรอบการดำาเนนิ
งานได้ ดังนี้
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คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ต่อรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทใน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำาป ี โดยกำากบัดแูลกระบวนการจดัทำา
และเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิรวมถึงข้อมลูของรายการทีอ่าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ 
และสะทอ้นผลประกอบการและฐานะทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
ทัง้น้ี งบการเงินดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็น 
อย่างไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและผา่นการสอบ 
ทานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนนำาเสนอต่อคณะ 
กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพือ่อนมุตั ิ (รายละเอยีดความ
เหน็ของคณะอนกุรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ 
“รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ”)

1.  มีการกำาหนดการประชุมประจำาทุกเดือนและประจำาทุก
ไตรมาสไวเ้ปน็การลว่งหนา้ตลอดทัง้ป ีโดยไดก้ำาหนดวนั
ประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าและนำาเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรบัทราบในการประชมุเดอืนธนัวาคม ท้ังนี ้
เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทุกคนจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมกรณี 
ที่มีความจำาเป็น 

 
2.  ประธานกรรมการ และกรรมการและผู้จัดการเป็น 

ผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุม  
 
3.  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมอย่าง

ชดัเจน พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้  7 วนั
ก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษา
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ยกเวน้กรณเีปน็เรือ่งเรง่ดว่นอาจนำา
สง่เอกสารในภายหลงั พรอ้มทัง้จดบนัทกึการประชมุเปน็
ลายลกัษณอ์กัษร และเสนอใหม้กีารรบัรองในการประชมุ
ครั้งถัดไป

 
4.  กรรมการทุกท่านมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอในการ

พิจารณาตัดสินใจเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ันสายงานวางแผน 
กลยุทธ์องค์กรและการเงิน ยังได้สรุปข้อมูลภาวะ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็น
ประจำ าทุก เดือน ซึ่ ง รวมถึ งข้อมูลสรุปภาพรวม
ตลาดหลักทรัพย์ไทยเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลการ
ระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนและพัฒนาการสำาคัญใน
ตลาดทุนไทยและตลาดทุนโลก 

 
5.  ประธานกรรมการ ดำาเนินการประชุมโดยกำาหนดเวลาที่

เพียงพอสำาหรับฝ่ายจัดการในการนำาเสนอข้อมูลและ
สำาหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการได้
อภิปรายอยา่งเตม็ทีแ่ละเปดิเผยซึง่การประชมุแตล่ะครัง้
ในปี 2557 ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน โดยกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเสนอวาระการประชุม 
เพิ่มเติมได้

(7) รายงานทางการเงิน

(8)  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2557

•  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี: ในปี 2557 ตลาด 
หลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทยและกิจการย ่อยจ ่าย 
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชี 
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำานวนเงินรวม 2,337,000 บาท

•  ค่าบริการอื่น:  ไม่มี

5.3 การประชุมคณะกรรมการ•  ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำาคัญต่อคณะ  
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา 
เพื่อให้ได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร

• สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ผู ้บริหารและพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย ์ฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรม 
หลักสูตรการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและ 
กลยุทธ์องค์กร ตลอดจนการปรับตัวให้ทันและรองรับ 
กับ AEC (ASEAN Economic Community) ในปี  
2558 ให้กับผู ้บริหาร พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การบริหารความเสี่ยง โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน CG 
Day ประจำาปี 2557
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6.  คณะกรรมการสนบัสนนุใหผู้จั้ดการเชญิรองผูจั้ดการและ
ผูช้ว่ยผูจั้ดการเขา้รว่มประชมุ เพือ่ใหส้ารสนเทศเพิม่เตมิ
ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งคณะกรรมการจะ
สามารถถา่ยทอดนโยบายหรอืหลักการใหฝ่้ายจดัการนำา
ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับเพื่อให้คณะ
กรรมการมีโอกาสรู้จักเพื่อประกอบการพิจารณาแผน
สืบทอดตำาแหน่ง

 
7.  กรรมการทุกคน ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งยกเว้นมีเหตุจำาเป็น 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ในรอบป	ี2557

รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	
(กรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการและผู้จัดการ

เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด)

1.	 ดร.สถิตย์	ลิ่มพงศ์พันธุ	์												 ประธานกรรมการ 14/14    
2.	 นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภพ    รองประธานกรรมการ 14/14  9/9 9/9 
3.	 นางโชติกา	สวนานนท ์ กรรมการ (1) 5/6 4/4 2/3  
4.		 นายพิเชษฐ	สิทธิอำานวย กรรมการ (2)  8/8   5/5 3/3
5.		 นายชาญชัย	กงทองลักษณ ์ กรรมการ 14/14 7/7  4/4 
6.	 ศ.(พิเศษ)	กิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์		กรรมการ (3) 7/8    
7.		 ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล กรรมการ (4) 6/6   3/4 
8.		 ดร.สุภัค	ศิวะรักษ์ กรรมการ (5) 6/6 4/4  2/4 
9.		 นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช กรรมการ 13/14  3/3  6/6
10.	นายสุเทพ	พีตกานนท ์ กรรมการ (6) 14/14  4/4  6/6
11.	นางเกศรา	มัญชุศรี     กรรมการและผู้จัดการ (7) 7/8*   4/4 3/6 3/3
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 ในปี  2557  ได้ มี ก ารจั ดประชุ มคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วม 
ประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 96.4 ตามตารางการ 
ประชุมที่แสดงด้านท้ายนี้ โดยในปี 2557 ได้มีการประชุม 
เป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน  
1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำาเนินงานที่ผ่านมา 
ของฝ่ายจัดการ ซึ่ งที่ประชุมมีการแจ้งผลประชุมให้  
ฝ่ายจัดการได้รับทราบด้วย  

1.	 นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร กรรมการ (8)   8/8 9/9 3/6 4/5 
2.	 นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา กรรมการ (9)   6/6 6/6   
3.	 นายโยธิน	เนื่องจำานงค ์ กรรมการ (10)   8/8 9/9   
4.	 นายรพี	สุจริตกุล	 กรรมการ (11)   6/6  4/5 2/3 3/3
5.	 นางศศิธร	พงศธร กรรมการ (12)   8/8  5/6 4/5 
6.		นายจรัมพร	โชติกเสถียร  กรรมการและผู้จัดการ (13)   6/6  4/5 1/3 2/3

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี	2557 

หมายเหตุ:  
(1) (4) (5)   เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
(2) (3)        เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
(7)   เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557
(6) (8) (10) (12)  ครบวาระเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 และนายสุเทพ พีตกานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่ออีก 1 วาระ
(9) (11)     ครบวาระเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
(13)  ครบวาระเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

*(ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง)
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกีารประเมนิผลการ
ปฏิบติังานอย่างต่อเนือ่งเป็นประจำาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติหน้าท่ี ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการทำางาน 
รวมทั้งสนับสนุนหลักบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ โดย
กำาหนดจากขอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล
กจิการทีด่ ีโดยได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการบรรษทัภบิาล
และความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นผูพ้จิารณาและให้คำาแนะนำา
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังจัดทำาสรุปข้อมูลผลการประเมิน
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบ  
ซึ่งสอดคล ้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่กำาหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับ 
ผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการหารือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้ความ
เห็นเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการฯ ทัง้ในรปูแบบประเมนิทัง้คณะ และประเมนิกรรมการ 

•  กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ของกรรมการ

รายบุคคล ทั้งประเมินโดยตนเองและประเมินโดยกรรมการ
ท่านอื่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
บรรษัทภิบาล มีความเห็นว่ากระบวนการและรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ  มีความครบ
ถ้วนและเหมาะสมแล้ว และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมคำาถาม เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของ
คณะกรรมการยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเติมแบบประเมินทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของกรรมการ เพื่อประเมินความ 
หลากหลายของคณะกรรมการทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 
มอบหมายงานอย่างหนึ่งอย่างใดแก่กรรมการ (ถ้ามี) ต่อไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้มมีตใิห้ปรบัปรงุ
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และการเพ่ิมเติม
แบบประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการฯ 
ตามที่คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จดัให้มกีาร
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานใน 5 รูปแบบ คือ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 2) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
โดยตนเอง) 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
รายบุคคล โดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) 4) การประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการ และ 5) แบบประเมนิ 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ โดยสรุปราย
ละเอียด ดังนี้

•   รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
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ในปี 2557 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
ทั้ง 8 หมวด ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดเท่ากับ 4.54  จาก
ระดับคะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.80 โดย
กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า คณะกรรมการมีการดูแลให้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อกำาหนดเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและ
ข้อห้ามปฏิบัติใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และคณะกรรมการได้
คำานึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้มี
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

 ได้แก่

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้คณะ มหีวัขอ้ประเมนิ 8 หมวด

1

2

3

4

5

6

7

8

การกำาหนด
กลยุทธ	์และการ
วางแผนธุรกิจ

การมอบหมาย
อำานาจดำาเนินการ

การจัดการ
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายใน

ความพร้อมของ
คณะกรรมการ

การดูแล
ไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

การประชุม

การมีบรรษัท
ภิบาลที่ด	ีและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การประเมินผล
และการเตรียม
บุคลากรระดับ
บริหาร

มีหัวข้อประเมิน 4 หมวด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ  2. การประชุม  3. ความเป็น
อิสระ และ 4. ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง

สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตลาด 
หลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) ในภาพรวม 
4 หมวด ได้คะแนนเฉลีย่ของทกุหมวด เท่ากบั 4.69  จากระดบั
คะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.80 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รายบคุคล (ประเมนิโดยตนเอง)

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล โดยกรรมการท่านอ่ืน 
       (แบบไขว้)

มหีวัข้อประเมนิ ทัง้หมด 4 หมวด เช่นเดยีวกบัการประเมนิ
ของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดย
ตนเอง) โดยให้เลขานุการคณะกรรมการทำาการสุ่มคัดเลือก
กรรมการ 2 ท่านเพือ่ประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการ 
1 ท่าน สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ รายบคุคล โดยกรรมการท่านอืน่ (แบบไขว้)  
ในภาพรวม 4 หมวด ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดเท่ากับ 
4.75 จากระดับคะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
95.00

มหัีวข้อประเมนิทีส่ำาคญั อาท ิการเปิดโอกาสและสนบัสนนุ
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ไม่ชี้นำาความเห็นของที่
ประชุม มีการตัดสินใจอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุน
ให้กรรมการพจิารณารายงานการประชุมเพือ่ให้มรีายละเอยีด
ที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงมติรับรองการประชุม โดยประธาน
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ผู้รายงานผลการประเมินโดยตรงต่อประธานกรรมการ

เพื่อประเมินความหลากหลายของคณะกรรมการทั้งใน
ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทัง้นี ้แบบ
ประเมนิทกัษะ ความรู ้ความสามารถของกรรมการนัน้ได้จดัให้ 
มกีารประเมนิแยกต่างหากออกจากแบบประเมนิผลตนเองใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ และไม่ได้มีการคำานวณ 
ผลประเมินแต่อย่างใด

 

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ของประธานกรรมการ

(5)  แบบประเมิน ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
 ของกรรมการ
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ทั้งนี้ สำาหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทั้งคณะ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการรายบุคคล ประจำาปี 2557 รวมทั้งความเห็นหรือ 
ข ้อ เสนอแนะต ่างๆ ท่ี ได ้ รับจากการประเมินผลนั้น 
คณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ได้จัดทำาสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่นำามาพจิารณาปรับปรุง
และพัฒนาการดำาเนินงานต่อไป

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการชุดย่อยท่ีเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาล
ทุกชุดมีหน้าที่ทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็น
ประจำาทุกปี โดยในปี 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค ่ าตอบแทน  
คณะอนกุรรมการบรรษัทภบิาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำาปี 2557 แล้ว 
และได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำาหนด
ให้ประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได ้รับประโยชน ์ตอบแทนตามท่ี ท่ีประชุมสมาชิกของ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ กำาหนด จงึมัน่ใจได้ว่าการจ่ายผลตอบแทน
แก่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการมีส่วนตัดสินใจในการจ่ายผลตอบแทนให้ 
แก่ตนเอง  

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการ

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าตอบแทนสำาหรบัคณะกรรมการ และนำาเสนอคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำาเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสมาชิก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 177

นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน ยงัเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
สำาหรบัอนกุรรมการ ผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึการ
กำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับผูจั้ดการและผูบ้รหิารระดับสงูเป็น
รายบุคคล เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้จัดการ 
และผูบ้รหิารอย่างชดัเจน ในรปูแบบดชันวีดัผลการปฏบิตังิาน 
(KPI) โดยเปรยีบเทยีบกับ KPI เป้าหมายทีก่ำาหนดกับผลงาน 
ที่ทำาได้จริง ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน
ทางธุรกิจ และการดำาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะ
กรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกอบกบัสภาวะทางสงัคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประกอบ
การพิจารณากำาหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับค่าตอบแทนจาก
การเป็นกรรมการเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำาหนดโดยท่ี
ประชุมสมาชิก และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
อนกุรรมการ หรอืกรรมการบรษิทัย่อย ได้รบัค่าตอบแทนตาม
อตัราทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ กำาหนด โดยพจิารณา
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ปรากฎตามตารางด้านท้ายนี้

ประธาน 117,000 75,000 52,500 52,500 
กรรมการ / อนุกรรมการ  78,000 50,000 35,000 35,000 

ค่าเบี้ยประชุม

ประธาน      -    -      -       -
อนุกรรมการ      -    -      -       - 

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรม
การตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ชุดอื่นอัตราค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน	

52,500
35,000

-
-

-
-

15,000
10,000



98 รายงานประจำาปี 2557

1.	 ดร.สถิตย์	ลิ่มพงศ์พันธุ ์ 5,844,000     474,000  6,318,000*

2.	 นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภพ 936,000  496,774 615,000  326,000 2,373,774

3.	 นางโชติกา	สวนานนท ์ 364,839 329,032 153,548    847,419

4.	 นายพิเชษฐ	สิทธิอำานวย 546,000   225,167 225,167     14,000 1,010,333

5.	 นายชาญชัย	กงทองลักษณ์	 	936,000 321,667  153,548  336,000 1,747,215

6.	 ศ.พิเศษ	กิติพงศ ์ 546,000       38,000    584,000

  อุรพีพัฒนพงศ์
7.	 ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล 364,839   153,548      518,387

8.	 ดร.สุภัค	ศิวะรักษ ์ 364,839 219,355  153,548      737,742

9.	 นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช 936,000  153,548  420,000 350,000 1,859,548

10.	นายสุเทพ	พีตกานนท ์ 936,000  225,167  532,583   346,000 2,039,750

11.	นางเกศรา	มัญชุศร ี       

รายชื่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	

คณะ
กรรมการ
ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ

คณะ
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ 
อนุกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะ 
อนุกรรมการ
บรรษัท
ภิบาลและ
ความรับผิด
ชอบต่อ
สังคม

คณะ
อนุกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
**

คณะ
อนุกรรมการ
/	คณะทำางาน
ชุดอื่น	และ
คณะ

กรรมการ
บริษัทย่อย

ค่าตอบ
แทนรวม

ค่าตอบแทนกรรมการในรอบป	ี2557		(บาท)		

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี	 	 	 	 	 	 	

1.	 นางไขศรี	เนื่องสิกขาเพียร	 571,161 549,194 273,790 246,290   10,000 1,650,435

2.	 นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	 	 390,000 250,000        640,000

3.	 นายโยธิน	เนื่องจำานงค ์   571,161 366,129     50,000    987,290

4.	 นายรพี	สุจริตกุล	 		390,000  175,000 165,000 262,000  20,500 1,012,500

5.	 นางศศิธร	พงศธร	 		571,161  366,935 246,290   1,184,387

6.		 นายจรัมพร	โชติกเสถียร	 		390,000         390,000

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

5.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ 4 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ 13 ท่าน 
รวม 18 ท่าน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนรวมเงินเดือน  

ค่าครองชพี บำาเหนจ็พเิศษ โบนสั และเงนิสมทบกองทนุสำารอง 
เลี้ยงชีพจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2557 เป็นจำานวน 
รวมทั้งสิ้น 168,135,254.68 บาท
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5.8 การพัฒนากรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความสำาคญัเรือ่งการพฒันากรรมการ 
อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ โดยได้จัดให้กรรมการของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการอบรมความรู้และดูงานที่
เกี่ยวข้องกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง
วสิยัทศัน์ให้ก้าวไกลอยูเ่สมอ และในกรณท่ีีมกีรรมการเข้าใหม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการแนะนำาภาพรวมการดำาเนิน
งานของตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำา และ
ภาพรวมการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อย รวมท้ังได้ส่งมอบคูม่อื
กรรมการ ซึง่จะมข้ีอมลูสำาคญัทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
พึงทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในปี 2557 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการ
อบรม และเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรม
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) อาท ิ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 ในหวัข้อ “Unlocking Corporate Value through  
Sustainability Reporting” โดยมี ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  
(ประธานกรรมการ) นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ (รองประธาน
กรรมการ) และนางเกศรา มัญชุศรี (กรรมการและผู้จัดการ) 
เป็นวิทยากรรับเชิญ และ/หรือ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว 

อย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ นางโชติกา สวนานนท์ ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุม IOD 
Committee Forum 2014 ในหัวข้อ “Internal Audit Topics 
for Audit Committee Consideration” เพือ่เป็นการแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบร่วมกนั
ในการกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน 

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 IP-
OPEMA Securities  ณ ประเทศโปแลนด์ และประเทศฮังการี 
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อ
ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างบคุลากรในแวดวงตลาดทนุและ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
โดยรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
ทีส่ำาคญั  โดยมกีรรมการทีร่่วมเดนิทางใน Financial Trip 2014 
ได้แก่ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ, 
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, นายชาญชัย 
กงทองลกัษณ์, นางโชตกิา สวนานนท์, นายพเิชษฐ สทิธอิำานวย, 
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล, นายสุเทพ พีตกานนท์ และ 
นางเกศรา มัญชุศรี นอกจากนี้ กรรมการฯ ที่ดำารงตำาแหน่ง 
อนุกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางโชติกา สวนานนท์, 
ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ และนายชาญชัย กงทองลักษณ์ พร้อมทั้ง 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู ้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 1 ท่าน ได้เดินทางศึกษาดูงานเพื่อเยี่ยมชม Korea 
Exchange (KRX) ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 2-3 
ธันวาคม 2557 เพื่อศึกษาดูงานการกำากับดูแลกิจการ  
การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ตลอดจนได้สร้างความพันธ์อันดีระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์อื่นด้วย
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หลักสูตรของ	IOD	ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	เข้าร่วมอบรม

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน
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1.	 ดร.สถิตย์	ลิ่มพงศ์พันธุ์
2.	 นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภพ
3.		 นางโชติกา	สวนานนท์
4.		 นายพิเชษฐ	สิทธิอำานวย
5.		 นายชาญชัย	กงทองลักษณ์
6.		 ศ.พิเศษ	กิติพงศ	์อุรพีพัฒนพงศ์
7.		 ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล

8.		 ดร.สุภัค	ศิวะรักษ์
9.		 นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช
10.		นายสุเทพ	พีตกานนท์
11.		นางเกศรา	มัญชุศรี

(2557)



101

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

รายชื่อ

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	อย่างน้อย	3	คน	ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	1	คน	
เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก	1	คน	และอย่างน้อย 
1	คน	เป็นผู้มีความรู้	ความเข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี	การเงิน	หรือการตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	

1.	นางโชติกา		 สวนานนท์	 		 	 	 ประธานอนุกรรมการ	
2.	นายชาญชัย		 กงทองลักษณ์	 	 	 	 อนุกรรมการ	 	
3.	ดร.สุภัค		 ศิวะรักษ์์	 	 	 	 อนุกรรมการ

ดำารงตำาแหน่ง

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและ 
ดำาเนินการดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
 นำาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัการแต่งตัง้ การเลกิจ้าง และกำาหนด 
 ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 ประสานงานกับผู ้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค ์ 
 ในการดำาเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทาง แผนงาน 
 และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็น 
 ที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสำาคัญ
3. ประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
 เก่ียวกับวัตถุประสงค์และการวางแผน การตรวจสอบ  
 การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผล 
 ของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการ 
 ควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

4. ปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและ 
 ข้อเสนอแนะของผู ้สอบบัญชีและของฝ่ายตรวจสอบ 
 ภายใน รวมทั้งติดตามการดำาเนินการของฝ่ายจัดการ 
 ต่อข้อเสนอแนะดงักล่าว เพือ่เสนอคณะกรรมการตลาด 
 หลกัทรพัย์ฯ ทราบ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ 
 หน่วยงานที่กำากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ดูแลให ้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญของตลาด 
 หลักทรัพย์ฯ
7. รายงานการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการให้คณะ 
 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อย 
 ปีละ 4 ครั้ง
8. หน้าที่อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของคณะ 
 อนุกรรมการตรวจสอบที่อาจกำาหนดเพิ่มเติมโดยคณะ 
 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
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คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี่ยง	 
วาระการดำารงตำาแหน่ง: 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

1.	นายสุเทพ	 พีตกานนท์	 		 	 	 ประธานอนุกรรมการ	
2.	นางฤชุกร		 สิริโยธิน		 	 	 	 อนุกรรมการ	 	
3.	นายพิเชษฐ	 สิทธิอำานวย	 	 	 	 อนุกรรมการ
4.	นายสุทธิชัย	 จิตรวาณิช	 	 	 	 อนุกรรมการ
5.	นายสมเกียรติ	 ศิริชาติไชย	 	 	 	 อนุกรรมการ
6.	ศ.ดร.อัญญา			 ขันธวิทย์	 	 	 	 อนุกรรมการ
7.	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 อนุกรรมการ

1. ให้คำาแนะนำาและให้ความเหน็แก่คณะกรรมการตลาดหลกั 
 ทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการกำาหนดนโยบายและ 
 กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพ่ือให้ 
 มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถดำาเนินการบริหาร 
 ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม 
 ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจขององค์กร 
 อย่างครบถ้วน 

2. ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานบริหาร 
 ความเสี่ยงในเรื่องเ ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
 ทุกประเภท
3. พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินความเสี่ยง  
 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำาคัญได้รับการดูแลและ 
 จัดการอย่างเหมาะสม
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คณะอนกุรรมการดังกล่าว มหีน้าที่ในการพจิารณา
และให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้

3. คณะอนกุรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
    หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
วาระการดำารงตำาแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ		

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

1. ด้านการสรรหา
(1) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข ้าดำารงตำาแหน ่ง 

  ผู ้บริหารระดับสูง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
  บริษัทย่อย 

(2) แผนสืบทอดกิ จการ  ( success ion  p lan ) 
  ในตำาแหน่งกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหาร 
  ระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทบทวนแผน 
  ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี 

(3) ดูแลกระบวนการปฐมนิ เทศ (or ientat ion)  
  กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู ้กรรมการ 
  ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาด 
  หลักทรัพย์ฯ มอบหมาย
2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทน 
  ให้แก่คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุกรรมการ  

  ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะ 
  กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมท้ังคณะ 
  ทำางานด้วย

(2) โครงสร้างผลตอบแทนของพนกังานตลาดหลกัทรพัย์ฯ
(3) งบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจำาป ี  

  และเงินรางวัลประจำ าป ีของพนักงานตลาด 
  หลักทรัพย์ฯ

(4) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตรา 
  เงินเดือน และผลตอบแทนของกรรมการและ 
  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตรา 
  เงินเดือนและการจ่ายผลตอบแทนประจำาปีของ 
  ผู้บริหารระดับสูง

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาด 
  หลักทรัพย์ฯ มอบหมาย



104 รายงานประจำาปี 2557

4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม   
     หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
วาระการดำารงตำาแหน่ง:	มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ		

1.	นางภัทธีรา	 ดิลกรุ่งธีระภพ	 		 	 	 ประธานอนุกรรมการ	
2.	นายชาญชัย	 กงทองลักษณ์		 	 	 	 อนุกรรมการ	
3.	นายพิเชษฐ	 สิทธิอำานวย	 	 	 	 อนุกรรมการ
4.	ดร.สมชัย	 ไทยสงวนวรกุล	 	 	 	 อนุกรรมการ
5.	ดร.สุภัค	 ศิวะรักษ์	 	 	 	 อนุกรรมการ
6.	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 อนุกรรมการ

1. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 สำาหรับบริษัทจดทะเบียน

(1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
  บรรษทัภบิาล (corporate governance: CG) และด้าน 
  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (social responsibility: SR) 
  ของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กร 
  ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐาน ตลอดจน 
  การสร้างระบบและการพัฒนาแนวทางในการ 
  นำาหลกัการ CG และ SR ไปใช้ในการบริหารจัดการ 
  เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถ 
  สร้างคุณค่าให้แก่ตลาดทนุ สงัคม และประเทศชาติ  
  สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มในตลาดทุนไทย

(2) ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
  ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ 
  และฝ ่ายบริหารในการพัฒนา CG และ SR 
   ในตลาดทุน
2. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 สำาหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.1 ด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(1) พิจารณากรอบบรรษัทภิบาล (CG framework)  

  นโยบายบรรษัทภบิาล ของกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
  ประเทศไทย (CG policy) และจรรยาบรรณกลุม่ตลาด 
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (code of conduct) 
  ทีม่คีวามสอดคล้องกบัสภาพโครงสร้างการดำาเนินงาน 
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังสามารถเทียบเคียง 
  ได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล 

(2) สอบทานกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
  หลักการบรรษัทภิบาล ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  กำาหนดและเปิดเผยในรายงานประจำาปี 

(3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดทำา 
  สรุปข ้อมูลผลการประเมินและนำ า เสนอต ่อ 
  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(4) ให ้ข ้อเสนอแนะในการจัดทำาแผนการพัฒนา 
  บรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้อง 
  ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่กำาหนดไว้

(5) ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา ตลอดจนข้อเสนอแนะที ่
  เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  และฝ่ายบริหาร ในการพัฒนาบรรษัทภิบาลของ 
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2  ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (social responsibility:  
         SR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวการพัฒนาด้าน 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility: 
  SR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการพัฒนาอย่าง 
  ยั่งยืน (sustainable development) เทียบเคียง 
  กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล

(2) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำาแผนการพัฒนาความ 
  รับผิดชอบต ่อสั งคมของตลาดหลักทรัพย ์ฯ 
  ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำาหนดไว้

(3) ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำา ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
  ทีเ่ป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
  และฝ่ายบริหารในการพัฒนาความรับผิดชอบ 
  ต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนกุรรมการดังกล่าว มหีน้าที่ในการพิจารณา
และให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
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5. คณะอนุกรรมการวินัย 
       หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายวินัยและคดี

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: ประกอบด้วยอนุกรรมการ	5	คน	โดยอย่างน้อยต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	1	คน	
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ธุรกิจหลักทรัพย์	หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างด	ี1	คน	
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	1	คน	และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือผู้บริหารที่มีตำาแหน่ง
ไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ	ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการ	1	คน	

วาระการดำารงตำาแหน่ง: 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2559	(วาระ	2	ปี	ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
เรื่องการพิจารณาความรับผิดและลงโทษทางวินัย	พ.ศ.	2543)

•	ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี
1.	นางภัทธีรา	 ดิลกรุ่งธีระภพ	 		 	 	 ประธานอนุกรรมการ	
2.	นายรพี	 สุจริตกุล	 	 	 	 อนุกรรมการ
•	กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก
3.	ศ.(พิเศษ)	กิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์		 	 	 	 อนุกรรมการ
•	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	
4.	นายสุทธิ	 สุขยิ่ง	 	 	 	 อนุกรรมการ
5.	ผู้บริหารที่มีตำาแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ		 	 	 อนุกรรมการ
				ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 	 	
 

1. พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วน 
 เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
 ทราบ ยกเว ้นกรณีความผิดและลงโทษดังต ่อไปนี้  
 ให้คณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาและเสนอความเห็น 
 ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพือ่พจิารณาความผดิ 
 และลงโทษ
   (ก) การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์ 

   จดทะเบียน
   (ข) การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำาการ 

  ซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
  เป็นการชั่วคราว

   (ค) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก
   (ง) กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

  กำาหนด

2. พจิารณาและสัง่การอืน่ใดเพือ่ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดว่า 
 ด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย ตลอดถึง 
 การปฏิบัติอื่นใดที่จำาเป ็นต่อกระบวนการพิจารณา 
 ความผิดและลงโทษทางวินัย

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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6. คณะกรรมการอุทธรณ์ 
       หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายวินัยและคดี

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า	3	คน	แต่ไม่เกิน	5	คน	ซึ่งในจำานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย	ด้านการบัญชีและการเงิน	และด้านธุรกิจหลักทรัพย	์ด้านละ	1	คน

วาระการดำารงตำาแหน่ง: 1	กรกฎาคม	2556	-	30	มิถุนายน	2558	(วาระ	2	ป	ีตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ	
เรื่อง	การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ	์พ.ศ.	2543)

1.	ศ.หิรัญ		 	 รดีศรี	 			 	 ประธานกรรมการ	
2.	นายโชคชัย	 	 ตั้งพูลสินธนา	 	 	 กรรมการ
3.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ประสิทธิ์	 โฆวิไลกูล		 	 	 กรรมการ
4.	นายมานพ	 	 นาคทัต	 	 	 กรรมการ
5.	ดร.สมจินต์	 	 ศรไพศาล	 	 	 กรรมการ

1. พิจารณาคำาขออุทธรณ์คำาสั่งลงโทษของคณะกรรมการ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการวินัย และกรรมการ 
 และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทำา 
 ความผิดอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ 
 จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่
2. พิจารณาคำาขอทุเลาการบังคับตามคำาสั่งลงโทษ (ถ้ามี)  
 โดยอาจกำาหนดเงือ่นไขหรอืหลกัประกนัใดๆ ตามทีจ่ำาเป็น 
 ด้วยก็ได้

3. ทำาความเห็นเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 เพือ่พจิารณาสัง่การให้ลงโทษ ลดโทษหรอืไม่ลงโทษ หรอื 
 ยืนยันตามคำาสั่งลงโทษที่มีการอุทธรณ์ หรือสั่งการ 
 อย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา
4. มีคำาสั่งให้ยุติและจำาหน่ายคำาอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ ์
 ได้ถอนคำาอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและ 
 วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย  
       หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายกฎหมาย

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	จำานวน	1	ท่าน	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ/หรือด้านตลาดทุน	

วาระการดำารงตำาแหน่ง: 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

1.	นายสุทธิชัย		 	 จิตรวาณิช	 			 	 ประธานอนุกรรมการ	
2.	ศาสตราจารย์พิเศษ	เข็มชัย	 ชุติวงศ์	 	 	 อนุกรรมการ
3.	รศ.ธิติพันธุ์	 	 เชื้อบุญชัย		 	 		 อนุกรรมการ
4.	นายวิเชียร		 	 หาญประวีณ	 	 	 อนุกรรมการ
5.	นายสุรศักดิ์์	 	 วาจาสิทธิ์	 	 	 อนุกรรมการ

คณะอนกุรรมการดงักล่าวมหีน้าทีใ่ห้คำาปรกึษา ความเหน็ 
และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ 
ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และกฎหมายอื่นตลอดจนระเบียบข้อกำาหนดของกลุ่มตลาด 
หลักทรัพย์
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8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์   
       หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายกำากับบริษัทสมาชิก

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	เป็นประธาน	
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก	สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง	นายกสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ดูแลงานกำากับบริษัทสมาชิก	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ1

วาระการดำารงตำาแหน่ง:	1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

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
				ที่ดูแลสายงานงานกำากับบริษัทสมาชิก        
	 (นายสุภกิจ		 จิระประดิษฐกุล)

1. กำาหนดนโยบายการลงทนุของเงนิลงทนุ โดยอาจกำาหนด 
 ให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล 
 โดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
2. พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 เพ่ือให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทนุทีย่ืน่คำาขอรับความคุม้ครอง 
 จากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

3. สร ้างความมั่นใจให้แก่ผู ้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ 
 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
4. ดำาเนนิการอืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

1 เป็นไปตามระเบียบการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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1. พิจารณาอุปสงค์การใช้งานด้านที่ดิน อาคารและสถานที่  
 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทย่อย และหน่วยงานที ่
 เกี่ยวข้อง ทั้งจากการใช้งานจริงในปัจจุบัน และจากแผน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในระยะต่างๆ
2. กำาหนดนโยบาย แผนแม่บทและแนวความคดิ สำาหรบัการ 
 พัฒนาที่ดิน อาคาร และสถานที่ รวมถึงแนวทางดำาเนิน 
 การใดๆ เพือ่ให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ 
 ในที่ดิน เพื่อรองรับอุปสงค์ตามข้อ 1 ท้ังในระยะสั้น 
 และระยะยาว

3. เสนอแนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ 
 พิ จารณาอนุมัติ ให ้ เป ็นนโยบาย และกรอบการ 
 ดำาเนินการแก่ฝ่ายบริหาร
4. แต่งตั้งและมอบหมายคณะทำางานด้านต่างๆ ตามที่เห็น 
 สมควร เพือ่ดำาเนนิการใดๆ บนทีด่นิหรอือาคารและสถานที่  
 ตามแนวนโยบายที่ได้กำาหนดไว้

9. คณะอนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 
       หน่วยงานที่ดูแล : กลุ่มงานสื่อสารและบริการกลาง

รายชื่อ

องค์ประกอบ: ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	

วาระการดำารงตำาแหน่ง: 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

ดำารงตำาแหน่ง

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

คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและ
ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้ 



110 รายงานประจำาปี 2557

10. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     
       หน่วยงานที่ดูแล : สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

องค์ประกอบ: ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รวมทั้งผู้แทนจากสภา	สมาคม	องค์กรที่เป็นผู้แทนของภาคธุรกิจ	 ภาครัฐ	 และเอกชน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้บริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศและต่างประเทศ	และสนับสนุนการพัฒนาบริษัท 
จดทะเบียนให้สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อาทิ	 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 สำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 สภาหอการค้าไทย	 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 สำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยมีผู้บริหารดูแลงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

วาระการดำารงตำาแหน่ง: 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

1.	ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ	
2.	กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 	 อนุกรรมการ
	 (นางภัทธีรา	 ดิลกรุ่งธีระภพ)	 	 	 	 	 	 	
3.	กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 	 อนุกรรมการ
	 (ศ.พิเศษ	กิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์)	
4.	กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 	 อนุกรรมการ
	 (ดร.สมชัย	 ไทยสงวนวรกุล)	
5.	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 	 	 	 อนุกรรมการ
	 (นางสาวชุติมา		 บุณยประภัศร)	
6.	ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 	 	 อนุกรรมการ
	 (นายกฤษฎา		 จีนะวิจารณะ)	
7.	ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		 	 อนุกรรมการ
	 (นายกุลิศ			 สมบัติศิริ)	
8.	เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 	 	 อนุกรรมการ
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รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

9.	 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก	 	 	 	 อนุกรรมการ
	 (นายศรัณย์	 เจริญสุวรรณ)	
10.	รองเลขาธิการที่ดูแลงานกำากับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์		 	 อนุกรรมการ
	 สำานักงาน	ก.ล.ต.
	 (นางทิพยสุดา		 ถาวรามร)	
11.	ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 	 อนุกรรมการ
	 (นายอิสระ	 ว่องกุศลกิจ)
12.	ประธานสมาคมธนาคารไทย			 	 	 	 อนุกรรมการ
	 (นายบุญทักษ์	 หวังเจริญ)
13.	ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 	 	 อนุกรรมการ
	 (นายสุพันธุ์	 มงคลสุธี)
14.	ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 	 	 	 อนุกรรมการ
	 (นางวรวรรณ	 ธาราภูมิ)
15.	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 	 	 อนุกรรมการ
16.	รองผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน	 		 อนุกรรมการเเละเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ผลักดันเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้บรษิทัทีป่ระกอบกจิการในประเทศและต่างประเทศ โดย
เฉพาะกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) และกลุ่มประเทศอาเซียน  
(ASEAN) สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ในรปูแบบต่างๆ ได้ 

และสนับสนุนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
ผลักดันหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อจำากัดต่างๆ 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการนำาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน  
และการดำารงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน 
จำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ที่หลากหลายท้ังด้านตลาดทุน การบัญชี  
การเงิน และการบริหาร โดยมี นางโชติกา สวนานนท์ เป็น
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ดร.สุภัค ศิวะรักษ ์  
และนายชาญชัย  กงทองลักษณ์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นายชาญชัย 
กงทองลักษณ์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบแทน นายชัยภัทร 
ศรีวิสารวาจา ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่ง โดยมีวาระ
ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557และแต่งตั้ง นาง
โชติกา สวนานนท์ เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และ
ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ แทน นางไขศรี 
เนื่องสิกขาเพียร และ นายโยธิน เนื่องจำานงค์  ซึ่งสิ้นสุดวาระ
การดำารงตำาแหน่ง โดยมีวาระดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 
สิงหาคม 2557

ในปี 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 
รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 
โดยไม่มหีน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ และ 
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็น 
ต่อแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรบัทราบผลการตรวจสอบของ 
ผูส้อบบญัชี โดยมีการประชมุ 2 ครัง้ ท่ีไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม 
ประชมุเพือ่หารอืและรับทราบความเหน็ท่ีเป็นอิสระของผู้สอบ 
บญัช ีการเข้าร่วมประชมุของอนกุรรมการ แต่ละท่าน รายงาน 
ไว้ในหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามหน้า 76) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบท่ีได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังท่ีกล่าวไว้ในหน้า 101 และรายงาน 
ผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เพ่ือทราบเป็นรายไตรมาส โดยสรปุสาระสำาคญัของการปฏบิตัิ
หน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี้

• รายงานทางการเงิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสโดยพิจารณา
ร่วมกับฝ่ายจัดการ และสอบทานรายงานทางการเงิน
ประจำาปี โดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความครบถ้วน 
ถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
รายการที่เก่ียวโยงกัน ตลอดจนการควบคุมภายใน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำารายงานทางการเงิน ตาม 
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

• การบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งประชุมร่วมกับ 
ผู้บริหารที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำา   
ทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงปีละครั้ง เพื่อให้งานตรวจสอบภายในและ
งานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถ
ให้บริการตรวจสอบได้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้
ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
โดยพิจารณาให้มีการสอบทานโครงการ (Pre-Imple-
mentation review) ระบบซื้อขายและชำาระราคาสำาหรับ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเริ่มใช้งานจริงในวันท่ี 
6 พฤษภาคม 2557 อย่างประสบความสำาเร็จ และระบบ
ทำางานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ

• ระบบควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผล  ของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบที่นำาเสนอโดยฝ่ายตรวจ
สอบภายใน ความเห็นของผูส้อบบญัช ีและตดิตามความ
คืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยเชิญฝ่าย
จดัการเข้าชีแ้จงเกีย่วกบัการดำาเนนิการแก้ไขและผลการ
แก้ไข รวมถึงการให้ข้อมูลและความเห็นต่อการดำาเนิน
การที่สำาคัญด้วย   
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นางโชติกา สวนานนท์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

16 กุมภาพันธ์ 2558

  โดยสรุป คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นว ่ า  
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จดัทำารายงานทางการเงนิตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ 
สำาคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบควบคุม 
ภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ เหมาะสม ปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ทำาให้เชื่อมั่นอย่าง 
สมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

• กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี โดย
พิจารณาความเพยีงพอเหมาะสมของบุคลากรและความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำา
ปีตามทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้ว พบว่าได้บรรลตุามเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้

• คณะอนกุรรมการตรวจสอบ สนบัสนนุให้มกีารพฒันา
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อ
เน่ือง โดยในปี 2557 สนบัสนนุให้มกีารศกึษาดงูานตรวจ
สอบภายในท่ีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน 

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะอนุกรรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีดูแลงานกำากับกิจกรรม
องค์กรเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อสอบทานเรื่องการ
กำากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มั่นใจว่า 
มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณท่ีกำาหนด และสนับสนุนการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ โดยจัดให้มีช ่องทางที่
พนักงานและผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแสการกระ
ทำาที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง
ต่อประธานอนกุรรมการตรวจสอบ ซึง่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ได้เปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสดงักล่าวไว้ในเวบ็ไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หัวข้อ “การแจ้งเบาะแส” 

• การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยน 

ความเหน็ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของตลาดหลักทรพัย์ฯ  

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำาหนด และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

• การประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินผลการ 
ปฏบิตังิานด้วยตนเอง (Self - assessment) และรายงานให้ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจำาทุกป ี
ผลการประเมินพบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบม ี
การปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ 
อนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการทบทวนและนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำาทุกปี 

• การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 คณะ
อนกุรรมการตรวจสอบมบีทบาทหน้าทีใ่นการเสนอแต่งตัง้ 
และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัต ิ
งานและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบ 
บัญชีภายนอกแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส ์
คเูปอร์ส เอบเีอเอส จำากดั (PwC) มผีลการปฏบิตังิานเป็น 
ที่น่าพอใจ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ 
ที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระ จึงเสนอรายชื่อผู้สอบ 
บัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และบริษัทย่อย สำาหรับงบการเงินประจำาปี 2558 และ 
นำาเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อพิจารณา 
และขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสมาชิกต่อไป 
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รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบด้วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำานวน 5 ท่าน โดยสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งมีความเป็นอิสระจาก 
การบริหารงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประธานอนุกรรมการฯ โดยปัจจุบันมี นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ 
เป็นประธานอนุกรรมการฯ นางโชติกา สวนานนท์ นายสุทธิชัย จิตรวาณิช นายสุเทพ พีตกานนท์ และนางเกศรา  
มัญชุศรี เป็นอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงาน 
ตามขอบเขตหน้าที่ซ่ึงได้กำาหนดไว้ ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วนมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 9 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วม 
ประชุมได้แสดงไว้ใน “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ”

สาระสำาคัญของการประชุมในรอบปี 2557 สรุปได้ดังนี้

ด้านการสรรหา

1. สรรหาบุคลากรเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
พิจารณาอนุมัติ

2. ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญประจำา/ 
ผู้ เชี่ยวชาญไม่ประจำา รวมทั้งกลั่นกรองรายชื่อผู้
เช่ียวชาญพิเศษกรณีไม่มีอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกีย่วกบัการกำาหนดคา่ตอบแทน และ 
หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ดังนี้

•	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
ย่อย คณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและคณะทำางาน 

•	 หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและการปรับอัตราเงิน
เดือนประจำาปีของผู้บริหารและพนักงาน

•	 ผลตอบแทนประจำาปีของกรรมการและผู้จัดการ

2. พจิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการปรับโครงสร้างองคก์ร 
การโยกย้ายและแตง่ตัง้ผูบ้รหิารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผน 
งานและเปา้หมายการดำาเนนิธุรกจิของตลาดหลักทรพัยฯ์

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะอนกุรรมการฯ ด้วยตนเอง 
(self-assessment) เปน็ประจำาทกุป ีซึง่ผลการประเมนิตนเอง
สำาหรับปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี

คณะอนุกรรมการฯ มคีวามเหน็วา่ องคป์ระกอบของคณะ
อนุกรรมการฯ กระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้
บริหารระดับสู งมีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนของ
กรรมการ  อนกุรรมการ ผูเ้ช่ียวชาญ คณะทำางานและผูบ้ริหาร
มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ประสบการณ์และความรับ
ผิดชอบที่แต่ละท่านได้รับ โดยสอดคล้องตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงานแล้ว

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

ประธานอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

2 กุมภาพันธ์ 2558
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
จำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 ท่าน ที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน โดยมี 
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ เป็นประธานอนุกรรมการ ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายพิเชษฐ  
สิทธิอำานวย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล และนางเกศรา มัญชุศรี เป็นอนุกรรมการ

รายงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในรอบปี 2557 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีการประชุมรวมกันท้ังสิ้น 9 ครั้ง 
เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
ต่อการดำา เนินงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล
เพื่อตลาดทุน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และส่วน 
กำากับกิจกรรมองค์กรและมีการประชุมร่วมกับคณะ
ผู้เ ช่ียวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคมจำานวน 2 ครั้ง เพื่อหารือและรับทราบ 
ความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาล  
การปรับปรุงรางวัลด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมและแผนงานดา้นการพฒันาบรรษทัภบิาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดง
ไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบ
ถว้น และได้รายงานผลการดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการตลาด 
หลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส โดยในรอบปี 2557 
คณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
ได้พิจารณาและให้ความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ สรุปสาระสำาคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาได้ ดังนี้
 
1.  แผนงานและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับบริษัทจดทะเบียน  
ตลอดจนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านบรรษัทภิบาล นักลงทุนสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.  การปรับโครงสร้างการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาธุรกิจ
ตลาดทุน

3.  แผนดำาเนินงานการพัฒนาความยั่งยืนของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ  

4.  การพิจารณารางวัล CG Awards/ CSR Awards/ CSR 
Recognition และการมอบรางวัล

5.  การส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่ DJSI 
6.  การส่งเสริม awareness เรื่อง social investment  

ให้กับบริษัทจดทะเบียน
7.  การสง่เสรมิผูล้งทนุสถาบนัใหน้ำา ESG มาใชป้ระกอบการ

พิจารณาลงทุน
8.  การทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณกลุม่

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และแนวทางการพฒันาบรรษทัภบิาล
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 โดยสรุปในปี 2557 คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ดำาเนินงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีความเหมาะสมเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำาเนินงานของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่ 
เก่ียวข้องในตลาดทุนให้มีบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งองคก์ร โดยครอบคลมุการระบคุวามเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การกำาหนด
แผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามและจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญในภาพรวม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คือ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงในระดับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Process Risk)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและยกระดับระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่า 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินงานได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยง

เชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณากำาหนดทิศทาง

ของกรอบกลยุทธ์องค์กรเพื่อนำาสู่ปี 2563 และแผนงบประมาณ 

ประจำาปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ อาทิ การประเมินความเสี่ยง กำาหนด 

แผนบรหิารความเส่ียง และการดำาเนนิการตดิตามการดำาเนนิงาน 

ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายหลักภาย

ใต้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านซ่ึงรวมถึงการออกผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำาคัญกับ

การบริหารความเสี่ยงของการเร่ิมใช้ระบบงานชำาระราคาและ

ส่งมอบหลักทรพัย์ใหม่ และระบบรับฝากหลักทรพัย์ใหม่สำาหรบั

ตราสารทุน ที่มีกำาหนดการเร่ิมใช้ในปี 2558 โดยในปี 2557  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้พจิารณามาตรการจดัการความเสีย่งต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีกระบวนการ ตลอดจน

การเตรียมการที่เหมาะสม

ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงระดับ

ธุรกิจซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องกับ

ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำา สำาหรับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน 

ในระดับความเส่ียงค่อนข้างสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการติดตาม 

และจดัการความเส่ียงโดยกำาหนดตวัชีว้ดัสถานะความเสีย่ง (Key 

Risk Indicator: KRI) เพื่อใช้ติดตามและปรับแผนการบริหาร

ความเสีย่งตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ความเสีย่งทีส่ำาคญัทีจ่ดัอยู่

ในความเสี่ยงในระดับธุรกิจ อาทิ

ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำานักหักบัญชีไม่ปฏิบัติ
ตามภาระผูกพัน 
 ในปี 2557 บริษัท สำานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด 

(Thailand Clearing House Company Limited: TCH) ในฐานะ

ที่เป็น Central Counterparty: CCP สำาหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ

และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อ

ยกระดับความเข้มแข็งของสำานักหักบัญชี โดยดำาเนินการปรับ

คณุสมบตัขิองสมาชกิสำานกัหกับญัชทีีท่ำาธรุกรรมด้านหลกัทรพัย์  

ในส่วนของการกำาหนดส่วนของผู ้ถือหุ ้น (Equity) ขั้นตำ่า 

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี ้

ยังได ้ปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ของ 

ต่างประเทศตลอดจนมาตรฐาน Principle for Financial  

Market Infrastructure: PFMI ทีอ่อกโดย IOSCO (International  

Organization of Securit ies Commissions) รวมถึง 

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR)  

ท่ีออกโดย European Securities and Markets Authority: 

ESMA อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 

นักลงทุนไทยและต่างประเทศ โดยแนวทางที่ TCH ได้ดำาเนิน

การเพิ่มเติมในปีท่ีผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

สรุปได้ ดังนี้

• การปรับลำาดับการใช้เงินกองทุนทดแทนความเสียหาย 

 (Clearing Fund) โดยจะใช้เงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วน

 ที่สมทบเข้ามาในกองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing 

 Fund) ส่วนหนึ่ง ก่อนจะใช้เงินสมทบของสมาชิกรายอื่นที่

 ไม่ใช่ผูผ้ดินดั จากนัน้จงึใช้เงนิกองทนุทดแทนความเสยีหาย

 (Clearing Fund) ในส่วนที่เหลือ

• การทบทวนหลักประกันประเภทต่างๆ โดยคำานึงถึงความ 

 เส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk) และ 
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 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ที่มีีการ 

 เปลี่ยนแปลงไป

• การทบทวนวิธีการคำานวณค่าความเสี่ยงสำาหรับหลักทรัพย์ 

 เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานสากลและสำานกั

 หักบญัชใีนต่างประเทศ จงึได้ทำาการปรบัปรงุวธิกีารคำานวณ

 ค่าความเส่ียงในระบบชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์  

 (Early Warning) โดยจะปรับเพิ่มระดับความเชื่อมั่นที่ใช้ใน

 การคำานวณค่าความเสี่ยงภายใต้วิธี Value at Risk (VaR)

  จากร้อยละ 97.5 เป็น ร้อยละ 99 

 นอกจากนี้ TCH ยงัได้ทำาการทบทวนประเภทสมาชกิสำานกั

หักบัญชี เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับต่างประเทศ  

โดยได้มีการเปล่ียนสถานะของสมาชิกสมทบ (Associate  

Member) เป็น Settlement Agent อีกด้วย

ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ที่
สำาคัญ
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมิน ติดตาม และจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่สำาคัญ โดยมี 

กระบวนการในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย 

ด้านการปฏบิตักิาร การวเิคราะห์ถงึสาเหต ุและแนวทางการปรบัปรงุ 

เพื่อให้การบริการและการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำาแผนดำาเนินธุรกิจต่อเนื่อง  

(Business Continuity Plan: BCP) เพือ่ให้มัน่ใจว่าตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

จะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง แม้เกิดเหตุภัยพิบัต ิ

ร้ายแรงขึน้กบัองค์กร โดยมกีารทบทวน และซ้อมการปฏบิตักิาร

ตามแผนในลักษณะเสมือนจริงร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ อย่าง

จรงิจงัเป็นประจำาทกุปี ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ให้ความสำาคญัในการ 

เตรยีมความพร้อมของบคุลากร ระบบงาน ทัง้ทีอ่าคารทำาการหลกั  

สถานที่ทำาการสำารอง รวมถึงการพิจารณาเตรียมความพร้อม

สำาหรับสถานที่ทำาการสำารองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำาแผน BCP ที่

จัดทำาขึ้นมาใช้ปฏิบัติงานภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ โดย

สามารถให้บรกิารซือ้ขายหลกัทรพัย์แก่ผูล้งทนุได้อย่างต่อเนือ่ง

ตลอดช่วงเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความพร้อมและ

ศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีการจัดการความเส่ียง 

ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ความเสี่ยงจากการลงทุน
 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดำาเนนิการลงทนุตามนโยบายและสดัส่วน 

การบรหิารเงนิลงทนุทีก่ำาหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

โดยมีคณะทำางานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้

สอดคล้องกบันโยบายและสดัส่วนทีก่ำาหนด ทัง้นี ้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ได้มีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็น

ประจำาทุกไตรมาส

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยง 

จากการลงทนุโดยการนำาเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ความเสีย่งทีเ่ป็น 

ค่าการคำานวณทางสถิติ คือ Value at Risk: VaR มาใช้ใน 

การติดตามและควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงของเงินลงทุนอยู ่

ภายใต้ขอบเขตท่ีกำาหนด และรายงานต่อคณะทำางานบริหาร 

เงนิลงทนุ คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำา เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยง

อยู่ภายในระดับที่กำาหนดไว้

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับ
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมิน ดูแล และจัดการความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งครอบคลุมท้ังความเสี่ยงจาก

การไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำากับ

ดูแล และความเสี่ยงจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  

ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ กำาหนดขึน้ เพือ่ให้การดำาเนนิงานเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงในระดับกระบวนการปฏิบัติงาน

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเส่ียงในระดับ 

กระบวนการปฏบิตังิาน ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งหรอืความเสยีหาย 

ท่ีอาจเป็นผลมาจากความไม่เพียงพอของมาตรการควบคุม

ภายใน หรือความผิดพลาดในการดำาเนินงานของบุคลากร 

(People) กระบวนการทำางานภายใน (Process) และเทคโนโลยี 

(Technology) โดยทกุหน่วยงานได้มกีารประเมนิความเสีย่งและ

การควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: 

RCSA) รวมท้ังได้กำาหนดแผนการดำาเนินงานเพื่อลดระดับ

ของความเสี่ยง และจัดให้มีการติดตามผลการดำาเนินงาน 

ตามแผนต่อไป



สร้างความมั่นคงทางการเงิน
สู่รากฐานที่แข็งแกร่งของตลาดทุนไทย
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
ภาพรวม

1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
1.1 รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงาน

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้จากการดำาเนินงาน		 4,201	 4,309	 (108)	 (2.51)
รายได้อื่น	 165	 172	 (7)	 (4.07)
รายได้จากเงินลงทุน	 871	 821	 50	 6.09
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน	 (3,082)	 (2,976)	 106	 3.56
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ	 (547)	 (562)	 (15)	 (2.67)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 (113)	 (132)	 (19)	 (14.39)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 1,535	 1,661	 (126)	 (7.59)

2557 2556

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม

เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ลดลง จำานวน 126 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.59 
เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยรายได้จากการดำาเนินงานลดลง 
จำานวน 108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.51 ท่ีสำาคัญ
จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารทุนและ 
รายได้จากธุรกิจตราสารอนุพันธ์ลดลง ขณะที่รายได้จาก 
เงนิลงทนุเพิม่ขึน้ จำานวน 50 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.09 
ส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนที่ดีขึ้นของกองทุนตราสารทุน 
สำาหรับค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานเพิ่มข้ึน จำานวน 106  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 โดยค่าใช้จ่ายงานบริการ
นายทะเบียนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่าย
ด้านเทคโนโลยีและค่าเสือ่มราคาท่ีเพิม่ข้ึนจากระบบงานใหม่ๆ 
อาทิ ระบบงานซ้ือขายหลักทรัพย์ และระบบงานชำาระราคา 

รายได้จากการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
ทีส่ำาคญั ประกอบด้วย ธรุกิจตราสารทนุ ธรุกิจตราสารอนพัุนธ์ 
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี และธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

เป็นต้น ในขณะทีเ่งนิบรจิาคแก่มลูนธิติลาดหลกัทรพัย์ฯ ลดลง
จำานวน 15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.67 โดยรายได้สงูกว่า
ค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรพัย์ฯ ลดลง จำานวนเงนิทีจ่ดัสรร 1/3  
ที่จะบริจาคเข้ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงลดลง

ผลการดำาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
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รายได้จำาแนกตามส่วนงาน

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

ธุรกิจตราสารทุน

ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
18	%

บริการเทคโนโลยี 9	%
ตราสารอนุพันธ์

ธุรกิจตราสารทุน	
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย ์ 1,114

 • งานชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์ 300

 • ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน 435

 • งานรับฝากหลักทรัพย ์ 260

 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก 31

รวม	 2,140

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ ์ 230

 • งานชำาระราคา 99

 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก 51

รวม	 380

ธุรกิจบริการเทคโนโลยี	
 • การบริการบริษัทหลักทรัพย ์ 420

 • ค่าบริการข้อมูล 238

 • ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 91

รวม	 749

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน	
 • งานนายทะเบียนหลักทรัพย ์ 868

 • งานนายทะเบียนกองทุน 64

รวม	 932

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน	 4,201

(หน่วย:	ล้านบาท)สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2557

22%
บริการงานนายทะเบียน

51%
ตราสารทุน
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1.1.1 ธุรกิจตราสารทุน

1.1.2 ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556 เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้	-	ธุรกิจตราสารทุน		 2,140	 2,195	 (55)	 (2.51)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย ์ 1,114 1,233 (119) (9.65)

รายได้จากงานชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์ 300 336 (36) (10.71)

ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน  435 361 74 14.97

รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย ์ 260 234 26 20.50

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก 31 31 - -

ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดตราสารทุน	 		 		 		 	
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (จุด) 1,497.67 1,298.71 198.96 15.32

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารทุน (ล้านบาท) 45,466 50,329 (4,863) (9.66)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย (ล้านล้านบาท) 13.50 12.71 0.79 6.22

จำานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน (หลักทรัพย์)     1,742      1,268        474 37.38

 รายได้จากการดำาเนินงานของธุรกิจตราสารทุนลดลง จำานวน 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.51 เมื่อเทียบกับปี 2556 
ที่สำาคัญจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และการชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลดลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลีย่ต่อวนัทีล่ดลง ในขณะท่ีค่าธรรมเนยีมหลักทรพัย์จดทะเบยีนเพิม่ขึน้จากจำานวนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้มลูค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น

 รายได้จากการดำาเนินงานของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ลดลง จำานวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.79  เมื่อเทียบกับ 
ปี 2556 แม้ปริมาณการซื้อขายโดยรวมจะสูงขึ้น แต่ SET50 Index Futures และ Gold Futures ที่เป็นสินค้าที่มีอัตราค่าธรรมเนียม
สูงกว่าประเภทอื่น มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง รวมทั้งมีการปรับลดค่าธรรมเนียมในระหว่างปี 2556

รายได้	-	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์		 380	 577	 					(68)	 (11.79)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 230 355     (34) (9.58)

รายได้จากงานชำาระราคา 99 152    (15) (9.87)

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก 51 70     (19) (27.14)

ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอนุพันธ์	 		 		 		 	
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารอนุพันธ์ (สัญญา) 147,025 68,017 79,008 116.16

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารอนุพันธ์ (สัญญา)* 169,363 160,889 8,474 5.27

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

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556 เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ
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1.1.3 ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

1.1.4 ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

 รายได้จากการดำาเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จำานวน 48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.85 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2556 ที่สำาคัญจากรายได้ค่าบริการข้อมูล และค่าธรรมเนียม Market Access เพิ่มขึ้นจากจำานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

 รายได้จากการดำาเนินงานของธุรกิจงานนายทะเบียนเพิ่มขึ้น จำานวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.48 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2556 ที่สำาคัญจากปริมาณงานปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจำานวนหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 

 รายได้อื่นลดลง จำานวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่สำาคัญจากรายได้ค่าบริการธุรกรรม 
ซื้อคืนลดลง

รายได้	-	ธุรกิจบริการเทคโนโลยี		 749	 701	 						48		 6.85
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย ์ 420 416         4  0.96

รายได้ค่าบริการข้อมูล 238 216       22  10.19

รายได้สนับสนุนงานเทคโนโลยี 91 69        22  31.88

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556 เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้	-	ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน	 932	 836	 						96		 11.48
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย ์ 868 770       98  12.73

รายได้จากงานนายทะเบียนกองทุน 64 66        (2) (3.03)

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556 เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

1.2  รายได้อ่ืน

รายได้อื่น		 165	 172	 										(7)	 (4.07)
รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน 44 36             8  22.22

รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด 35 34             1  2.94

รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน 25 23            2  8.70

รายได้ค่าปรับ 15 17           (2) (11.76)

รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 11 14 (3) (21.43)

รายได้ค่าบริการธุรกรรมซื้อคืน 7 14 (7) (50.00)

รายได้อื่นๆ 28 34           (6) (17.65)

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ
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1.3 รายได้จากเงินลงทุน

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

รายได้จากเงินลงทุน		 871	 821	 								50		 6.09
ดอกเบี้ยรับ 423 460         (37) (8.04)

เงินปันผลรับ 442 298         144 48.32

กำาไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน (18) 59         (77) (130.51)

อื่นๆ 24 4           20  500.00

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

    รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จำานวน 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.09 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่สำาคัญจากผลตอบแทน 
ที่ดีขึ้นของกองทุนตราสารทุน

    กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานในปี 2557 จำานวน 3,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 3.56 
ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานเพิม่ขึน้ ค่าใช้จ่ายบรกิารงานนายทะเบยีนเพิม่ขึน้ตามปรมิาณงานนายทะเบยีน 
ที่เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากระบบ 
งานใหม่ อาทิ ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบงานชำาระราคา ขณะที่เงินอุดหนุนให้แก่สำานักงาน ก.ล.ต. ลดลงตามมูลค่า 
การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน		 3,082	 2,976	 							106		 3.56
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 1,260 1,240          20  1.61

เงินอุดหนุนให้แก่สำานักงาน ก.ล.ต. 470 517        (47) (9.09)

ค่าใช้จ่ายงานบริการนายทะเบียน 271 238          33  13.87

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 208 189         19  10.05

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู ้ 192 157 35 22.29

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี 186 157         29  18.47

ค่าใช้จ่ายการตลาด 143 136           7  5.15

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 63 60        3    5.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 289 282 7    2.48

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ
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2.1  การวิเคราะห์สินทรัพย์

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 ทัง้นี ้กลุม่ตลาดหลักทรพัย์ฯ มนีโยบายการลงทนุในประเภทการลงทนุทีห่ลากหลาย ได้แก่ ตราสารหนี ้(อาท ิเงนิฝาก พนัธบตัร
รัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน) และตราสารอื่นๆ ผ่านกองทุนรวม เป็นต้น โดยในปี 2557 มีการปรับลดสัดส่วนของตราสารหนี้ท่ีถือ 
จนครบกำาหนด และเพิ่มสัดส่วนหลักทรัพย์เผื่อขายโดยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับ 
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

   รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเงินกองทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

  วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสินทรัพย์รวมจำานวน 34,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 413 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 1.21 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดสำาคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม 34,452 34,039        413  1.21

หนี้สินรวม 12,213 13,386    (1,173) (8.76)

เงินกองทุน 22,239 20,653      1,586  7.68

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

  2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสำาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน และเงินลงทุน 
จำานวน 17,947 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.09 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มข้ึนจำานวน 318 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.80  
แยกตามประเภทเป็นดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 1,361	 1,795	 				(434)	 					(24.18)
เงินฝากธนาคารสำาหรับผลประโยชน์
	 ทางการเงินรอจ่ายคืน	 58	 75	 							(17)	 (22.67)
พอร์ตเงินลงทุน		 16,528	 15,759	 						769		 4.88
หลักทรัพย์เพื่อค้า 3,265 2,877       388  13.49

หลักทรัพย์เผื่อขาย 5,183 3,527    1,656  46.95

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด 8,020 9,286  (1,266) (13.63)

เงินลงทุนทั่วไป 60 69        (9) (13.04)

รวม	 17,947	 17,629	 						318		 1.80

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ
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 2.1.2 ทรัพย์สินหลักประกัน และทรัพย์สินเพ่ือความ
มัน่คงและผลประโยชน ์จำานวน 9,573 ลา้นบาท คดิเปน็สดัสว่น 
รอ้ยละ 27.79 ของสนิทรพัยร์วม ลดลงจำานวน 1,332 ลา้นบาท 
หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 12.21 โดยเงนิหลักประกนัและผลประโยชน์
ของบริษทั สำานักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จำากดั ลดลงจากการ
คืนหลักประกันที่สมาชิกฝากไว้เกินกว่าจำานวนหลักประกัน 
ขั้นต่ำาที่บริษัทกำาหนด

 2.1.3 เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์  
(SIPF) และเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า (DIPF) จำานวน 763 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.21 ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย 
 2.1.3.1 SIPF จำานวน 698 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
จำานวน 33 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.96 จากเงนิสมทบ 
จากสมาชิกเพ่ิมขึ้น 3 ล้านบาท และผลประโยชน์เพิ่มขึ้น  
30 ล้านบาท 
 2.1.3.2 DIPF จำานวน 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จำานวน 6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 10.17 จากเงนิสมทบ 
จากสมาชิกเพ่ิมขึ้น 5 ล้านบาท และผลประโยชน์เพิ่มขึ้น  
1 ล้านบาท 

 2.1.4  ทีดิ่น อาคารและอปุกรณแ์ละสินทรพัย์ไมม่ตีวัตน 
จำานวน 4,519 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.12 ของ
สินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนจำานวน 1,410 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
45.35 ท่ีสำาคัญจากการก่อสร้างอาคารสำานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แห่งใหม่ และการพัฒนาระบบงานใหม่

 2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 233 ล้านบาท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 0.68 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำานวน 352  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.17 ท่ีสำาคัญจากเงินปันผลรอ
จ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงจำานวน 133 ล้านบาท เงินประกัน 
การชำาระราคาลดลงจำานวน 115 ล้านบาท และลูกหน้ีจากการ 
ขายหน่วยลงทุนลดลงจำานวน 106 ล้านบาท

 2.2.1 เจ้าหนี้หลักประกัน และเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อ 
ความมั่นคงและผลประโยชน์ จำานวน 9,438 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.28 ของหน้ีสินรวม ลดลงจำานวน 
1,336 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.40 ซ่ึงลดลงจากการคืน 
หลักประกันท่ีสมาชิกฝากไว้เกินกว่าจำานวนหลักประกันข้ันต่ำา 
ที่บริษัทกำาหนด

 2.2.2 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำานวน 1,601  
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.11 ของหนี้สินรวม  
เพิ่มขึ้นจำานวน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.10 
ที่สำาคัญจากการก่อสร้างอาคารสำานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แห่งใหม่ จำานวน 285 ล้านบาท และเงินอุดหนุน ก.ล.ต. 
จำานวน 54 ล้านบาท 

 2.2.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำานวน 436 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.57 ของหนี้สินรวม ลดลงจำานวน 
320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.33 ที่สำาคัญจากภาษี 
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลงจำานวน 137 ล้านบาท 
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้นลดลง 
จำานวน 133 ล้านบาท และเงินประกันการชำาระราคาลดลง 
จำานวน 115 ล้านบาท

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ม ี
หน้ีสินรวมจำานวน 12,213 ล้านบาท ลดลงจำานวน 1,173 
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดสำาคัญ ดังนี้

2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มีเงินกองทุนรวมจำานวน 22,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน  
1,586 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.68 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สำาหรับปี 2557 จำานวน  
1,535 ล้านบาท และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาตลาด 
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย อาทิ กองทุนรวม 
ตราสารทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำานวน 46 ล้านบาท  
และของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ จำานวน  
5 ล้านบาท
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กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 1,419 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำานวน 451 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.12 ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้

• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 1,051 ล้านบาท 
• เงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน 1,503 ล้านบาท ที่สำาคัญจากการก่อสร้างอาคารสำานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ  

จำานวน 1,292 ล้านบาท การพัฒนาระบบงานใหม่ จำานวน 135 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุนสุทธิจำานวน 720 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
ในบริษัทร่วม จำานวน 379 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากดอกเบี้ยรับและการขายหน่วยลงทุน จำานวน 533 ล้านบาท และได้รับ 
เงินปันผล จำานวน 444 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,051 1,096         (45) (4.11)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,503)  (329)      1,174 356.84

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,419 1,870      (451) (24.12)

(หน่วย:	ล้านบาท) 2557 2556
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจำาปี โดยงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม  
และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา  
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน  
ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและดำารง
รักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำากับดูแลที่เหมาะสม
และมีประสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจว่า ข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อสิระจากการบรหิารงานภายใน เปน็ผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง 
โดยความเห็นของคณะอนกุรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งนี้
ปรากฏในรายงานของคณะอนกุรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้
ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า ระบบ
ควบคุมภายในโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความ 
เพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเช่ือมั่น 
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง

         ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ ์                               นางเกศรา มัญชุศร ี     

                       ประธานกรรมการ                    กรรมการและผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกจิการย่อย  
และของเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมและงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงของ
เงินกองทุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนอ 
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา 
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อนัเป็นสาระสำาคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความ 
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้
ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและ 
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช ้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน 
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ณฐพร  พันธุ์อุดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เสนอสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดทำาและ
การนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดย 
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ 
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช ้เป ็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
กิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
กจิการย่อย และของเฉพาะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดำาเนินงานรวม
และผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,360,901 1,795,113 1,220,729 1,686,363

เงินฝากธนาคารสำาหรับผลประโยชน์

    ทางการเงินรอจ่ายคืน  57,814 75,223 - - 

ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์ 18 8,053,630 9,361,833 - - 

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธ ิ 9 7,837,836 10,632,814 7,837,836 10,586,614 

ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ 7, 10 365,520 287,552 305,950 219,249 

ดอกเบี้ยค้างรับ  103,555 227,051 98,753 223,028 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  7, 11 232,930 585,193 140,728 246,461

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

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

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการย่อย 12 - - 597,291 597,291 

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - สุทธิ 13 63,027 60,184 25,000 25,000 

เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธ ิ 14 882,042 508,936 775,620 396,605 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 15 8,690,342 5,126,076 8,690,342 5,123,301 

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ 19 1,518,935 1,543,446 134,843 130,835 

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย ์ 24 698,332 665,433 698,332 665,433 

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24 65,273 58,954 - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 16 4,026,039 2,673,780 4,025,414 2,672,335 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 17 493,254 434,831 491,309 431,915 

เงินมัดจำา  3,015 3,015 3,005 3,005

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  16,440,259 11,074,655 15,441,156 10,045,720

รวมสินทรัพย ์  34,452,445 34,039,434 25,045,152 23,007,435

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  18,012,186 22,964,779 9,603,996 12,961,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

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

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,867,906 1,871,629 470,731 451,058

รวมเงินกองทุน  22,238,677 20,652,915 21,290,436 19,757,051

รวมหนี้สิน  12,213,768 13,386,519 3,754,716 3,250,384

รวมหนี้สินและเงินกองทุน  34,452,445 34,039,434 25,045,152 23,007,435

รวมหนี้สินหมุนเวียน  10,345,862 11,514,890 3,283,985 2,799,326

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์

เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย

สำารองผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกำาหนด

    ชำาระภายในหนึ่งปี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง

    ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง

    ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำารองผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินกองทุน
เงินกองทุน

ผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

18

7, 21

7

23

7, 22

19

24

24
23

24

8,053,630

1,600,634

249,727

-

5,561

436,310

1,384,092

264,895

13,083

197,479

8,357

21,886,507

352,168

2

9,361,833

1,150,842

240,249

-

5,568

756,398

1,412,610

250,699

7,961

175,304

25,055

20,346,928

305,985

2

-

1,580,637

196,299
1,271,314

5,561

230,174

-

264,895

-

197,479

8,357

20,930,288

360,148
-

-

1,134,660

169,502
1,246,000

5,568
243,596

-

250,699

-

175,304

25,055

19,442,966

314,085

-
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้
จากการดำาเนินงาน 26 4,200,820 4,309,279 1,861,296 1,864,544 
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 27 871,129 820,730 1,247,033 1,229,584 
รายได้อื่น 28 165,174 171,728 1,699,123 1,752,589

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

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

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 29 1,259,918 1,240,228 1,260,017 1,240,235 
ค่าตอบแทนกรรมการ 7 24,582 20,087 22,899 19,327 
ค่าใช้จ่ายการตลาด  143,326 136,071 143,158 137,671 
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้  191,929 157,246 191,931 157,246 
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ  271,012 237,823 - - 
ค่าใช้จ่ายอาคารและสำานักงาน  164,164 162,230 163,601 161,694 
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลย ี  185,942 157,417 185,920 157,392 
เงินอุดหนุนให้แก่สำานักงาน ก.ล.ต. 30 470,483 517,338 468,483 515,338 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 16, 17 208,240 189,101 205,890 186,340 
ค่าใช้จ่ายอื่น 31 162,131 157,978 149,712 148,646

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน 
  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้) 13 3,692 1,453 - - 
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน 
  กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 14 20,487 11,076 - - 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  2,179,575 2,338,747 2,015,841 2,122,828 
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน 
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 25 14,601 15,125 14,601 15,125 
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
  ซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ 25 1,197 993 - - 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 (547,222) (561,633) (547,222) (561,633)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได ้  1,648,151 1,793,232 1,483,220 1,576,320 
ภาษีเงินได้ 32 (112,674) (132,020) - - 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  1,535,477 1,661,212 1,483,220 1,576,320 

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับป ี
  ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ ่  1,535,475 1,661,210 1,483,220 1,576,320
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  2 2 - -

รวมรายได ้  5,237,123 5,301,737 4,807,452 4,846,717

รวมค่าใช้จ่าย  3,081,727 2,975,519 2,791,611 2,723,889

  1,535,477 1,661,212 1,483,220 1,576,320
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

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

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม  1,585,762 1,166,720 1,533,385 1,081,877

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเงินกองทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นป	ีวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556  2,000,000  300,000  100,000  7,769  99,913  406,430  - 15,778,425  793,656 19,486,193 2 19,486,195  

จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 24 500,000 - - - - - 50,000 (550,000) - - - -  

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 25 - - - - 2,598 8,304 993 1,642,496 (487,671) 1,166,720 - 1,166,720

ยอดคงเหลือต้นป	ีวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2557  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 

จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 24 - - - (7,769) - - - 7,769 - - - -  

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 25 - - - - 2,325 18,703 1,197 1,517,354 46,183 1,585,762 - 1,585,762

เงินกองทุน
สำารองเพื่อ
การชำาระ
ราคาและ
ส่งมอบ

หลักทรัพย์

เงินกองทุน	
ชดเชย
ความเสีย
หาย

เงินกองทุน	
เพื่อการ	
สงเคราะห์	
ด้าน	

สวัสดิการ	
พนักงาน

เงินกองทุน
สำารองเพื่อ
การชำาระหนี้
ในตลาด
สัญญา
ซื้อขาย
ล่วงหน้า

เงินกองทุน	
เพื่อ

ก่อสร้าง
อาคาร
สำานักงาน	
ตลาด

หลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุน	
คุ้มครอง
ผู้ลงทุนใน	
หลักทรัพย์

เงินกองทุน	
คุ้มครอง
ผู้ลงทุน
ในสัญญา	
ซื้อขาย
ล่วงหน้า

เงินกองทุน	
ทั่วไป

ผลกำาไร
(ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิด	
ขึ้นจริงจาก	
หลักทรัพย์	
เผื่อขาย

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อำานาจ	
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
เงินกองทุน

ส่วนของ
เงินกองทุน

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

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

(หน่วย:	พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ

เงินกองทุน
สำารองเพื่อการ
ชำาระราคาและ

ส่งมอบ
หลักทรัพย์

เงินกองทุน	
ชดเชย

ความเสียหาย

เงินกองทุนเพื่อ	
การสงเคราะห์	
ด้านสวัสดิการ	
พนักงาน

เงินกองทุน
สำารองเพื่อ

การชำาระหนี้ใน
ตลาดสัญญา	
ซ้ือขายล่วงหน้า

เงินกองทุนเพื่อ	
ก่อสร้างอาคาร	
สำานักงานตลาด
หลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุน	
คุ้มครอง
ผู้ลงทุน

ในหลักทรัพย์
เงินกองทุน	
ทั่วไป

ผลกำาไร	
(ขาดทุน)	ที่ยัง	
ไม่เกิดขึ้นจริง	
จากหลักทรัพย	์

เผื่อขาย

รวม
ส่วนของ
เงินกองทุน

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

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

ยอดคงเหลือต้นป	ีวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556  2,000,000 300,000 100,000 7,769 99,913 406,430 14,959,355 801,707 18,675,174 

จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 24 500,000 - - - - - (500,000) - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 25 - - - - 2,598 8,304 1,558,597 (487,622) 1,081,877

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  2,500,000 300,000 100,000 7,769 102,511 414,734 16,017,952 314,085 19,757,051 

จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 24 - - - (7,769) - - 7,769 - -  

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 25 - - - - 2,325 18,703 1,466,294 46,063 1,533,385

(หน่วย:	พันบาท)



135

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบกระแสเงินสด

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได ้  1,648,151 1,793,232 1,483,220 1,576,320  
รายการปรับปรุง       
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 16, 17 208,240 189,101 205,890 186,340                                                                                                                                                  
   รายได้จากเงินลงทุน - สุทธ ิ 27 (847,832) (816,734) (1,226,965) (1,225,544)                                                                                                                                                  
   รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 25 (14,601) (15,125) (14,601) (15,125)                                                                                                                                                  
   รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน       
       ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธ ิ 25 (1,197) (993) - -  
   (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 27 (2,530) 6,691 (2,530) 6,691  
   หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  10 332 (1,124) (35) (800)  
   สำารองผลประโยชน์พนักงาน 23 32,757 24,252 32,757 24,252  
   ปรับปรุงงานระหว่างทำาเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) 16 (83) 4,185 (83) 4,185  
   กำาไรจากการขายสินทรัพย ์  (129) (450) (129) (438)  
   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน       
       กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้) 13 (3,692) (1,453) - -  
   ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 14 (20,487) (11,076) - -  
  998,929 1,170,506 477,524 555,881  
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน       
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (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)  
   ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน ์  24,511 4,911 (4,008) (3,802)  
   เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย ์  (33,677) (12,160) (33,677) (12,160)  
   เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (6,965) (58,498) - -  
   เงินมัดจำา  - (127) - (127)  
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (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)  
   เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพ่ือความม่ันคงและผลประโยชน ์  (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)  
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำาเนินงาน  1,188,027 1,229,825 709,662 674,158  
หัก จ่ายภาษีเงินได้  (136,787) (134,085) - -

งบการเงินรวม

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

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  1,051,240 1,095,740 709,662 674,158

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:	พันบาท)
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

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 อาคารและอุปกรณ ์  (1,292,089) (297,114) (1,292,089) (297,114)  
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  1,764 2,293 1,764 2,275  
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (134,845) (122,012) (134,286) (120,461)  
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำาไรในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  849 11,753 - -  
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำาไรในกิจการร่วม  26,326 - - -  
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย ์  15,379 12,953 15,379 12,953  
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1,843 537 - - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน  (1,502,861) (328,984) (1,171,661) 60,001  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 7 - - 395,314 400,000  
เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 7 - - (370,000) (189,400)  
ดอกเบี้ยจ่าย  - - (28,949) (28,263)  

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน  - - (3,635) 182,337  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ  (451,621) 766,756 (465,634) 916,496  
ยอดคงเหลือต้นปี  1,870,336 1,103,580 1,686,363 769,867

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย       
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,360,901 1,795,113 1,220,729 1,686,363  
     เงินฝากธนาคารสำาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน  57,814 75,223 - -

รายการที่ไม่ใช่เงินสด       
ผลกำาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขาย  46,183 (487,671) 46,063 (487,622)  
ผลกำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุน       
     คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย ์  4,102 (6,821) 4,102 (6,821)  
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย ์  193,540 116,066 193,540 116,066  
จัดประเภทเงินลงทุน  (1,748,011) 3,368,057 (1,748,011) 3,321,857

งบการเงินรวม

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

ยอดคงเหลือปลายป ี  1,418,715 1,870,336 1,220,729 1,686,363

  1,418,715 1,870,336 1,220,729 1,686,363

(หน่วย:	พันบาท)
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

1. ข้อมูลท่ัวไป

 
 ธุรกจิหลกัของตลาดหลักทรัพยฯ์ และกจิการยอ่ย ทีส่ำาคญั
สรุปได้ ดังนี้
 1. ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การจดัระบบการซือ้ขายหลักทรัพยจ์ดทะเบียน การใหบ้รกิาร
ชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การบริหารงานรับฝากหลักทรัพย์  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” 
เป็นนติิบคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทำาหน้าที่ 
เป็นตลาดหรอืศนูย์กลางการซือ้ขายหลกัทรพัย์ และให้บริการ 
ทีเ่กีย่วข้องโดยไม่นำาผลกำาไรมาแบ่งปันกนั ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่อยู ่ 
ทีจ่ดทะเบยีนตัง้อยูเ่ลขท่ี 62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

รวมถึงการกำากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน 
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก
 2. ธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ การจัดระบบการซื้อ
ขายและการชำาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสาร
อนุพันธ์ทุกประเภทรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 3. การบริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการระบบ
งานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
การให้บริการข้อมูล รวมถึงการให้บริการบริษัทหลักทรัพย์ 
 4. การบริการงานนายทะเบียน ได้แก่ งานนายทะเบียน 
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนกองทุน

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

ชื่อกิจการ

กิจการย่อยทางตรง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

     (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

     เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำากัด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำากัด

บริษัท สยามดีอาร์ จำากัด

การให้บริการงานรับฝาก 

   และงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

การบริหารกองทุนรวม

การจัดการการลงทุนใน

   ตราสาร NVDR

การให้บริการระบบงาน 

   ด้านคอมพิวเตอร์  

การจัดการการลงทุนใน

   ตราสาร DR

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ลักษณะธุรกิจ
ประเทศที่

กิจการจัดตั้ง

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กิจการย่อยรวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาด 
หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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(1) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ 
 ชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

 กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำาระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ ดำาเนินงานภายใต้ข้อกำาหนดของ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ
การชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 
ซึ่งกำาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบ 
ครั้งเดียว เป็นจำานวนเงิน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการ 
ถือครองจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามสัดส่วนของเงินสมทบ
เพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนฯ ในอนาคต 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ควบคุมการดำาเนินงานแต่มี
ส่วนร่วมในการตัดสนิใจเกีย่วกบันโยบายทางการเงนิและการ
ดำาเนินงานของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนั้นเงินลงทุนในกองทุน
ดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม

2. นโยบายการบัญชี

2.1  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

ชื่อกิจการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

     (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท สำานักหักบัญชี

     (ประเทศไทย) จำากัด

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำากัด

กิจการร่วม

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ                                                                                                                                             

     การชำาระราคาและส่งมอบ

     หลักทรัพย์ (1)

บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์                                                                                                                                           

     จำากัด (มหาชน)

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย

   ล่วงหน้า

สำานักหักบัญชีและบริการระบบงาน

   หลังซื้อขายหลักทรัพย์และ

   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจสื่อที่เน้นการให้ความรู้

   ด้านการเงินและการลงทุน

กองทุน

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

   และกิจการการยืม และให้ยืม

   หลักทรัพย์

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

100.00

100.00

50.00

14.03

40.56

100.00

100.00

50.00

15.18

24.66

ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได ้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง

หมายความถงึ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า 
องค์ประกอบของงบการเงนิยกเว้นเรือ่งเงนิลงทนุทีอ่ธบิายใน
นโยบายการบัญชีในลำาดับต่อไป 

   การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินในประเทศไทย กำาหนดให้ใช้ประมาณ
การทางบัญชีที่สำาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่ง 
จัดทำาข้ึนตามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชีของ
กลุม่กิจการไปถอืปฏิบตั ิและต้องเปิดเผยเรือ่งการใช้ดลุยพนิจิ
ของผูบ้รหิารหรอืความซบัซ้อน หรอืเกีย่วกบัข้อสมมตฐิานและ 
ประมาณการที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อที่ 4

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ฉบบัภาษาองักฤษจดัทำาขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็น
ภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับ
ภาษาไทยเป็นหลัก
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  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการ
อธบิายใหช้ดัเจนข้ึนว่า คา่ใชจ่้ายท่ีกอ่ใหเ้กดิการรบัรูส้นิทรพัย์
ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น จึงสามารถจัดประเภทเป็น
กจิกรรมลงทนุ การปรบัปรงุมาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อกลุ่มกิจการ

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

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการ
อธบิายใหช้ดัเจนขึน้สำาหรบัการเปลีย่นนโยบายการบญัชจีาก
วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีกำาหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลัง
ในเร่ืองนี้ กรณีท่ีกิจการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ  
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัดังกล่าวท่ีคงเหลืออยูต้่องวัดมลูคา่ดว้ยวธิี
ยุติธรรม การปรบัปรงุเรือ่งนีต้อ้งใชวิ้ธีปรบัไปข้างหนา้ซึง่มผีล
บังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลัง 
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 เปน็ตน้ไป การปรบัปรงุมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการ
อธบิายใหช้ดัเจนขึน้สำาหรบัการเปลีย่นนโยบายการบญัชจีาก
วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีกำาหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลัง
ในเรือ่งน้ี กรณทีีก่จิการสญูเสยีการควบคมุรว่มไดเ้สยีในบรษิทั
ดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุง
เรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล 
กระทบต่อกลุ่มกิจการ

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

       1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
มีดังน้ี

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 
2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการจะเปิดเผยการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเมื่อมีการรายงานการ
วัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน 
การปรบัปรงุมาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่กลุม่กจิการ

การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 กำาหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติสำาหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการ
พัฒนาและการดำาเนินงานสำาหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อ
การงานภายในหรือภายนอก โดยให้กิจการตอ้งปฏิบตัติามขอ้
กำาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน การตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีไ้มม่ผีลกระทบตอ่
กลุ่มกิจการ
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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 ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
   (ปรับปรุง 2557)      ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นตำ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ 
        เหล่านี้สำาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง  
         ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อ
กำาหนดสำาหรับเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และการร่วมค้าซึง่ต้อง
ใช้วธิส่ีวนได้เสยี ผูบ้รหิารอยูใ่นระหว่างการประเมนิผลกระทบ
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 ได้มีการ
กำาหนดคำานิยามของคำาว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกนำามาใช้แทน
หลักการของการควบคุมและการจัดทำางบการเงินรวมภายใต้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ได้กำาหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจัด
ทำางบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบาย
หลักการของการนำาหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึง
อธิบายถึงข้อกำาหนดในการจัดทำางบการเงินรวม หลักการ
สำาคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้ คือหาก
มีอำานาจควบคุม จะต้องมีการจัดทำางบการเงินรวมเฉพาะใน
กรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอำานาจการควบคุมที่เหนือ
กว่าผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจากการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูกลงทุน และมีความสามารถในการใช้
อำานาจในผูถ้กูลงทนุ ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทีก่จิการ
จะได้รบั ผูบ้รหิารอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่13 มวีตัถปุระสงค์
เพื่อปรับปรุง และลดความซำ้าซ้อนของคำานิยามของมูลค่า
ยุติธรรม โดยการกำาหนดคำานิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัด
มูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับใช้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมิน
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ให้ใช้กับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ และ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อกำาหนดเงินทุน 
ขั้นตำ่าภายใต้การตีความนี้หมายถึงข้อกำาหนดใดๆ ที่กำาหนด
ให้กิจการต้องสมทบเงินทุนสำาหรับผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ และ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้อธิบาย
ถึงผลกระทบทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิโครงการ
จากข้อกำาหนดหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นตำ่า ผู้บริหาร
อยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบจากการปฏิบตัติามการตคีวาม
มาตรฐานฉบบันี้

2.3 เงินลงทุนในกิจการย่อย กิจการที่ควบคุม 
 ร่วมกันและกิจการร่วม

 
2.3.1  กิจการย่อย

กิจการย่อย หมายถงึกิจการทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ มอีำานาจ 
ในการควบคมุนโยบายการเงนิ และการดำาเนนิงาน งบการเงนิ
ของกจิการย่อยได้ถกูรวมอยูใ่นงบการเงนิรวมนบัตัง้แต่วนัทีม่ี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

  
รายการบัญชีและยอดคงเหลือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ  

และกจิการย่อย ตลอดจนกำาไรขาดทุนทีย่ังไม่ได้เกิดขึ้นได้ถูก
ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญได้แก่ (ก) ผลกำาไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น 
“การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” 
ทันที ผลกำาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณติศาสตรป์ระกนัภยัจะไมส่ามารถรบัรูต้ามวิธีขอบเขตหรอื
รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะ
รับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ที่ยังไม่
เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
ในอนาคตได้ ผูบ้รหิารอยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นำามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
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 เงินลงทุนในกิจการย่อยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากเงินลงทุนใน
กจิการย่อยจะรบัรูเ้มือ่กจิการย่อยมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล

    2.3.2  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

   ส่วนได้เสยีในกจิการทีค่วบคมุร่วมกนัแสดงในงบการเงนิ
รวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แสดงโดยวิธีราคาทุน 

    2.3.3  กิจการร่วม

  กิจการร่วมเป็นกิจการท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจทางการเงินและการดำาเนินงานแต่ไม่มีอำานาจ
ควบคมุ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ รบัรูเ้งนิลงทนุในกจิการร่วมเริม่แรก 
โดยใช้วิธีราคาทุนและรับรู้ในภายหลังโดยใช้วิธีส่วนได้เสียใน
การแสดงในงบการเงินรวม

  ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
กิจการร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบรายได้
และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงั 
การได ้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจการร่วมมี
มลูค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามลูค่าส่วนได้เสยีของตลาดหลักทรพัย์ฯ 
ในกจิการร่วมนัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะไม่รบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุ
อีกต่อไป เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภาระผูกพันในหนี้ของ
กิจการร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนกิจการร่วม

  รายการกำาไรท่ียังไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ กบักจิการร่วมจะตดับญัชเีท่าทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้ 
เกดิขึน้จริงกจ็ะตดับญัชใีนทำานองเดยีวกนั เว้นแต่รายการนัน้
มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า

  เงินลงทุนในกิจการร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีราคาทุน

  หากมีการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในกิจการย่อย 
กิจการที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วม ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน และแสดงใน 
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  รายช่ือของกิจการย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและ
กิจการร่วมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 1

2.4 เงินตราต่างประเทศ

  ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำา 
เสนองบการเงิน

  
 รายการท่ีรวมในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุม่กจิการ 

ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
หลักที่กิจการดำาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน)  
งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงิน (บาท) ซึ่งเป็นสกุลเงิน 
ทีใ่ช้ในการดำาเนนิงานและสกลุเงนิทีใ่ช้นำาเสนองบการเงนิของ
กลุ่มกิจการ

   ข) รายการและยอดคงเหลือ
  รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็น 

สกุลเงินที่ใช ้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคา หากรายการนั้นถูกวัด 
มูลค่าใหม่ รายการกำาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับ 
หรือจ่ายชำาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ 
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย

  เมื่อมีการรับรู้รายการกำาไรหรือขาดทุนของรายการท่ี 
ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็อืน่ องค์ประกอบ 
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะ 
รบัรูไ้ว้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็อืน่ด้วย ในทางตรงข้าม 
การรับรู้กำาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ 
ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน 
ทั้งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในรายได้หรือ 
ค่าใช้จ่ายด้วย

2.5 หลักทรัพย์อ้างอิง

  หลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 
(กิจการย่อย) ถือครองอยู่ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 
และตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก 
หลกัทรพัย์อ้างองิหรอืตราสารประเภท Non-Voting Depository 
Receipts (NVDRs) สำาหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็น 
หนีส้นิทางการเงนิ กจิการย่อยได้นำาสนิทรพัย์ทางการเงนิและ 
หนีส้นิทางการเงนิดงักล่าวมาหักกลบลบกันและแสดงจำานวน
สุทธิในงบการเงิน เนื่องจากตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขใน
หนงัสอืชีช้วนกำาหนดให้กิจการย่อยออก NVDRs และนำาเงนิที ่
ได้จากการขาย NVDRs ไปลงทนุในหลกัทรพัย์อ้างองิไทยทีเ่ป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในจำานวนและระยะเวลาเดียวกัน (Back to Back) นอกจากนี้
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ผลประโยชน์ทางการเงินที่กิจการย่อยได้รับในฐานะเป็นผู้ถือ
หลักทรัพย์ กิจการย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนสิทธิประโยชน์
ทางการเงนิดังกล่าวท้ังจำานวนให้กบันกัลงทุนใน NVDRs ตาม
เงือ่นไขทีก่ำาหนดในหนงัสอืชีช้วน กจิการย่อยจงึมไิด้บนัทกึผล
ประโยชน์ทีไ่ด้รับดังกล่าวเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของกจิการ

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบด้วย เงนิสด
ในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท (แต่ไม่รวม
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะ
เวลาที่กำาหนด) เงินลงทุนชั่วคราวอื่นที่มีสภาพคล่องสูงและ
มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่าย
ชำาระภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับ
จากวันที่ได้มา 

2.7 เงินลงทุน

  กลุ ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจาก 
เงินลงทนุในกจิการย่อยและกจิการร่วม และกจิการท่ีควบคมุ
ร่วมกนั เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุน
ที่ถือไว้จนครบกำาหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงิน
ลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน  
ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูก้ำาหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสำาหรบั
เงนิลงทนุ ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ 

 (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมาย 
หลกัในการหากำาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น 
ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ใน
สินทรัพย์หมุนเวียน

   (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด คือ เงินลงทุน 
ทีม่กีำาหนดเวลาและผูบ้รหิารตัง้ใจแน่วแน่และมคีวามสามารถ
ถือไว้จนครบกำาหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เว้นแต่จะครบกำาหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

   (3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดย 
ไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่อ
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจำานงที่จะ 
ถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ 

เว้นแต่กรณทีีฝ่่ายบรหิารมคีวามจำาเป็นทีต้่องขายเพือ่เพิม่เงนิทุน
ดำาเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที ่
ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

 
เงนิลงทนุทัง้ 4 ประเภทรบัรูม้ลูค่าเริม่แรกด้วยราคาทนุ 

ซึง่หมายถงึมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่ห้ไปเพือ่ให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำารายการ

    เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าใน 
เวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
วัดตามราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วันทำาการสุดท้ายของวัน 
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย รายการ
กำาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้
ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ รายการกำาไรและขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู ้ในส่วนของ 
เงินกองทุน 

    เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำาหนดวัดมูลค่าภายหลัง 
การได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

    เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อด้อยค่า  
(ถ้ามี)

       
 บรษิทัจะทดสอบค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุเมือ่มี 

ข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าของมูลค่าเกิดขึ้น 
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ 
รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการ 
ด้อยค่ารวมไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

      
 ในการจำาหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างมลูค่ายตุธิรรม

ของผลตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจากการจำาหน่ายเมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำาไร 
หรือขาดทุน กรณีที่จำาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ 
หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตาม 
บัญชีของเงินลงทุนที่จำาหน่ายจะกำาหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย 
ถ่วงนำ้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำานวนทั้งหมดที่ถือไว้ 
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2.8 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ

 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ 
หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค ่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต 
สถานการณ์ที่อาจทำาให้ทราบและระบุได้ถึงการผิดนัดชำาระ
หนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด ลูกหนี้และรายได ้
ค้างรับจะถูกจำาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 
และจะบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอ่ืนในงบรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า

 
  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ทีป่ระมาณการไว้ของสนิทรพัย์แต่ละรายการ ยกเว้น
ที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำากัด  
ดังต่อไปนี้

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน                    5  ปี
 อาคาร   10 - 30 ปี
 ส่วนปรับปรุงอาคาร   3 - 30 ปี
 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง   5 - 20 ปี
 อุปกรณ์สำานักงาน      5 - 10 ปี
 ยานพาหนะ      5 - 7 ปี

  ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ ่มกิจการ โดย 
ผู้บริหารจะมีการทบทวนมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วันสิ้นงวด 
หากมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์มีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ 
ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรือเลิกใช้

  
      ในกรณทีีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื  

ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ 
ได้รับคืนทันที

  

การซ่อมแซมและบำารุงรักษาจะบันทึกในงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนที่สำาคัญจะบันทึกรวมไว้ใน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่า การปรับปรุงนั้นจะทำาให้กลุ่มกิจการได้ประโยชน์กลับ
คนืมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรบัปรุงสนิทรพัย์
ทีไ่ด้มา การปรบัปรุงหลักจะตดัค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารให้
ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 
รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายคำานวณโดย

เปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและ
จะรวมไว้อยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

2.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

     สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีก่ลุ่มกิจการซือ้มาและมอีายกุารใช้
งานจำากัด ได้แก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สทิธบิตัร และสทิธิใน
การดำาเนินงาน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่าย
และบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
นบัจากวนัทีอ่ยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายใน 5 - 10 ปี

   
  ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำารุงรักษาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ ่ายในงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของกจิการ และคาดว่าจะ
ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบนัทกึ
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และ
รายจ่ายอื่นที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้
พร้อมทีจ่ะใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ ค่าใช้จ่ายซ่ึงทำาให้
เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิน
กว่าขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารจะมีการ
ทบทวนค่าตัดจำาหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความ 
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ 
ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรือเลิกใช้ 
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2.11 การด้อยค่า 

   สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่ง
ไม่มกีารตัดจำาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำาทกุปี 
สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า 
เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจ
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่า
สทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัคนื ซึง่หมายถงึจำานวนทีส่งูกว่าระหว่าง
มลูค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกบัมลูค่าจากการใช้  
สนิทรพัย์จะถกูจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสดุท่ีสามารถแยกออกมา
ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าไปแล้ว จะถกูประเมนิความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

     หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทึกเริม่แรกในมลูค่ายตุธิรรม
หกัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกับการเกดิหนีส้นิ ภายหลังจากการบนัทกึ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัด
จำาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบ
กำาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน

  โครงการสมทบเงิน
   กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยใช้

แผนการกำาหนดอัตราการจ่ายสมทบ โดยท่ีสินทรัพย์ของ 
กองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดังกล่าว
ได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและกลุ ่มกิจการ 
เงนิจ่ายสมทบเข้ากองทนุสำารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

  โครงการผลประโยชน์
     กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณ 

อายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานคำานวณโดย 
ผู้ชำานาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Corridor Approach ตาม

เกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique)  
อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำานวณคิดลดโดยใช ้
อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำาหนดเวลาใกล้เคียง 
กับระยะเวลาของหนี้สินดังกล ่าว โดยประมาณการ 
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการ 
จากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย 
อายงุาน และปัจจยัอืน่ กำาไรหรอืขาดทนุจากการเปลีย่นแปลง
ประมาณการจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จหากมูลค่าสะสมสุทธิของกำาไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ 
ยังไม่ได้รับรู ้เมื่อวันสิ้นสุดของงวดก่อนเกินกว่าจำานวนที ่
มากกว่าระหว่างร้อยละ 10 ของมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั้น (ก่อนหักสินทรัพย์
โครงการ) และร้อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ณ วันนั้น

    
  ในทุกปีกลุ ่มกิจการจะมีการทบทวนอัตราคิดลดที่ 

เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำามาใช้ใน 
การคำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายใน 
อนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน 

   ค่าตอบแทนการเลิกจ้างก่อนกำาหนด
   ค่าตอบแทนการเลิกจ้างก่อนกำาหนดคือ หนี้สินที่ต้อง

จ่ายเมื่อมีการสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ ่มกิจการก่อนวัน
เกษยีณอายปุกต ิหรอืเมือ่มกีารเสนอให้มกีารเลกิจ้างงานโดย
ให้พนกังานออกจากงานอย่างเตม็ใจเพือ่แลกกบัผลประโยชน์ 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าตอบแทนการเลิกจ้างก่อนกำาหนด เมื่อ
มีภาระผูกพันที่จะต้องสิ้นสุดการจ้างงานของพนักงานใน
ปัจจบุนัตามแผนทีว่างไว้ หรอืมกีารเสนอให้มกีารเลกิจ้างงาน
โดยให้พนักงานออกจากงานอย่างเต็มใจ
 
2.15  ประมาณการหนี้สิน

   การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมี
ภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัว
ขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชำาระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำานวน
ภาระหนีส้นิได้อย่างน่าเชือ่ถอื ถ้าผลกระทบดงักล่าวมจีำานวน
ทีเ่ป็นสาระสำาคญั ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำานวนที่อาจประเมิน
ได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ
หนี้สิน เมื่อได้จ่ายชำาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว หากแน่ใจ
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ว่าจะได้รบัคืนอย่างแน่นอนให้บันทึกรายจ่ายท่ีจะได้รบัคนืเป็น
สินทรัพย์แยกต่างหาก

   
   ประมาณการหนี้สินรับรู้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่กลุ่ม

กิจการตกลงที่จะจ่ายชำาระตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน 
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีมีอยู ่อย่าง 
ต่อเนื่องไม่ถือเป็นประมาณการหนี้สิน

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการ
 เป็นผู้เช่า

   สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าดำาเนินงาน 

    
    รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในงบ 
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสรจ็โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา
เช่า ประโยชน์ท่ีได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าท้ังสิ้นตามสัญญา  
ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

   ค ่าใช ้จ ่ายที่ เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช ่า 
ดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีต้องจ่ายให้
แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่
การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.17  รายได้

     รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

       รายได้จากการให้บรกิารรบัรูเ้มือ่ได้ให้บรกิารแก่ลกูค้าแล้ว 
  
    ในกรณี ท่ี มี ลูกหนี้บ ริ ษัทจดทะเบียนค ้างชำาระ 

ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนียม 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย์เป็นระยะเวลาเกนิ 3 เดอืน กลุม่กจิการ 
จะถอืว่ามคีวามไม่แน่นอนในการเรยีกเกบ็เงนิ และจะหยดุรบัรู ้
รายได้ค่าธรรมเนยีมจากบรษิทัจดทะเบียนท่ีเกีย่วข้องนัน้ทนัที

  
   ค่าธรรมเนียมสมาชิกประกอบด้วย ค่าเข้าเป็น 

สมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเข้าเป็นสมาชิกจะ
ทยอยรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจาก
วันที่เริ่มให้บริการ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายได้เมื่อ 
ได้ให้บริการแล้ว

   

   รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา 
โดยคำานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน 
ครบอายุและคำานึงถึงจำานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือใน 
บัญชีสำาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ

       เงนิปันผลรบับนัทกึในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสรจ็ 
ในวันที่กลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผล

 
     รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงิน

2.18  ค่าตอบแทนกรรมการ

   ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ผลประโยชน์ 
ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ
กิจการย่อย รวมทั้งที่ได้รับในฐานะอนุกรรมการในคณะ
อนุกรรมการชุดอื่นๆ (โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัส และ 
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับผู้บริหาร)

2.19  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได ้
  รอการตัดบัญชี

    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับงวดประกอบด้วย ภาษ ี
เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษ ี
เงนิได้จะรบัรูใ้นรายได้และค่าใช้จ่าย ยกเว้นส่วนทีร่บัรูใ้นรายได้ 
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของ 
เงนิกองทนุ ในกรณนีี ้ภาษเีงนิได้ต้องรบัรูใ้นรายได้และค่าใช้จ่าย
เบด็เสรจ็อืน่ หรือโดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุนตามลำาดับ

    ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากอัตราภาษี 
ตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู ่ หรือที่คาดได้ 
ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลา ผู้บริหาร 
จะประเมนิสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ 
โดยคำานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำากฎหมายภาษีอากรไป
ปฏบิตัซิึง่ขึน้อยูก่บัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ภาษอีากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชำาระเจ้าหน้าทีภ่าษอีากร

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำานวนตามวิธี 
หนีส้นิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัย์
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดังกล่าวจะนำาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีได้มีการจ่ายชำาระ
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความ 
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัจะมกีำาไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะ
นำาจำานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมี
สิทธติามกฎหมายทีจ่ะนำาสนิทรพัย์ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนั
มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วย
ภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนีส้นิและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.20  ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

 ส่วนงานดำาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับ
รายงานภายในที่นำาเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
 กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงิน

ที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแส
เงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย) ความ
เสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง และความ
เสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจัดการความ
เสี่ยงของกลุ่มกิจการ เน้นการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วน
การบริหารเงินลงทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยมคีณะทำางานบรหิารเงนิลงทุนควบคมุ
ดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำาหนด
อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี นโยบายการลงทุนคำานึงถึงความมั่นคง
ในการดำารงเงินต้น โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำาคัญจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการม ี
ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีส่้วนใหญ่เป็นสกลุเงนิบาท กลุม่กจิการไม่ได้
ใช้สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวน 
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ 
ดำาเนนิงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ ทัง้นี ้ในการกำาหนด
อตัราดอกเบีย้มกีารพจิารณาอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดขณะนัน้  
กลุม่กจิการไม่ได้ใช้อนพุนัธ์ด้านอตัราดอกเบีย้ เพือ่บรหิารความ
เสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ ่มกิจการมีการ 
กระจกุตวัอย่างเฉพาะเจาะจง กลุม่กิจการมนีโยบายทีเ่หมาะสม 
เพื่อทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินเชื่อและให้บริการแก่ลูกค้า 
ที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำาคัญจาก
สภาพคล่อง เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการดำารงเงินสดอย่าง
เพียงพอต่อการดำาเนินงาน กลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์ใน 
การดำารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้แหล่ง 
เงินทุนภายในกลุ่มกิจการ

3.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน

 กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงต่อราคาตลาด (Market risks) 
ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเส่ียง
จากฐานะการเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ใน
สถาบนัการเงนิทีน่่าเชือ่ถอืตามนโยบายการลงทนุตามมตขิอง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
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นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดังนี้

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงทุนผ่านบริษัทจัดการหนึ่งๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำานวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด

4) การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม

กองทุนต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 7.5 ของเงินลงทุนรวม (พ.ศ. 2556: ไม่เกิน 

    ร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม)

5) การลงทุนในกองทุนรวมทองคำา

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม

กองทุนรวมทองคำา ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม

2) การลงทุนในตราสารทุน

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม

หน่วยลงทุน หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

    หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

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

    ต่อกองทุนรวม)

3) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนรวม (พ.ศ. 2556: ไม่เกิน 

    ร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการโดยกำาหนดวงเงินไม่เกิน

    ร้อยละ 2 ของเงินลงทุนรวม)

1) การลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม

หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจหรือ 

    นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่กระทรวงการคลัง 

   คำ้าประกัน

เงินฝากประจำา บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ตั๋วสัญญา 

    ใช้เงินของบริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย

    เฉพาะจัดตั้งขึ้น

หุ้นกู้ หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน

หน่วยลงทุน หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 

    ของกองทุนรวมตราสารหนี้

ไม่จำากัดจำานวน

ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อสถาบันการเงิน

ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อผู้ออกหลักทรัพย์

ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุนรวม
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6. ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

 กลุ่มกิจการนำาเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วน
งาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ และโครงสร้าง
การรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑ์ใน
การกำาหนดส่วนงาน

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
 ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มี
การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปจัจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์
ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั้น เพื่อ
ดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
กิจการย่อยในกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำารงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ 
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทในกลุ่ม
กิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตาม
ผลการดำาเนินงานของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ

 กลุ่มกิจการดำาเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลัก ดังนี้
1. ธุรกิจตราสารทุน (ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายหลัก

ทรัพย์งานชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีน งานรบัฝากหลกัทรพัย ์และคา่ธรรมเนยีมสมาชกิ) 
 2. ธรุกิจตราสารอนพุนัธ ์(ซึง่ประกอบด้วยงานซือ้ขายและ
งานชำาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียม
สมาชิก)

3. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี (ซึ่งประกอบด้วยงานบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และงานสนับสนุนงาน
เทคโนโลยี)

4. ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึ่งประกอบด้วยงาน 
นายทะเบยีนบรษิทัหลักทรพัย ์และงานนายทะเบยีนกองทุน)

5. งานพัฒนาตลาดทุน และอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพัฒนา 
ตลาดทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดย
งานพัฒนาตลาดทุน เป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพตลาดทุน
ระยะยาว ประกอบด้วย การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
การพัฒนาธุรกิจตลาดทุน งานวิจัยเพื่อตลาดทุน และส่งเสริม
พัฒนาผู้นำาองค์กร
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ขอ้มลูทางการเงนิจากงบการเงนิรวมจำาแนกตามสว่นงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

ธุรกิจ
ตราสารทุน

ธุรกิจ	
ตราสาร
อนุพันธ์

ธุรกิจบริการ
เทคโนโลยี

งานพัฒนา	
ตลาดทุน
และอื่นๆ

ธุรกิจ
บริการงาน
นายทะเบียน

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่างกัน รวม

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการ
    ที่ควบคุมร่วมกัน(สุทธิจากภาษีเงินได้)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน
    กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
    ในหลักทรัพย์ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
    ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์
    แห่งประเทศไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินอื่น

 2,396,069  578,910 237,703 931,862 221,449 -  4,365,993
 667,042 470,583 42,136 461,762 32,718 (1,674,241) -
 3,063,111 1,049,493 279,839 1,393,624 254,167 (1,674,241) 4,365,993

       871,129
       
       3,692
       

       20,487
       2,179,575
       
      
       14,601 
       
       1,197 
      
       (547,222)
       1,648,151
       (112,674)
       

 
 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

 1,200,541 9,798,609 87,971 342,703 1,082,729 (298,785) 12,213,768
 - - - - 1,271,314 (1,271,314) -

 1,177,490 338,284 5,465 298,960 (535,932) - 1,284,267รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน

 2,514,576 10,213,353 382,104 337,337 23,028,016 (2,022,941) 34,452,445สินทรัพย์รวม

 1,200,541 9,798,609 87,971 342,703 2,354,043 (1,570,099) 12,213,768หนี้สินรวม

       1,535,477รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

(หน่วย:	พันบาท)
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รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในกิจการ
    ท่ีควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
   ในกิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
   ในหลักทรัพย์ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
   ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์อื่น

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

 1,076,747 11,216,210 77,326 414,230 866,970 (264,964) 13,386,519
 - - - - 1,246,000 (1,246,000) -

 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

 1,314,043 229,643 72,988 228,441 (339,627) - 1,505,488รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน

 2,515,062 11,610,691 228,887 530,988 21,114,546 (1,960,740) 34,039,434สินทรัพย์รวม

 1,076,747 11,216,210 77,326 414,230 2,112,970 (1,510,964) 13,386,519หนี้สินรวม

       1,661,212รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม

ธุรกิจ
ตราสารทุน

ธุรกิจ	
ตราสาร
อนุพันธ์

ธุรกิจบริการ
เทคโนโลยี

งานพัฒนา	
ตลาดทุน
และอื่นๆ

ธุรกิจ
บริการงาน
นายทะเบียน

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่างกัน รวม

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

 
 2,440,695 787,838 216,338 835,613 200,523 - 4,481,007
 631,969 600,318 35,052 432,526 31,577 (1,731,442) -
 3,072,664 1,388,156 251,390 1,268,139 232,100 (1,731,442) 4,481,007

(หน่วย:	พันบาท)
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การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี้สินตามส่วนงานที่รายงานมีดังนี้
(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
จำานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
   - เงินสดและเงินลงทุน
   - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   - ดอกเบี้ยค้างรับ
   - ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง

สินทรัพย์รวม

หนี้สิน
หนี้สินของส่วนงานที่รายงาน

13,387,599

17,248,977
945,069
103,555

2,767,245

34,452,445
  

12,213,768

15,313,036
 

16,545,159
569,120
227,051

1,385,068

34,039,434

13,386,519

7. รายการกับบุคคลหรือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือม ี
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือ 
ในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำาหนดราคารายการ	

รายได้จากการให้บริการ ราคาตามที่ตกลงกัน

การซื้อบริการ ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ยรับ อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้

ดอกเบี้ยจ่าย อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา 1 ปี
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

รายได้ค่าบริการ    

กิจการย่อย  - - 1,574,175 1,628,664

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  13,432 14,638 13,432 14,638

กิจการร่วม  1,577 1,339 - -

  15,009	 15,977	 1,587,607	 1,643,302 

  การซื้อบริการ    

กิจการย่อย  - - 2,124 3,812

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  97,642 97,865 97,642 97,865

  97,642	 97,865	 99,766	 101,677

    รายได้ดอกเบี้ยรับ    

กิจการย่อย  - - 4,348 4,132

    

ดอกเบี้ยจ่าย    

กิจการย่อย  - - 28,949 28,263

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)
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ลูกหนี้	 	 	 	

กิจการย่อย  - - - 2,622

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  - 1,249 - 1,249

 	 -	 1,249	 -	 3,871

    

รายได้ค้างรับ	 	 	 	

กิจการย่อย  - - 150,979 118,970

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  438 467 438 467

กิจการร่วม  139 124 - -

 	 577	 591	 151,417	 119,437

    

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	 	

กิจการย่อย  - - 4 7

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  626 1,277 626 1,277

  626	 1,277	 630	 1,284

    

เจ้าหนี้	 	 	 	

กิจการย่อย  - - - 107

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  9,567 19,525 9,567 19,525

  9,567	 19,525	 9,567	 19,632

    

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 	 	

กิจการย่อย  - - 172 167

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  887 2,042 887 2,042

  887	 2,042	 1,059	 2,209

    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	

กิจการย่อย  - - - 162

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  - 82 - 82

  - 82 - 244

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
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      รายการเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการยอ่ยสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มดีงันี้

กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลตอบแทนการลงทนุโดยรวม ทัง้นีเ้งนิลงทนุทีร่บัโอนมาจากกิจการยอ่ยจะเป็นการกู้ยมืระหวา่งกันในรปูของตัว๋สญัญาใช้เงนิ 
ซึ่งมีกำาหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะเวลา 1 ปี (อัตราดอกเบ้ีย
ดังกล่าวอาจมีการทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย  1.99 - 2.77 2.15 - 2.77 1,271,314 1,246,000

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	อัตราดอกเบี้ย	(ร้อยละต่อปี)

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

(หน่วย:	พันบาท)

								เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

กิจการย่อย    

ยอดคงเหลือต้นปี    1,246,000 1,035,400

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น    395,314 400,000

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น    (370,000) (189,400)

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 	 	 1,271,314	 1,246,000

เงินสนับสนุนให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ

บริษัทแห่งหน่ึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนหลัก
รายการทางธรุกจิใหก้บักจิการท่ีควบคมุรว่มกนัแหง่หนึง่ โดย
เงินสนับสนุนในปี พ.ศ. 2557 จำานวน 90 ล้านบาท (พ.ศ. 2556: 
90 ล้านบาท) 

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้อนุมัติการจัดต้ังมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์” และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ 
โดยตำาแหน่ง พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรเงิน 1 ใน 3 ของรายได ้
ที่สู งกว่าค่าใช้ จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ เ ข้ามูลนิธิ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำาทุกปีเพื่อใช้ในการดำาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดตั้ ง เมื่อวันที่   
9 สงิหาคม พ.ศ. 2549 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ดำาเนนิกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนา
สังคมไทยและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขให้ห่างไกลจากเยาวชนและสังคมไทย 
รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ได้จัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นจำานวนเงิน 547.22 ล้านบาท (พ.ศ. 2556: 
561.63 ล้านบาท)

ผลตอบแทนกรรมการ
ผลตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่า

ตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทั้งที่ได้รับใน
ฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ 

(หน่วย:	พันบาท)
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(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.30 - 2.30 ต่อปี  
(พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 0.40 - 2.15 ต่อปี)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เงนิฝากประจำากบัธนาคาร ไดแ้ก่ เงนิฝากประจำาประเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม มอีตัราดอกเบีย้ 

ระหว่างร้อยละ 2.35 - 2.55 ต่อปี

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9. เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

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

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด 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     

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด  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

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

เงินสดในมือ  349 367 338 351

เงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน  1,360,552 1,436,866 1,220,391 1,328,132

เงินฝากประจำา  - 357,880 - 357,880

  1,360,901	 1,795,113	 1,220,729	 1,686,363

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

ผลตอบแทนกรรมการ  24,582 20,087 22,899 19,327

  24,582	 20,087	 22,899	 19,327

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2557พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2556
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เงนิฝากประจำา ได้แก่  

เงินฝากประจำากับธนาคารประเภทไม่เกิน 12 เดือน มีอัตรา 
ดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 2.10 - 3.30 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่าง
ร้อยละ 2.38 - 4.10 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมตลาดเงินเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจำานวน 3 กองทุน (พ.ศ. 2556: 3 กองทุนเปิด) 
โดยมนีโยบายการลงทนุท่ีเน้นการลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน 
รวมเฉพาะกจิเป็นการร่วมลงทนุในกองทนุเปิดจำานวน 3 กองทนุ 
ร่วมทนุ (พ.ศ. 2556:  3 กองทุนร่วมทุน) ซึง่มีรายละเอียดดงันี้

 1) ปี พ.ศ. 2548 ลงทุนในกองทุนรวมท่ีรฐับาลจัดตัง้ขึน้ 
มาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต ิ
สึนามิทางภาคใต้ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเท่ียว และได้รับผลกระทบ 
จากเหตกุารณ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยจะเปิดให้มีการ 
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป  
(ปี พ.ศ. 2554) หรือเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการลงทนุหากจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาที่
กำาหนด 
 2) ปี พ.ศ. 2550 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน 
สถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุน สถาบัน 
ที่ต้องการลงทุนส่วนใหญ่ในธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 
กับพลังงานหรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการ 
ที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ด้านพลังงาน 
โดยกองทุนรวมเฉพาะกิจนี้เป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ
อัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2556) เมือ่กองทนุ 

ยอดคงเหลือต้นปี   10,632,814 7,275,683 10,586,614 7,238,663

ลงทุนเพิ่ม  5,058,083 4,475,664 5,058,083 4,475,664

จำาหน่ายเงินลงทุน  (6,111,593) (4,476,499) (6,065,393) (4,439,479)

จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15)  (1,748,011) 3,368,057 (1,748,011) 3,321,857

ผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย  4,013 5 4,013 5

(ค่าเผื่อการด้อยค่า) กลับรายการ  2,530 (10,096) 2,530 (10,096)

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 7,837,836	 10,632,814	 7,837,836	 10,586,614

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)

ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทนุ และมิได้นำาเงินมา
ลงทุนต่อ
 3) ปี พ.ศ. 2551 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน 
สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุน สถาบัน 
ที่ต ้องการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม 
การเจริญเติบโตและเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่  
โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต ่
ปีที ่4 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2555)
 
 การลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจในข้อ 2 มีเงื่อนไข
ผกูพนัการจองซือ้หากกองทนุมกีารเพิม่หน่วยลงทนุจนกระทัง่
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) และอตัรา
ผลตอบแทนตามราคาตลาดระหว่างร้อยละ 2.59 - 2.98 ต่อปี  
(พ.ศ. 2556: ระหว่างร้อยละ 2.77 - 2.91 ต่อปี)

 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุน 

ส่วนหนึง่ในกองทนุส่วนบคุคลซึง่บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ 
จดัการกองทนุ 3 แห่ง (พ.ศ. 2556: 3 แห่ง) โดยมนีโยบายการ 
ลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 
ประกอบการเงินข้อที่ 3 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้แสดงเงินลงทุน 
ประเภทต่างๆ ทีก่องทนุส่วนบคุคลรวมไว้ในเงนิลงทนุชัว่คราว

 
    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุน 

ที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอัตราผลตอบแทนจาก 
การบริหารอยูร่ะหว่างร้อยละ 3.82 - 5.13 ต่อปี (พ.ศ. 2556: 
ระหว่างร้อยละ 3.45 - 4.33 ต่อปี)
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 30 วัน

10. ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 	 	

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ  - 1,249 - 3,871

  7 - 1,249 - 3,871

กิจการอื่นๆ     

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ  66,521 47,934 33,246 26,496

เกินกำาหนดชำาระ     

น้อยกว่า 3 เดือน  7,200 7,013 4,635 2,769

3 - 6 เดือน  495 403 475 294

6 - 12 เดือน  474 102 107 99

มากกว่า 12 เดือน  18,647 19,014 8,883 9,256

  93,337 74,466 47,346 38,914

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (19,014) (18,682) (8,883) (8,918)

  74,323 55,784 38,463 29,996 

  74,323 57,033 38,463 33,867

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)

หมายเหตุ

ลูกหนี้	 	 	 	 	

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 - 1,249 - 3,871

กิจการอื่นๆ  93,337 74,466 47,346 38,914

  93,337 75,715 47,346 42,785

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (19,014) (18,682) (8,883) (8,918)

  74,323 57,033 38,463 33,867

รายได้ค้างรับ     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 577 591 151,417 119,437

กิจการอื่นๆ  290,620 229,928 116,070 65,945

  291,197 230,519 267,487 185,382

  365,520 287,552 305,950 219,249

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)

หมายเหตุ

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้มีดังนี้
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินปันผลรอจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน  66,621 200,321 - -

เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำาท่วม  36,459 48,741 36,459 48,741

ภาษีซื้อรอใบกำากับภาษ ี  32,902 8,681 32,817 8,656

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  28,660 35,718 28,660 35,718

ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน  21,400 127,452 21,400 127,452

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  16,612 19,141 16,607 18,996

เงินประกันการชำาระราคา  6,331 121,531 - -

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ  4,490 6,519 - -

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  4,304 2,103 - -

สื่อสิ่งพิมพ์คงเหลือ  3,667 3,667 3,667 3,667

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)  2,021 1,953 - -

เงินปันผลค้างรับ  - 1,965 - 1,965

อื่นๆ  9,463 7,401 1,118 1,266

  232,930 585,193 140,728 246,461

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)

กิจการย่อย	 	 	 	 	 	

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด   100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 284,200 305,000

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

    เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำากัด  100.00 100.00 100,000 100,000 100,000 100,000 680 2,700

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด  100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 1,960 13,800

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำากัด  100.00 100.00 80,000 80,000 74,591 74,591 66,072 109,599

บริษัท สยามดีอาร์ จำากัด  100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 280 2,700

บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)   

    จำากัด (มหาชน)   100.00 100.00 100,000 100,000 100,000 100,000 34,736 7,500

บริษัท สำานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด 100.00 100.00 100,000 100,000 102,700 102,700 - -

     600,000 600,000 597,291 597,291 387,928 441,299

12. เงินลงทุนในกิจการย่อย 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน รายได้เงินปันผล

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

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

(หน่วย:	พันบาท)
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13. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - สุทธิ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน รายได้เงินปันผล

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

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำากัด  50.00 50.00 50,000 50,000 25,000 25,000 849 11,754

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ ทุนชำาระแล้ว วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล

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

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 	 	 	 	 	 	 	

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำากัด  50.00 50.00 50,000 50,000 63,027 60,184 - -

งบการเงินรวม

 เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และรายได้เงินปันผลสำาหรบัปสีิน้สดุ 
วันเดียวกัน มีดังนี้

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

ยอดคงเหลือต้นปี  60,184 76,359 25,000 25,000

รับเงินปันผล  (849) (17,628) - -

ส่วนแบ่งกำาไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  3,692 1,453 - -

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 63,027	 60,184	 25,000	 25,000

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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14. เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธิ

กิจการร่วม    

ยอดคงเหลือต้นปี  508,936 497,803 396,605 396,605

ลงทุนเพิ่มระหว่างปี  379,015 - 379,015 -

ส่วนแบ่งกำาไรสุทธิจากเงินลงทุน - รับรู้ใน

    งบรายได้และค่าใช้จ่าย  20,487 11,076 - -

ส่วนแบ่งกำาไรสุทธิจากเงินลงทุน - รับรู้ใน

    งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ  (26,396) 57 - -

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 882,042	 508,936	 775,620	 396,605

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

 ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุของกจิการทีค่วบคมุรว่มกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และสำาหรบัปสีิน้สดุ 
วันเดียวกัน ซึ่งกลุ่มกิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงตามสัดส่วนของกลุ่มกิจการ

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

สินทรัพย์หมุนเวียน    153,755 139,737

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    49,009 45,594

สินทรัพย์รวม	 	 	 	 202,764 185,331

หนี้สินหมุนเวียน    66,704 56,761

หนี้สินไม่หมุนเวียน    9,488 7,683

หนี้สินรวม	 	 	 	 76,192 64,444

รายได้รวม    200,136 195,261

ค่าใช้จ่ายรวม    191,032 191,085

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม    7,384 3,397

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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 เงินลงทุนในกิจการร่วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 และรายได้เงินปันผลสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน มีดังน้ี

15. เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน	-	สุทธิ วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล

- - 40.65          24.66       1,549,126      1,016,740       675,620        296,605       693,067        325,441       

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

งบการเงินรวม

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน การด้อยค่า วิธีราคาทุน	-	สุทธิ รายได้เงินปันผล

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

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักทรัพย์เผื่อขาย  4,778,889 3,456,754 4,778,889 3,453,979

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด  3,899,117 1,656,143 3,899,117 1,656,143

เงินลงทุนทั่วไป  12,336 13,179 12,336 13,179

  8,690,342	 5,126,076	 8,690,342	 5,123,301

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประจำา ได้แก่  
เงนิฝากประจำากบัธนาคารประเภท 1 ปขีึน้ไป มอีตัราดอกเบีย้ 
ระหว่างร้อยละ 3.28 - 4.00 ต่อปี 

   เงินฝากสถาบันการเงินตามข้อตกลงเป็นเงินฝาก
ธนาคารท่ีใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันวงเงินท่ีธนาคารให้สินเช่ือ 
เพื่อที่อยู่อาศัยกับพนักงานของกลุ่มกิจการตามข้อตกลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมทัว่ไปเปน็การลงทนุในกองทนุเปดิประเภทรบัซือ้คนืหนว่ย
ลงทนุทีเ่นน้การลงทนุในหุ้นทนุของบรษิทัจดทะเบยีนจำานวน 
15 กองทนุ (พ.ศ. 2556: 19 กองทนุ) กองทนุทองคำา 7 กองทนุ 
(พ.ศ. 2556: 9 กองทุน)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

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

31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557    

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด    

พันธบัตรรัฐบาล  - 1,032 - 1,032

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 100,000 - 100,000

พันธบัตรต่างประเทศ  - 20,000 - 20,000

หุ้นกู้  155,380 1,000,271 453,438 1,609,089

เงินฝากธนาคาร  2,815,133 2,324,376 - 5,139,509

  2,970,513 3,445,679 453,438 6,869,630

ครบกำาหนด

งบการเงินรวม

	ไม่เกิน	1	ปี เกิน	5	ปี1	ถึง	5	ปี รวม

ยอดคงเหลือต้นปี  5,126,076 8,314,525 5,123,301 8,265,430

ลงทุนเพิ่ม  3,251,558 2,494,594 3,251,558 2,494,594

จำาหน่ายเงินลงทุน  (1,477,578) (1,830,644) (1,474,578) (1,830,644)

จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 9)  1,748,011 (3,368,057) 1,748,011 (3,321,857)

ปรับปรุง  105 (71) - -

ผลกำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย  42,170 (487,676) 42,050 (487,627)

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า  - 3,405 - 3,405

ยอดคงเหลือปลายปี	 	 8,690,342 5,126,076 8,690,342 5,123,301

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภท 
ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำานวน 10 กองทุน (พ.ศ. 2556: 
9 กองทุน) กองทุนดังกล่าวจัดตั้งข้ึนมา เพื่อซื้อหรือเช่า 
อสังหาริมทรัพย์ รับโอนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการ 
เช่าอสงัหารมิทรพัย์และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์ 
ดังกล่าว ทั้งน้ีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ดงักล่าวได้จดทะเบยีนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนและสามารถ 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หน่วยลงทุนในกองทุน 
รวมที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในกองทุนเปิด 

จำานวน 17 กองทุน (พ.ศ. 2556: 12 กองทุน) ประเภทกองทุน 
รวมหน่วยลงทนุ (Feeder Fund) ทีเ่น้นการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
ของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหุน้กูท้ีถ่งึกำาหนดไถ่ถอนภายใน 
ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ถงึ 7 ปี มอีตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ระหว่าง 
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) 

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557    

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด    

     พันธบัตรรัฐบาล  - 1,032 - 1,032

     พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 100,000 - 100,000

     พันธบัตรต่างประเทศ  - 20,000 - 20,000

     หุ้นกู ้  155,380 1,000,271 453,438 1,609,089

     เงินฝากธนาคาร  2,815,133 2,324,376 - 5,139,509

  2,970,513 3,445,679 453,438 6,869,630

ครบกำาหนด

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

	ไม่เกิน	1	ปี เกิน	5	ปี1	ถึง	5	ปี รวม

31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556    

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด    

     พันธบัตรรัฐบาล  - 1,046 - 1,046

     พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 100,000 - 100,000

     พันธบัตรต่างประเทศ  - 20,000 - 20,000

     หุ้นกู้  148,533 646,457 385,000 1,179,990

     เงินฝากธนาคาร  6,273,490 503,640 - 6,777,130

  6,422,023 1,271,143 385,000 8,078,166

ครบกำาหนด

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

	ไม่เกิน	1	ปี เกิน	5	ปี1	ถึง	5	ปี รวม

31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556    

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด    

     พันธบัตรรัฐบาล  - 1,046 - 1,046

     พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 100,000 - 100,000

     พันธบัตรต่างประเทศ  - 20,000 - 20,000

     หุ้นกู ้  148,533 646,457 385,000 1,179,990

     เงินฝากธนาคาร  6,319,690 503,640 - 6,823,330

  6,468,223 1,271,143 385,000 8,124,366

ครบกำาหนด

งบการเงินรวม

	ไม่เกิน	1	ปี เกิน	5	ปี1	ถึง	5	ปี รวม

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจมีรายละเอียดดังนี้

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

พันธบัตรรัฐบาล  1,032 1,046 1,067 1,065

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  100,000 100,000 105,743 106,424

พันธบัตรต่างประเทศ  20,000 20,000 20,302 19,985

หุ้นกู้  1,609,089 1,179,990 1,669,884 1,192,299

เงินฝากธนาคาร  5,139,509 6,823,330 5,139,509 6,823,330

  6,869,630 8,124,366 6,936,505 8,143,103

หัก  จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)  (2,970,513) (6,468,223) (2,971,483) (6,469,641)

  3,899,117 1,656,143 3,965,022 1,673,462

	มูลค่ายุติธรรมราคาทุนตัดจำาหน่าย	-	สุทธิ

งบการเงินรวม

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

(หน่วย:	พันบาท)

พันธบัตรรัฐบาล  1,032 1,046 1,067 1,065

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  100,000 100,000 105,743 106,424

พันธบัตรต่างประเทศ  20,000 20,000 20,302 19,985

หุ้นกู้  1,609,089 1,179,990 1,669,884 1,192,299

เงินฝากธนาคาร  5,139,509 6,777,130 5,139,509 6,777,130

  6,869,630 8,078,166 6,936,505 8,096,903

หัก  จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)  (2,970,513) (6,422,023) (2,971,483) (6,423,441)

  3,899,117 1,656,143 3,965,022 1,673,462

	มูลค่ายุติธรรมราคาทุนตัดจำาหน่าย	-	สุทธิ

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

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

(หน่วย:	พันบาท)

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ 58,704 70,029 54,422 61,494 (11,168) (13,698)

หัก  จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9) (58,704) (69,185) (54,422) (60,379) 11,168 13,698

    - 844 - 1,115 - -

มูลค่ายุติธรรม ค่าเผื่อการด้อยค่าราคาทุน

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

(หน่วย:	พันบาท)
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ

ราคาทุน  1,014,022 1,746,413 893,264 3,238 106,054 3,762,991
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (576,544) (734,860) (1,152) - (1,312,556)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	 1,014,022	 1,169,869	 158,404	 2,086	 106,054	 2,450,435

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 1,014,022 1,169,869 158,404 2,086 106,054 2,450,435
ซื้อสินทรัพย์  - 3,211 74,701 1,350 268,833 348,095
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ - - (274) (1,350) - (1,624)
ค่าเสื่อมราคา  - (69,297) (49,491) (153) - (118,941)
ปรับปรุงสินทรัพย ์ - (343) - - (3,842) (4,185)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 1,014,022	 1,103,440	 183,340	 1,933	 371,045	 2,673,780

ราคาทุน  1,014,022 1,749,281 929,398 3,238 371,045 4,066,984   
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (645,841) (746,058) (1,305) - (1,393,204)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	 1,014,022	 1,103,440	 183,340	 1,933	 371,045	 2,673,780

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 1,014,022 1,103,440 183,340 1,933 371,045 2,673,780
ซื้อสินทรัพย์  - 1,543 93,864 1,367 1,384,194 1,480,968
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ - (19) (249) (1,367) - (1,635)
ค่าเสื่อมราคา  - (69,246) (57,758) (153) - (127,157)
ปรับปรุงสินทรัพย ์ 75 13 21 - (26) 83
โอนสินทรัพย์ - 2,054 11 - (2,065) -
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 1,014,097	 1,037,785	 219,229	 1,780	 1,753,148	 4,026,039

ราคาทุน   1,014,097 1,752,819 1,016,176 3,238 1,753,148 5,539,478
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (715,034) (796,947) (1,458) - (1,513,439)
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 1,014,097 1,037,785 219,229 1,780 1,753,148 4,026,039

งบการเงินรวม

ที่ดินและ																																																																																												
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ทำา/อาคาร
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุด	
			วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุด	
			วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

(หน่วย:	พันบาท)
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ราคาทุน  1,014,022 1,744,696 806,770 3,238 106,054 3,674,780
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (575,308) (650,789) (1,152) - (1,227,249)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	 1,014,022	 1,169,388	 155,981	 2,086	 106,054	 2,447,531

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 1,014,022 1,169,388 155,981 2,086 106,054 2,447,531
ซื้อสินทรัพย์  - 3,211 74,701 1,350 268,833 348,095
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ - - (268) (1,350) - (1,618)
ค่าเสื่อมราคา  - (69,256) (48,079) (153) - (117,488)
ปรับปรุงสินทรัพย์ - (343) - - (3,842) (4,185)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 1,014,022	 1,103,000	 182,335	 1,933	 371,045	 2,672,335

ราคาทุน 1,014,022 1,747,564 848,632 3,238 371,045 3,984,501
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (644,564) (666,297) (1,305) - (1,312,166)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	 1,014,022	 1,103,000	 182,335	 1,933	 371,045	 2,672,335

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,014,022 1,103,000 182,335 1,933 371,045 2,672,335
ซื้อสินทรัพย์  - 1,543 93,864 1,367 1,384,194 1,480,968
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ - (19) (249) (1,367) - (1,635)
ค่าเสื่อมราคา  - (69,204) (56,980) (153) - (126,337)
ปรับปรุงสินทรัพย์ 75 13 21 - (26) 83
โอนสินทรัพย์ - 2,054 11 - (2,065) -
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 1,014,097	 1,037,387	 219,002	 1,780	 1,753,148	 4,025,414

 ราคาทุน 1,014,097 1,751,102 935,438 3,238 1,753,148 5,457,023
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (713,715) (716,436) (1,458) - (1,431,609)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 1,014,097	 1,037,387	 219,002	 1,780	 1,753,148	 4,025,414

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ดินและ																																																																																												
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ทำา/อาคาร
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุด
			วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุด
			วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

(หน่วย:	พันบาท)
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ราคาทุน  1,014,022 1,744,696 806,770 3,238 106,054 3,674,780
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (575,308) (650,789) (1,152) - (1,227,249)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	 1,014,022	 1,169,388	 155,981	 2,086	 106,054	 2,447,531

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,014,022 1,169,388 155,981 2,086 106,054 2,447,531
ซื้อสินทรัพย์  - 3,211 74,701 1,350 268,833 348,095
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ - - (268) (1,350) - (1,618)
ค่าเสื่อมราคา  - (69,256) (48,079) (153) - (117,488)
ปรับปรุงสินทรัพย์ - (343) - - (3,842) (4,185)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 1,014,022	 1,103,000	 182,335	 1,933	 371,045	 2,672,335

ราคาทุน 1,014,022 1,747,564 848,632 3,238 371,045 3,984,501
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (644,564) (666,297) (1,305) - (1,312,166)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	 1,014,022	 1,103,000	 182,335	 1,933	 371,045	 2,672,335

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,014,022 1,103,000 182,335 1,933 371,045 2,672,335
ซื้อสินทรัพย์  - 1,543 93,864 1,367 1,384,194 1,480,968
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ - (19) (249) (1,367) - (1,635)
ค่าเสื่อมราคา  - (69,204) (56,980) (153) - (126,337)
ปรับปรุงสินทรัพย์ 75 13 21 - (26) 83
โอนสินทรัพย์ - 2,054 11 - (2,065) -
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 1,014,097	 1,037,387	 219,002	 1,780	 1,753,148	 4,025,414

 ราคาทุน 1,014,097 1,751,102 935,438 3,238 1,753,148 5,457,023
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (713,715) (716,436) (1,458) - (1,431,609)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 1,014,097	 1,037,387	 219,002	 1,780	 1,753,148	 4,025,414

17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างทำา รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

 ราคาทุน 1,038,235 - 31,220 1,069,455
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (751,342) - - (751,342)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 286,893	 -	 31,220	 318,113

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 286,893 - 31,220 318,113
 ซื้อสินทรัพย์  60,765 861 125,471 187,097
 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ (219) - - (219)
 ค่าตัดจำาหน่าย  (70,154) (6) - (70,160)
 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 277,285	 855	 156,691	 434,831

 ราคาทุน 1,000,634 861 156,691 1,158,186
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (723,349) (6) - (723,355)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 277,285	 855	 156,691	 434,831

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 277,285 855 156,691 434,831
 ซื้อสินทรัพย์  56,800 1,923 80,783 139,506
 ค่าตัดจำาหน่าย (80,958) (125) - (81,083)
 โอนสินทรัพย ์ 197,810 - (197,810) -
 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 450,937	 2,653	 39,664	 493,254

 ราคาทุน 1,255,244 2,784 39,664 1,297,692
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (804,307) (131) - (804,438)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 450,937	 2,653	 39,664	 493,254

(หน่วย:	พันบาท)
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างทำา รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

 ราคาทุน 957,501 - 31,220 988,721
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (673,281) - - (673,281)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 284,220	 -	 31,220	 315,440

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 284,220 - 31,220 315,440
 ซื้อสินทรัพย์  60,075 - 125,471 185,546
 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ (219) - - (219)
 ค่าตัดจำาหน่าย  (68,852) - - (68,852)
 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 275,224	 -	 156,691	 431,915

 ราคาทุน 919,686 - 156,691 1,076,377
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (644,462) - - (644,462)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 275,224	 -	 156,691	 431,915

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 275,224 - 156,691 431,915
 ซื้อสินทรัพย์  56,241 1,923 80,783 138,947
 ค่าตัดจำาหน่าย  (79,551) (2) - (79,553)
 โอนสินทรัพย์ 197,810 - (197,810) -
 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 449,724	 1,921	 39,664	 491,309

 ราคาทุน 1,173,737 1,923 39,664 1,215,324
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (724,013) (2) - (724,015)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 449,724	 1,921	 39,664	 491,309

(หน่วย:	พันบาท)
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 ราคาทุน 957,501 - 31,220 988,721
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (673,281) - - (673,281)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 284,220	 -	 31,220	 315,440

 ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 284,220 - 31,220 315,440
 ซื้อสินทรัพย์  60,075 - 125,471 185,546
 จำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ (219) - - (219)
 ค่าตัดจำาหน่าย  (68,852) - - (68,852)
 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธ	ิ 275,224	 -	 156,691	 431,915

 ราคาทุน 919,686 - 156,691 1,076,377
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (644,462) - - (644,462)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 275,224	 -	 156,691	 431,915

 ราคาทุน 1,173,737 1,923 39,664 1,215,324
 หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (724,013) (2) - (724,015)
 ราคาตามบัญชี - สุทธ	ิ 449,724	 1,921	 39,664	 491,309

18. ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์

 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำา 7,565,619 8,639,053
 เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 429,951 395,028
 พันธบัตร - 212,261
 ผลประโยชน์ค้างรับ 58,060 115,491
  8,053,630 9,361,833

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2556พ.ศ.	2557

   บริษัท สำานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด (“สำานักหัก
บัญชี”) เป็นสำานักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
สมาชิกของสำานักหักบัญชีท่ีมีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
มหีน้าทีต้่องนำาทรพัยส์นิมาวางเปน็หลกัประกนัในการซือ้ขาย
ล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สำานักหักบัญชีกำาหนด ทั้งนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากออมทรัพย์ที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ จำานวน 13.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราซือ้ถวัเฉลีย่เงนิโอนประกาศ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
(พ.ศ. 2556: 12.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 กลุ ่มกิจการได ้แสดงทรัพย ์สินท่ีสมาชิกวางเป ็น 
หลักประกันเป็นรายการแยกต่างหากในบัญชี “ทรัพย์สิน 
หลักประกันและผลประโยชน์” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะการเงิน และได้แสดงภาระหนี้สินในจำานวนเงิน
เดียวกันในบัญชี “เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์”  
ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

19. ทรพัย์สนิเพือ่ความมัน่คงและ 
       ผลประโยชน์

  ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงจัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นประกัน 
ความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการผิดนัดชำาระหนี้หรือความ 
เสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำาของสมาชิกในการ 
ดำาเนินการที่เกี่ยวกับระบบการชำาระหนี้ของบริษัท สำานักหัก
บัญชี (ประเทศไทย) จำากัด (“สำานักหักบัญชี”)

สำานักหักบัญชีจะนำาทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวไปบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำาหนด ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินประกัน 
ดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการจะจัดสรรให้แก่สมาชิก
ตามอัตราและวิธีการที่กำาหนด

  ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

19.1 หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง
         (Securities Deposit)

   สมาชิกของสำานักหักบัญชีมีหน้าที่วางทรัพย์สินเพื่อ
ความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด (ปัจจุบันกำาหนด 
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
สำาหรบัสมาชิกทีใ่ช้บรกิารชำาระหนีท้กุสนิค้าอ้างองิและไม่น้อย
กว่า 4 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสนิค้าอ้างองิ สำาหรบัสมาชกิ
ที่ใช้บริการชำาระหนี้ตามประเภทสินค้าอ้างอิง) โดยสำานัก 
หักบัญชีจะนำาหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงดังกล่าวไปบริหาร
จดัการเพือ่ให้เกิดผลประโยชน์และจะคนืผลประโยชน์ดงักล่าว
ภายหลังหักค่าบริหารจัดการให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธี
การที่กำาหนด ทั้งนี้ ในส่วนของหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงจะ
คืนแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกันจำานวน
เงิน 8,053.63 ล้านบาท และ 9,361.83 ล้านบาท ตามลำาดับ มีดังต่อไปนี้
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 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.07 ต่อปี (พ.ศ. 2556: ระหว่าง 
ร้อยละ 0.50 - 0.625 ต่อปี)

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินฝากประจำามีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.50 - 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2556:  
ร้อยละ 2.35 ต่อปี) 

19.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย 
 (Clearing Fund)

 เงินลงทุนที่บริหารโดยสำานักหักบัญชี

      (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำานวนเงิน 
100 ล้านบาท 

     (2) สมาชิกของสำานักหักบัญชีแต่ละรายดังนี้
     - ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในอัตรา

ที่กำาหนด (ปัจจุบันกำาหนดเงินสมทบแรกเข้าเป็นมูลค่าไม่ 
น้อยกว่า 5 ล้านบาท สำาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำาระหนี้ทุก
สินค้าอ้างอิง และไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ในแต่ละประเภท
สินค้าอ้างอิงสำาหรับสมาชิกท่ีใช้บริการชำาระหน้ีตามประเภทสินค้า 
อ้างอิง)

 เงินลงทุนที่บริหารโดยสำานักหักบัญช ี 629,138 725,497 - - 629,138 725,497
 เงินลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล      
 เงินฝากออมทรัพย์ 1,600 1,558 2,604 259 4,204 1,817
 เงินฝากประจำา 82,002 78,003 250,028 231,309 332,030 309,312
 หลักทรัพย์เพื่อค้า 127,756 132,155 410,267 355,218 538,023 487,373
  840,496 937,213 662,899 586,786 1,503,395 1,523,999
 ดอกเบี้ยค้างรับ 3,295 9,672 6,965 4,323 10,260 13,995
 สินทรัพย์อื่น 94 52 5,186 5,400 5,280 5,452
  843,885 946,937 675,050 596,509 1,518,935 1,543,446

	กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์	  
 เงินสมทบ 100,000 100,000
 ผลประโยชน ์ 34,843 30,835

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

	หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง
	และผลประโยชน์

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2557

พ.ศ.	2557

พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2556

พ.ศ.	2556

	กองทุนทดแทนความเสียหาย
	และผลประโยชน์ รวม

 134,843	 130,835

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

- ทรัพย์สินสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ถือเป็น 
กรรรมสิทธิ์ของผู้จ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนที่สมทบเข้า
กองทุน โดยเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพแล้ว สมาชิกจะได้รับ
คืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
จากทรัพย์สินดังกล่าว

											ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก
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	กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์	  
 เงินสมทบ 100,000 100,000
 ผลประโยชน์ 34,843 30,835

20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

	หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
 เงินสมทบ 835,000 935,000
 ผลประโยชน์ (กำาหนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน) 8,934 11,937
	 	 843,934	 946,937
	กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์
 เงินสมทบ 470,712 409,321
 ผลประโยชน์ 69,446 56,352
  540,158 465,673

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

 1,384,092 1,412,610

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,021 1,953
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (920) (237)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ	 1,101 1,716

(หน่วย:	พันบาท)

 ยอดคงเหลือต้นป ี 1,953 2,018
 เพิ่ม/(ลด)ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย 68 (65)
 ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน - -

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

ยอดคงเหลือปลายปี	 2,021 1,953

  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง (พ.ศ. 2556: 1 แห่ง)

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบ
การฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ

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

สำานักหักบัญชี สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เงนิลงทนุทีบ่รหิารโดยกองทนุสว่นบคุคลมอีตัราผลตอบแทน
จากการบริหารระหว่างร้อยละ 3.17 - 4.95 ต่อปี (พ.ศ. 2556: 
ระหว่างร้อยละ 3.29 - 3.31 ต่อปี)
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21. เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 เงินประกันต่างๆ  95,237 30,606 95,234 30,602
 เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้น  66,621 200,321 - -
 ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่าย  57,814 75,223 - -
 เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำาท่วม   36,459 48,741 36,459 48,741
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  33,525 43,688 - -
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  25,193 162,132 11,436 107,114
 สำารองเงินผลประโยชน์พนักงานจากสิทธิการลาพักร้อนสะสม  24,051 22,951 24,051 22,951
 เงินคืนจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนค้างจ่าย  23,215 13,019 - -
 เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน  21,307 - 21,307 -
 กองทุนเงินทองของมีค่า  11,552 11,275 11,552 11,275
 เจ้าหนี้เงินประกันการชำาระราคา  6,331 121,531 - -
 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)  920 237 - -
 อื่นๆ    34,085 26,674 30,135 22,913

งบการเงินรวม 	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.	2557พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556พ.ศ.	2556

 ยอดคงเหลือต้นป ี 237 271
 (เพิ่ม)/ลดในรายได้หรือค่าใช้จ่าย 647 (18)
 ภาษี(เพิ่ม)/ลดบันทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน 36 (16)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

ยอดคงเหลือปลายปี	 920 237

	เจ้าหนี ้  
 กิจการย่อย 7 - - -   107
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 7 9,567 19,525 9,567  19,525
   9,567 19,525 9,567  19,632
 กิจการอื่น  402,594 136,666 400,514  135,964
   412,161 156,191 410,081  155,596
     	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
 กิจการย่อย 7 - - 172  167
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 7 887 2,042 887  2,042
   887 2,042 1,059  2,209
 กิจการอื่น  1,187,586 992,609 1,169,497  976,855
   1,188,473 994,651 1,170,556  979,064

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.	2557พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556พ.ศ.	2556

 1,600,634	 1,150,842	 1,580,637	 1,134,660

	 436,310	 756,398	 230,174	 243,596
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 เงินประกันต่างๆ  95,237 30,606 95,234 30,602
 เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้น  66,621 200,321 - -
 ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่าย  57,814 75,223 - -
 เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำาท่วม   36,459 48,741 36,459 48,741
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  33,525 43,688 - -
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  25,193 162,132 11,436 107,114
 สำารองเงินผลประโยชน์พนักงานจากสิทธิการลาพักร้อนสะสม  24,051 22,951 24,051 22,951
 เงินคืนจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนค้างจ่าย  23,215 13,019 - -
 เจ้าหนี้จากการซื้อหน่วยลงทุน  21,307 - 21,307 -
 กองทุนเงินทองของมีค่า  11,552 11,275 11,552 11,275
 เจ้าหนี้เงินประกันการชำาระราคา  6,331 121,531 - -
 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)  920 237 - -
 อื่นๆ    34,085 26,674 30,135 22,913

 ยอดคงเหลือต้นปี 237 271
 (เพิ่ม)/ลดในรายได้หรือค่าใช้จ่าย 647 (18)
 ภาษี(เพิ่ม)/ลดบันทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน 36 (16)

	เจ้าหนี ้  
 กิจการย่อย 7 - - -   107
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 7 9,567 19,525 9,567  19,525
   9,567 19,525 9,567  19,632
 กิจการอื่น  402,594 136,666 400,514  135,964
   412,161 156,191 410,081  155,596
     	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
 กิจการย่อย 7 - - 172  167
 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 7 887 2,042 887  2,042
   887 2,042 1,059  2,209
 กิจการอื่น  1,187,586 992,609 1,169,497  976,855
   1,188,473 994,651 1,170,556  979,064

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

23. สำารองผลประโยชน์พนักงาน

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

หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน  
   ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ  170,879 149,754 170,879 149,754
   ผลประโยชน์อื่น  32,161 31,118 32,161 31,118

รายการที่บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ  
   ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ  21,935 20,891 21,935 20,891
   ผลประโยชน์อื่น  6,449 3,361 6,449 3,361

งบการเงินรวม 	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.	2557พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556พ.ศ.	2556

 203,040 180,872 203,040 180,872

 28,384 24,252 28,384 24,252

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน    
   ผลประโยชน์เกษียณอายุ  179,130 170,751 179,130 170,751
   ผลประโยชน์อื่น  32,161 31,118 32,161 31,118
   211,291 201,869 211,291 201,869
กำาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู ้  
   ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ  (8,251) (20,997) (8,251) (20,997)

งบการเงินรวม 	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.	2557พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556พ.ศ.	2556

หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน 203,040 180,872 203,040 180,872

การเคลื่อนไหวของการสำารองผลประโยชน์พนักงาน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

 ยอดคงเหลือต้นป ี  180,872 166,442 180,872 166,442
 ต้นทุนบริการปัจจุบัน  20,176 16,829 20,176 16,829
 ต้นทุนดอกเบี้ย  7,641 7,012 7,641 7,012
 กำาไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  567 411 567 411
 รายการปรับปรุง  4,373 - 4,373 -
   213,629 190,694 213,629 190,694
 หัก  จ่ายผลประโยชน ์  (10,589) (9,822) (10,589) (9,822)
 ยอดคงเหลือปลายป ี  203,040 180,872 203,040 180,872
 หัก  ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ป ี  (5,561) (5,568) (5,561) (5,568)

งบการเงินรวม 	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.	2557พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556พ.ศ.	2556

  ยอดคงเหลือที่ถึงกำาหนดชำาระเกิน	1	ป ี 197,479 175,304               197,479              175,304
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 รายการที่บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ข้อสมมติฐานทางสถิติที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณ สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ร้อยละ 3.60 ร้อยละ 3.80
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจำา ร้อยละ 5.00 - 10.00 ร้อยละ 5.00 - 10.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานตามสัญญา ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.50
อัตราการลาออกเฉลี่ย ร้อยละ 0.00 - 13.00 ร้อยละ 0.00 - 9.00
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ         ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 0.08 - 1.03
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

งบการเงินรวม 	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ.	2557พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556พ.ศ.	2556

     เงินกองทุนสำารองเพื่อการชำาระหนี้ในตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

  ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
อนมุตัใิหจ้ดัสรรเงนิกองทุนท่ัวไปเปน็จำานวนเงิน 300 ล้านบาท 
เพื่อ จัดต้ังเป็นเงินกองทุนสำารองเพื่อการชำาระหนี้สิน 
ตลาดอนุพันธ์ของสำานักหักบัญชีในการรองรับความเสียหาย
ทีอ่าจเกดิขึน้จากระบบการซือ้ขายและการชำาระหนีข้องตลาด
สัญญาซ้ือขายลว่งหนา้กบับรษิทั สำานกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 
จำากัด

เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย
ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็น 
จำานวนเงนิรวม 100 ลา้นบาท เพือ่จดัตัง้เปน็เงนิกองทนุชดเชย
ความเสยีหาย และเพือ่เป็นการชว่ยเหลอืและสรา้งความมัน่ใจ
ให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบตัหินา้ทีแ่ทนคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยฯ์ ในเรือ่ง 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้อำานาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจ 
มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบด้วย 

24. เงินกองทุน

  เงินกองทุนสำารองเพื่อการชำาระราคาและส่งมอบหลัก
ทรัพย์

   ในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนมุัตจิัดสรรเงนิกองทนุทัว่ไปเปน็จำานวน
เงนิ 2,000 ลา้นบาท และ 500 ล้านบาท ตามลำาดบั รวมจำานวน 
2,500 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินสำารองเพื่อการชำาระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ของสำานักหักบัญชี ซึ่งดำาเนินการโดย
กิจการย่อยในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
กรณทีีส่มาชกิมกีารผดินดัชำาระราคาและสง่มอบหลักทรพัยท์ี่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  20,176 16,829 20,176   16,829
ต้นทุนดอกเบี้ย  7,641 7,012 7,641 7,012
กำาไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  567 411 567 411

														28,384														24,252													28,384												24,252
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อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ร้อยละ 3.60 ร้อยละ 3.80
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจำา ร้อยละ 5.00 - 10.00 ร้อยละ 5.00 - 10.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานตามสัญญา ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.50
อัตราการลาออกเฉลี่ย ร้อยละ 0.00 - 13.00 ร้อยละ 0.00 - 9.00
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ         ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 0.08 - 1.03
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  20,176 16,829 20,176   16,829
ต้นทุนดอกเบี้ย  7,641 7,012 7,641 7,012
กำาไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  567 411 567 411

คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 33 ราย (พ.ศ. 2556: 33 
ราย)

ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
1)  เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำานวนเงิน 

300 ล้านบาท 
2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่

เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 
3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนในอนาคต

กองทนุจะคุม้ครองทรพัยส์นิของผูล้งทนุทีอ่ยูใ่นความดแูล
ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก ่
ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ต่อ
สมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ

2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อ
พิพาททางแพ่งเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ และอนญุาโตตลุาการไดม้คีำาชีข้าดใหบ้รษิทัทีเ่ปน็
สมาชกิกองทนุรายนัน้คนืทรพัยส์นิแก่ผูล้งทนุ แตบ่รษิทัทีเ่ปน็
สมาชิกกองทุนรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

ทัง้นี ้การคุม้ครองจะไมร่วมถงึผลขาดทนุทีเ่กดิจากการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องผูล้งทนุไมว่า่จะเปน็การตดัสนิใจลงทนุดว้ย
ตนเองหรือไม่ก็ตาม

เงินกองทุนเพ่ือก่อสร้างอาคารสำานักงานตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติ
ให้จัดสรรเงินกองทุนท่ัวไปเป็นจำานวนเงิน 580 ล้านบาท เพื่อ
ใชใ้นการกอ่สร้างอาคารสำานกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีก้าร
กอ่สร้างอาคารสำานกังานดงักลา่วไดแ้ลว้เสรจ็ในป ีพ.ศ. 2541 
เงินกองทุนส่วนที่เหลือเป็นจำานวนเงิน 246.30 ล้านบาท ได้
กันไว้สำาหรับการก่อสร้างอาคารจอดรถ

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติ
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำาเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ โดย
ใช้เงินกองทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดอ้นมุตัใิหโ้อนเงนิคงเหลอื
ของกองทุนน้ีคืนกลับเข้ากองทุนท่ัวไปท้ังจำานวน (พ.ศ. 2556 : 
คงเหลือ 7.77 ล้านบาท)

 
 เงินกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน

ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนมุติัใหจั้ดสรรเงินกองทุนท่ัวไปเปน็จำานวน
เงินรวม 75 ลา้นบาท เพือ่จดัตัง้เงนิกองทุนเพือ่การสงเคราะห์
ด้านสวสัดิการพนกังาน ท้ังนีผ้ลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการบรหิาร
เงินกองทุนได้นำาเข้ามาสมทบในเงินกองทุนดังกล่าว

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์  
(Securities Investor Protection Fund “SIPF”) (“กองทุน”) 
โดยมทีนุประเดมิท่ีจัดสรรมาจากคา่ธรรมเนยีมการเปน็สมาชกิ
เป็นจำานวนเงิน 300 ล้านบาท

กองทุนน้ีได้มีการจัดตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการภายใต้กฎ
ระเบยีบของกองทุน SIPF เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มบีรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ปน็สมาชิกกองทนุ
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  งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

สินทรัพย์	 	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

เงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราว    415,169 487,632

ดอกเบี้ยค้างรับ    7,290 8,318

สินทรัพย์อื่น    291 5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    422,750 495,955

  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

เงินลงทุนระยะยาว    275,582 169,478

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    275,582 169,478

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

(หน่วย:	พันบาท)

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

 

งบการเงินรวมและ
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

รวมสินทรัพย์	 	 	  698,332 665,433

รวมหนี้สินและเงินกองทุน	 	 	 	 698,332 665,433
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    งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเบด็เสรจ็ของเงนิกองทุนคุม้ครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และ พ.ศ. 2556 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 25 “ผลการดำาเนินงานของเงนิกองทนุ”

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

   ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (กิจการย่อย) 
ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) 
(“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิมจากบริษัทจำานวน 50 ล้านบาท

    
    กองทนุไดจั้ดต้ังข้ึนเมือ่วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กำาหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้า
ของสมาชิกกองทุนโดยเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
นิติบุคคลที่จัดต้ังในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตาม 
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนจำานวน 42 ราย (พ.ศ. 2556: 41 ราย) 

ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของ
บริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบท่ีเรียกเก็บจาก

สมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการดำาเนิน
งานของกองทุน ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุนจะมีทรัพย์สิน
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 100 ล้านบาท ประกอบดว้ยเงนิทนุประเดมิ
จากบริษัทจำานวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงิน
สมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบ 100 
ลา้นบาท โดยบรษิทัอาจเรยีกเกบ็เพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็จำาเปน็
และสมควร

กองทนุจะคุม้ครองทรพัยส์นิของผูล้งทนุทีอ่ยูใ่นความดแูล
ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้
ลงทุนตามที่ เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท  
ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

   1) ในกรณทีีบ่รษิทัทีเ่ป็นสมาชิกกองทนุถูกศาลสัง่พทิกัษ์
ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ

   2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อ
พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ และอนญุาโตตลุาการไดม้คีำาชีข้าดใหบ้รษิทัทีเ่ปน็
สมาชกิกองทนุรายนัน้คนืทรพัยส์นิแก่ผูล้งทนุ แตบ่รษิทัทีเ่ปน็
สมาชิกกองทุนรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

 
ทัง้นี ้การคุม้ครองจะไมร่วมถงึผลขาดทนุทีเ่กดิจากการซือ้

ขายหลกัทรพัยข์องผูล้งทนุไมว่า่จะเปน็การตดัสนิใจลงทนุดว้ย
ตนเองหรือไม่ก็ตาม
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 งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 “ผลการดำาเนินงานของเงินกองทุน” 

งบการเงินรวม

สินทรัพย์	 	
สินทรัพย์หมุนเวียน	 	
เงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราว    64,008 57,622
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก    545 354
ดอกเบี้ยค้างรับ    720 978

  

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    50,000 50,000
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า    2,190 993
รวมเงินกองทุน	 	 	 	 52,190 50,993

(หน่วย:	พันบาท)

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	 65,273 58,954

รวมหนี้สินและเงินกองทุน    65,273 58,954
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  ผลการดำาเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

25. ผลการดำาเนินงานของเงินกองทุน

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินกองทุน
เพื่อการ
สงเคราะห์

ด้านสวัสดิการ
พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า	(ส่วนของ
ตลาดสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
ทั่วไป

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557     
รายได ้     
รายได้จากการดำาเนินงาน - - - 4,200,820 4,200,820
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 2,325 14,739 1,633 868,804 887,501
รายได้อื่น - - - 189,353 189,353
รวมรายได้	 2,325	 14,739	 1,633	 5,258,977	 5,277,674
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน - 138 137 3,081,727 3,082,002
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - - - 547,222 547,222
ภาษีเงินได้ - -         299 112,674 112,973
รวมค่าใช้จ่าย	 -	 138	 436	 3,741,623	 3,742,197
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,325 14,601 1,197 1,517,354 1,535,477
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์ 
    ทางการเงินเผื่อขาย - 4,102 - 46,183 50,285

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556     
รายได ้     
รายได้จากการดำาเนินงาน - - - 4,309,279 4,309,279
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 2,598 15,268 1,392 818,132 837,390
รายได้อื่น - - - 184,257 184,257
รวมรายได ้ 2,598 15,268 1,392 5,311,668 5,330,926
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน - 143 151 2,975,519 2,975,813
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - - - 561,633 561,633
ภาษีเงินได้ - - 248 132,020 132,268
รวมค่าใช้จ่าย - 143 399 3,669,172 3,669,714
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,598 15,125 993 1,642,496 1,661,212
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์ 
    ทางการเงินเผื่อขาย - (6,821) - (487,671) (494,492)

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 2,325 18,703 1,197 1,563,537 1,585,762

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 2,598 8,304 993 1,154,825 1,166,720

รวม
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557     
รายได ้     
รายได้จากการดำาเนินงาน - - - 1,861,296 1,861,296
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 2,325 14,739 - 1,244,708 1,261,772
รายได้อื่น - - - 1,699,123 1,699,123
รวมรายได ้ 2,325	 14,739	 -	 4,805,127	 4,822,191
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน - 138 - 2,791,611 2,791,749
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - - - 547,222 547,222
รวมค่าใช้จ่าย	 -	 138	 -	 3,338,833	 3,338,971
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,325 14,601 - 1,466,294 1,483,220
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์ 
    ทางการเงินเผื่อขาย - 4,102 - 46,063 50,165

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556     
รายได้	     
รายได้จากการดำาเนินงาน - - - 1,864,544 1,864,544
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธ ิ 2,598 15,268 - 1,226,986 1,244,852
รายได้อื่น - - - 1,752,589 1,752,589
รวมรายได ้ 2,598	 15,268	 -	 4,844,119	 4,861,985
ค่าใช้จ่าย     
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน - 143 - 2,723,889 2,724,032
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - - - 561,633 561,633
รวมค่าใช้จ่าย - 143 - 3,285,522 3,285,665
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,598 15,125 - 1,558,597 1,576,320
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สินทรัพย์ 
    ทางการเงินเผื่อขาย - (6,821) - (487,622) (494,443)

(หน่วย:	พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุนเพื่อการ
สงเคราะห์

ด้านสวัสดิการ
พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า	(ส่วนของ
ตลาดสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
ทั่วไป

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	 2,325 18,703 - 1,512,357 1,533,385

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 2,598 8,304 - 1,070,975 1,081,877

รวม
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26. รายได้จากการดำาเนินงาน

27. รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย ์  1,344,659 1,588,371 1,113,957 1,233,094
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย ์  867,879 769,709 - -
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน  434,838 361,030 434,838 361,030
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย ์  420,246 416,041 - -
รายได้จากงานชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์  398,697 487,709 - -
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย ์  260,277 234,356 - -
ค่าบริการข้อมูล  237,703 216,338 199,026 178,944
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  90,675 68,676 90,675 68,676
ค่าธรรมเนียมสมาชิก  81,863 101,146 22,800 22,800
รายได้จากงานนายทะเบียนกองทุน  63,983 65,903 - -

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

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

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดอกเบี้ยรับ  696,656 730,333 416,705 445,177

หัก ดอกเบี้ยจ่าย     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย  7 - - (28,949) (28,263)

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงส่วนของสมาชิก  (273,212) (269,913) - -

ดอกเบี้ยรับ - สุทธ ิ  423,444 460,420 387,756 416,914

รายได้เงินปันผลจาก     

   กองทุนรวม  439,119 295,532 438,910 295,307

   กิจการย่อย  12 - - 387,928 441,299

   กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 13 - - 849 11,754

   กิจการร่วม 14 - - 26,325 -

   กองทุนส่วนบุคคล  129 - 74 -

   กิจการอื่น  2,701 2,151 2,702 2,151

กำาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  (17,561) 58,676 (17,579) 58,118

ผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน  20,767 10,642 17,538 10,732

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า  2,530 (6,691) 2,530 (6,691)

งบการเงินรวม

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

  871,129 820,730 1,247,033 1,229,584

หมายเหตุ

  4,200,820 4,309,279 1,861,296 1,864,544
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28. รายได้อื่น

 กลุม่กจิการไดจ้ดัตัง้กองทุนสำารองเล้ียงชพีสำาหรบัพนกังานของกลุม่กิจการบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเปน็
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3.00 ถึง ร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยง
ชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตแห่งหนึ่ง

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน  44,370 35,707 44,370 35,707
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด  34,728 34,005 34,728 34,005
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน  25,355 23,454 - -
รายได้ค่าบริการ  15,009 15,977 1,587,607 1,643,302
รายได้ค่าปรับ  14,546 17,154 10,291 10,890
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค  11,189 13,701 11,189 13,558
รายได้อื่น  19,977 31,730 10,938 15,127

งบการเงินรวม

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

 165,174 171,728 1,699,123 1,752,589

(หน่วย:	พันบาท)

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้บริหารสำาคัญ    

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ  157,390 143,582 157,390 143,582
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  10,745 10,757 10,745 10,757
  168,135 154,339 168,135 154,339
พนักงานอื่นๆ    

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ  1,031,423 1,028,169 1,031,522 1,028,176
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  60,360 57,720 60,360 57,720
  1,091,783 1,085,889 1,091,882 1,085,896 

งบการเงินรวม

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

 1,259,918 1,240,228 1,260,017 1,240,235

(หน่วย:	พันบาท)
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 1,259,918 1,240,228 1,260,017 1,240,235

30. เงินอุดหนุนให้แก่สำานักงาน
 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.)

     พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 กำาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
สำานักงาน ก.ล.ต. (“สำานักงาน”) ตามอัตราที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำาหนด

   ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียก
เก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์การ
เรียกเก็บสำาหรับปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 (ระยะเวลา  
3 ปี) ดังนี้

1. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของปีที่เรียกเก็บ

2. เรียกเก็บจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่
ไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำานักงานในอัตรา
เดียวกบัทีส่ำานกังานเรยีกค่าธรรมเนยีมจากบรษิทัจดทะเบยีน 

ที่มีหน้าที่จัดทำาและส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

   อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมเีหตกุารณ์ 
เปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาจากการดำาเนินการ อาจมีการ
ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้นได้

  นอกจากนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังมีมติให้เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมจากบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) สำาหรับการประกอบกิจการ
เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำาหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมสำาหรับปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา
ปีละ 2 ล้านบาท 

31. ค่าใช้จ่ายอื่น

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน  62,628 60,186 55,158 55,859
ค่าใช้จ่ายเดินทางและพาหนะ  40,095 34,450 40,095 34,052
เงินสนับสนุนสถาบันท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์  27,014 29,315 27,014 29,315
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบันต่างๆ  4,780 4,083 3,936 3,466
ค่าใช้จ่ายในการประชุม  4,415 3,720 4,410 3,720
ค่ารับรอง  1,854 2,581 1,854 2,581
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  21,345 23,643 17,245 19,653

งบการเงินรวม

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

 162,131 157,978 149,712 148,646

(หน่วย:	พันบาท)
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32. ภาษีเงินได้

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได ้    1,648,151 1,793,232
ภาษีคำานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2556: ร้อยละ 20)    329,630 358,646
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี    (70) (250)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษ ี    1,812 982
รายการตัดบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)   78,185 88,105
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ (สุทธิจากภาษีเงินได้)   (296,644) (315,264)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   -  เฉพาะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)   (239) (199)

ภาษีเงินได้สำาหรับกำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมีจำานวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของกำาไรทางบัญชีคูณ
กับอัตราภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

ภาษีเงินได ้    112,674 132,020

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักเป็นร้อยละ 6.84 (พ.ศ. 2556: ร้อยละ 7.36) 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน  
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน    112,095 131,973
รวมภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน    112,095 131,973

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราว     579 47
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     579 47

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

   112,674 132,020รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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   112,674 132,020

(หน่วย:	พันบาท)

33. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาระผูกพันสำาหรับรายจ่ายฝ่ายทุน    
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  1,623,083 2,176,756 1,623,083 2,176,756
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  75,384 146,548 75,384 146,548
  1,698,467 2,323,304 1,698,467 2,323,304
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได ้    
ภายในหน่ึงปี  13,289 11,607 13,289 11,607
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  27,801 19,014 27,801 19,014
  41,090 30,621 41,090 30,621
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน    
ภายในหน่ึงปี  13,525 13,525 13,525 13,525
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  44,883 58,408 44,883 58,408
เกิน 5 ปี  158,994 158,994 158,994 158,994
  217,402 230,927 217,402 230,927
ภาระผูกพันสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบงานเทคโนโลย ี    
ภายในหน่ึงปี  59,111 80,561 59,111 80,561
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  171,968 200,332 171,968 200,332
เกิน 5 ปี  - 20,868 - 20,868
  231,079 301,761 231,079 301,761
 

งบการเงินรวม

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

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อผูกพันจากการเข้าทำาสัญญาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจจำานวน 1 กองทุน 
(หมายเหตุ 9) ซึ่งเป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนโดยตรงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน พลังงานทดแทนหรือธุรกิจที่สนับสนุน
นโยบายของภาครฐั ท่ีเกีย่วข้องกบัพลังงาน โดยบรษิทัจดัการกองทนุอาจมกีารเรยีกชำาระเงนิเพิม่เตมิจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ จำานวน 
18.4 ล้านบาท เว้นแต่ได้รับการเรียกชำาระครบตามจำานวนเงินผูกพันจองซื้อหรือสิ้นสุดของระยะเวลาของสัญญาที่ 10 ปี (วันที่ 3 
สิงหาคม พ.ศ. 2560)
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34. คดีฟ้องร้องและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1 คดีฟ้องร้อง

     34.1.1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

       ในป ีพ.ศ. 2555 กลุ่มกจิการเปน็โจทกฟ์อ้งกลุ่มบรษิทั
ประกันภัยเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ 
เพลิงไหม้อาคารสำานักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 
2553 เป็นจำานวนเงิน 123 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 
7.50 ต่อปี โดยวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ศาลชั้นต้นได้
พิพากษายกฟ้องคดีนี้ และวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่ม
กิจการได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาของศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อ 
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้
ยกฟอ้งคดนีี ้และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุม่กิจการ
อยู่ระหว่างการยื่นฎีกาคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากผล
ของคดยีงัมคีวามไมแ่นน่อน กลุม่กจิการจงึไมไ่ดบ้นัทกึรายได้
ดังกล่าวในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 และ พ.ศ. 2556

34.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

      34.2.1 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้ำาประกันกับธนาคารเป็นจำานวนเงิน
รวม 4.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 4.61 ล้านบาท) เพื่อค้ ำา
ประกันการใช้ไฟฟ้าในการดำาเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งผู้บริหาร
คาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มีภาระสำาคัญเกิดขึ้น

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกหนังสือรับทราบภาระ 
หนี้สิน (Letter of Comfort) กับธนาคารเกี่ยวกับวงเงินเบิก
เกินบัญชีที่ให้กับบริษัท สำานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด 
(“สำานักหักบัญชี”)  ซึ่งเป็นกิจการย่อยแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 
2,400 ลา้นบาท (พ.ศ. 2556: 2,400 ล้านบาท) เพือ่รองรบังาน
ชำาระราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์  
โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ รบัรองวา่จะดำารงสดัส่วนการถือหุน้ใน
สำานักหักบัญชีในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  
จนกระทั่งวันสิ้นสุดของระยะเวลาการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ยงัตอ้งใหก้ารสนบัสนนุการดำาเนนิงานของ
สำานักหักบัญชีเพื่อให้สำานักหักบัญชีมีความสามารถในการ
ชำาระหนี้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
สำานักหักบัญชียังไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

34.2.2 กิจการย่อย

34.2.2.1 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 กิจการย่อยแห่ง
หนึ่งถูกฟ้องเป็นจำาเลยร่วมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นในคดี
ละเมิดเรียกทรัพย์สินคืนและค่าเสียหายที่เก่ียวเนื่องกับการ
ปลอมแปลงใบหุน้สามญั โดยถกูเรยีกร้องให้ร่วมกนัชดเชยค่า
เสียหายเป็นจำานวนเงินรวม 223 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ศาลช้ันต้นได้พจิารณายกฟ้องจำาเลย
ทีเ่ป็นกิจการย่อย โดยโจทก์ได้ยืน่อทุธรณ์คำาพพิากษาของศาล
ชั้นต้น ซึ่งกิจการย่อยได้ยื่นคำาแก้อุทธรณ์โจทก์ เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ต่อมาเม่ือวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้กิจการย่อย และบุคคลที่เก่ียวข้องร่วมกันรับผิด
ต่อโจทก์ ซึ่งกิจการย่อยได้ยื่นฎีกาคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และได้ยื่นคำาแก้ฎีกาโจทก์
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากผลของคดียังมีความไม่
แน่นอน กิจการย่อยจึงไม่ได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าวใน 
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ 
พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้บรษิทัใหญไ่ดท้ำาประกันภยัคุม้ครองความรบั
ผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ (Financial Inst i tut ional  
Professional Indemnity Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึง 
ความรับผิดสำาหรับคดีดังกล่าว

34.2.2.2  วนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2557 กิจการย่อยแห่งหนึง่
ถกูฟ้องเป็นจำาเลยร่วมกับบคุคลและนติบิคุคลอืน่ในคดลีะเมดิ
ที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำาการลงทุน
ของบริษัทสมาชิกจนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย 
โดยถูกเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นจำานวนเงิน
รวม 0.96 ล้านบาท โดยวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ศาลช้ันต้นได้พพิากษายกฟ้องคดีนี ้และวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 
2557 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาของศาลชั้นต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กิจการย่อยอยู่ระหว่าง
การยื่นคำาแก้อุทธรณ์โจทก์ เนื่องจากผลของคดียังมีความไม่
แน่นอน กิจการย่อยจึงไม่ได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าว  
ในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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โครงสร้างการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในบริษัทย่อย

บมจ.ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย)

บริษัท สยามดีอาร์ 
จำากัด

บริษัทย่อย

100%

100%

บริษัท เซ็ทเทรด  
ดอท คอม จำากัด

100%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จำากัด

100%

บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

100%

บริษัท สำานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จำากัด

100%

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำากัด

100%

100%
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บริษัทย่อย

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย)

 บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) หรือ TFEX เป็นบริษัทย่อยของ
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จัดตัง้ข้ึนเมือ่วันที ่17 
พฤษภาคม 2547 เพื่อดำาเนินการเป็นศูนย์ซื้อขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามพระราชบญัญตัสิญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และได้รับใบอนุญาตการ
เป็นศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้จากสำานกังาน
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2548 ทั้งนี้   
ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 
จำากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2556  
เป็นต้นมา 

รายนามคณะกรรมการ 

ดร.สถิตย	์	 ลิ่มพงศ์พันธุ์							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

ทุนจดทะเบียน และการจัดองค์กร

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด 
(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน

ลักษณะการดำาเนินงาน

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จำากดั 
(มหาชน) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีราคาประเภทอื่นๆ 
ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
โดยมีสำานักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำากับดูแล สินค้าที่
สามารถจดัใหม้กีารซือ้ขายไดต้ามทีก่ำาหนดในพระราชบญัญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ฟิวเจอร์ส (futures) ออปชั่น  
(options) และออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส (options on  
futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ได้แก่

• อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ 
• อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลอัตรา  
      ดอกเบี้ย 
• อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอ่ืนๆ ได้แก่ ทองคำา น้ำามันดิบ  

อัตราแลกเปลี่ยน หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

 
   บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)  
จำากัด (มหาชน) มีเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจ  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
•  เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานและ 

มีประสิทธิภาพ ทำาให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (hedging  
instruments) ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนท่ีสมเหตุสมผล 

•  เปน็ทางเลอืกของการลงทนุ ภายใตร้ะบบการซือ้ขายทีม่ี
ความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจ 
ไดใ้นระบบการชำาระราคาสำาหรบัทุกธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ใน
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากจะมีสำานักหัก
บัญชีที่มีความม่ันคงเป็นคู่สัญญาทำาให้ผู้ลงทุนมีแหล่ง
ขอ้มลูทีส่ะทอ้นความคาดหวงัของผูท้ีอ่ยูใ่นตลาดเกีย่วกบั
ราคาในอนาคตของสินค้าอ้างอิง ส่งผลให้ผู้ลงทุนและ 
ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำาเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

 บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากดั 
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 และเปิด
ดำาเนินการเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2538 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการ 
ที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดทุน
ไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐานสากล 

รายนามคณะกรรมการ
 
นางเกศรา								 มัญชุศรี	 ประธานกรรมการ	
นายภากร	 ปีตธวัชชัย	 กรรมการ
นายสุภกิจ	 จิระประดิษฐกุล	 กรรมการ
นางอุดมวรา	 เดชส่งจรัส	 กรรมการ
นางสาวยุภาวรรณ	 ศิริชัยนฤมิตร	 กรรมการ

ทุนจดทะเบียน และการจัดองค์กร

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  
200 ลา้นบาท โดยมตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ลักษณะการดำาเนินงาน

   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการให้
บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร 
โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

• ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝาก 
หลักทรัพย์ให้กับผู้ฝากหลักทรัพย์ (Participant) เช่น  
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารผู้ เก็บรักษาหลักทรัพย์  
(custodian bank) เป็นต้น โดยหลักทรัพย์ที่ฝากอาจ 
เป็นไดท้ัง้ตราสารทนุและตราสารหนี ้ทัง้นี ้ศูนยร์บัฝากฯ 
จะบนัทกึข้อมลูไวใ้นระบบไรใ้บหลักทรพัย ์(scripless) ท่ี
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ศูนย์รับฝาก 
ยังให้บริการถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จำานำา  
และเพิกถอนจำานำาหลักทรัพย์ ทั้งที่ เป็นแบบมีใบ 
หลักทรัพย์ หรือในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุน 
สามารถทำารายการเหล่านี้ผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์  
หรือดำาเนินการด้วยตนเอง ในกรณีที่ฝากไว้ในบัญชี 
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  รวมทั้ งทำาหน้าที่ ใน 
การควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน 
ต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไป 
ตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังทำาหน้าที่ใน
การชำาระราคาตราสารหนี ้ที ่ซ ื ้อขายนอกตลาด (OTC 
markets) อีกด้วย

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการนายทะเบียน 
หลักทรัพย์แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน   
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ที่มอบหมายงานทะเบียนหลักทรัพย์  ทั้ ง ในส่วน 
ของหุน้สามญั หุน้กู ้ หนว่ยลงทนุและใบสำาคญัแสดงสิทธิ  
โดยทำาหน้าท่ีในการดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์  
และจัดทำาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยใช้ระบบคอมพวิเตอร ์
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับ  
ฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา    
รวบรวมและประมวลผลข้อมูล ทะเบียนหลักทรัพย์  
ตลอดจนระบบสำารอง กรณีระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้  
และมีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และ     
เอกสารสิทธิต่างๆ ให้ปลอดภัย ระบบบริหารข้อมูลสิทธิ 
ประโยชนข์องผูถ้อืหุ้นและระบบตรวจสอบกิจการภายใน
เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ
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บรษิทั สำานกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จำากัด
    

 บรษิทั สำานกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จำากดั ปจัจบุนั
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยเร่ิมแรกได ้
ทำาหน้าที่ชำาระราคาและส่งมอบตราสารที่ซื้อขาย 
ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2553 ได้มีการโอนย้ายงานของสำานักหักบัญชี  
หลักทรัพย์ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด มายังบริษัท สำานักหักบัญชีฯ 
ทำาให้ ในปัจจุบันบริษัท สำานักหักบัญชีฯ ได้ทำาหน้าที่
เปน็ศูนยก์ลางการชำาระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยท์ี่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ 
(BEX) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อีกด้วย 
ซึ่งทำาให้เกิดการบริหารงานและการจัดการที่ชัดเจน  
ลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงและการวาง 
หลักประกันโดยรวมของสมาชิกและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

ลักษณะการดำาเนินงาน

บริษัท สำานักหักบัญชีฯ ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำาระ
ราคาและส่งมอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย โดยเข้า
แทนที่เป็นคู่สัญญา (Central Counterparty: CCP) และ 
รับประกันการชำาระราคาและส่งมอบในทุกๆ รายการซื้อขาย
ที่ เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ตลาดตราสารหนี้ (BEX) 
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งถือเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยรวม และเป็นการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกฝ่าย 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว 

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท สำานักหักบัญชีฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100  
ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ 

นางเกศรา		 มัญชุศรี														 ประธานกรรมการ	
นายสุภกิจ		 จิระประดิษฐกุล	 กรรมการ
นายภากร						 ปีตธวัชชัย	 กรรมการ
นางสาวยุภาวรรณ	 ศิริชัยนฤมิตร	 กรรมการ
นางอุดมวรา					 เดชส่งจรัส		 กรรมการ
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บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำากัด

 บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำากัด จัดตั้งขึ้นโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม 
2543 และเปิดดำาเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาหน้าที่ให้บริการระบบ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี 
การลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ส่งคำาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอำานวยความสะดวก 
แก่ผู้ลงทุน 

ลักษณะการดำาเนินงาน

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำากัด ทำาหน้าที่ให้บริการ
ระบบซือ้ขายหลักทรพัยแ์ละอนพุนัธผ์า่นอนิเทอรเ์นต็ รวมถงึ
เทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำาสั่งซื้อขายและ
อำานวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

ทุนจดทะเบียน และการจัดองค์กร

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 
80 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ 

นางเกศรา	 มัญชุศรี		 ประธานกรรมการ
นายกีรติ	 โกสีย์เจริญ	 กรรมการ
นายภากร		 ปีตธวัชชัย	 กรรมการ
นายสุภกิจ	 จิระประดิษฐกุล	 กรรมการ
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บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
    

 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด จัดตั้งเมื่อวันท่ี 4  
ตุลาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วทั้งสิ้น  
10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน บริษัทประกอบ
ธุรกิจโดยการออก ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์  
ที่ เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (non-voting  
depository receipt: NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน 

ลักษณะการดำาเนินงาน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการออก 
ตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ โดยอัตโนมัติเพ่ือขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำาเงินได้
จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 
ทีเ่ปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูล้งทุน
ท่ีถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial 
benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ทกุประการไมว่า่จะเปน็เงนิปนัผล สทิธใินการจองซือ้หุน้ เพ่ิม
ทนุหรอืใบสำาคญัแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามญั (warrants) แต่
ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  
10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ  

นางเกศรา		 มัญชุศรี			 ประธานกรรมการ
นายภากร	 ปีตธวัชชัย	 กรรมการ
นายสุภกิจ	 จิระประดิษฐกุล	 กรรมการ
นางอุดมวรา	 เดชส่งจรัส		 กรรมการ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำากัด

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน
ต่างด้าว จำากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ลงทนุของผูล้งทุนชาวตา่งประเทศในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย โดยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน  
ชาวต่างประเทศในการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่าน
กองทุนรวมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการลงทุน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ในกระดานต่างประเทศโดยตรง 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะการดำาเนินงาน

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม เพือ่ผูล้งทนุต่างดา้ว 
จำากัด ได้รับการอนุมัติจัดตั้งและจัดการโครงการกองทุนรวม
เพือ่ผูล้งทนุตา่งดา้วจากสำานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
มผีูบ้รหิารจากตลาดหลกัทรพัยฯ์  และบรษิทัศนูยร์บัฝากหลกั
ทรพัยฯ์ เป็นผูบ้รหิารกองทนุ ลักษณะการบรหิารงานเปน็แบบ 
passive management โดยจะลงทุนตามความประสงค์ของ 
ผูต้อ้งการลงทนุ ประเภทของกองทนุเปน็ลกัษณะกองทุนเปดิ 
(open-ended fund) ซึง่แตล่ะกองทนุจะลงทนุในหุน้ของบรษิทั
จดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น กองทุนรวมเหล่านี้มี
สถานะเป็นนิติบุคลคลที่มีสัญชาติไทยแม้ว่าจะถือโดย 
คนต่างด้าว

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม เพือ่ผูล้งทนุต่างดา้ว    
จำากัด มีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 100 ล้านบาท โดยมี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ 
ถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม 
    ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

รายนามคณะกรรมการ  

นางเกศรา		 				มัญชุศรี			 ประธานกรรมการ
นางสาวยุภาวรรณ	ศิริชัยนฤมิตร	 กรรมการ
นางอุดมวรา	 			เดชส่งจรัส		 กรรมการ	
นายสุภกิจ	 			จิระประดิษฐกุล	 กรรมการ



194 รายงานประจำาปี 2557

บริษัท สยามดีอาร์ จำากัด 

  บริษัท สยามดีอาร์ จำากัด จัดตั้งข้ึนเมื่อ 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2546  โดยตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยออกและ เสนอขาย 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิง (depository receipt: DR) จำาหน่ายให้กับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการดำาเนินงาน

บริษัท สยามดีอาร์ จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ี
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt: DR) ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำาหนด และนำาเงินที่ได้จาก
การจำาหนา่ยหลักทรพัยดั์งกล่าวไปลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิ
ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือลงทุน
ในหลกัทรพัยอ์ืน่ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด โดยผูล้งทุน
ที่ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น 
สทิธปิระโยชนท์างการเงนิ (financial benefit) หรอืสทิธใินการ
ออกเสียงลงคะแนน (voting right) ในบริษัทจดทะเบียน  
แต่ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้อง
มีสัญชาติไทยและออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยาม 
ดีอาร์ จำากัด เท่านั้น

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท สยามดีอาร์ จำากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 
ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ  

นางเกศรา		 มัญชุศรี			 ประธานกรรมการ
นายภากร	 ปีตธวัชชัย	 กรรมการ
นางอุดมวรา	 เดชส่งจรัส		 กรรมการ
นายสุภกิจ	 จิระประดิษฐกุล	 กรรมการ



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมดูแลส่ิงแวดล้อม

ด้วยการใช้กระดาษกรีนออฟเซ็ต และใช้หมึกท่ีผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink) 
ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ได้ by   Paper




