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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ซึ่งเป็นปรัชญาแห่งความยั่งยืนที่แท้จริง 

มาใช้ในการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

โดยส่งเสริมบรรษัทภิบาล และการคำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนให้แก่ประชาชน 

เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
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พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทำางานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นแหล่งลงทุน และระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ 
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก

สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังรองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

วิสัยทัศน์

ตลาดทนุเป็นกลไกสำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจในองค์รวม 
ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม 
เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ 
และผลของมันจะนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
นี่คือ...สิ่งที่เรามุ่งหวัง และยึดมั่นในการดำาเนินงาน

To Make the Capital Market "Work" for Everyone

พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน
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บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ 
พร้อมปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ในทุกกระบวนการทำางาน

ปลูกฝังแนวคิดการดำาเนินธุรกิจ 
โดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ดีที่สุด พร้อมทำาหน้าที่ดูแลสังคม

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร 
ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน 
และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน
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สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน
ให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
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ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมสู่การพลิกโฉมการเติบโตตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของภาครัฐ ที่มุ่งปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศ 

ด้วยแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และคานึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญ โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อน 

ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้วางแนวทางการพัฒนาตลาดทุน

ในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกับภาพใหญ่ของการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในตลาดทุน โดยในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับภาครัฐ 

ดาเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมแก่บริษัทจดทะเบียน ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม

เชิงองค์กรมาใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ หรือด้านกระบวนการดาเนินงาน  

และสร้างให้บริษัทจดทะเบียนเป็นองค์กรต้นแบบขยายผลไปยังธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศ และได้จัดให้มีรางวัลด้านนวัตกรรมภายใต้รางวัล  

“SET Awards” เพื่อมอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสาคัญต่อนวัตกรรม และมีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ขณะที่การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้คนในองค์กรเข้าใจและเห็นคุณค่าของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร รวมทั้งนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการผู้ลงทุน ทั้งด้านข้อมูล และช่องทางการลงทุน  

ซึ่งการนาเทคโนโลยีมาใช้นั้นจะมีส่วนสาคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และช่วยให้ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

จากตลาดทุนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงนาเอาหลักการความยั่งยืนมาใช้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็น  

Sustainable Stock Exchange ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเน้นเรื่องของความยั่งยืนและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ไปจนถึงชุมชน และสังคม โดยมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ขณะเดียวกัน ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน

อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย 7 บริษัทจดทะเบียนไทย คว้า 14 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 14 บริษัท ได้รับคัดเลือกเป็นองค์ประกอบในดัชนี Dow Jones Sustainability Index: DJSI และ 30 บริษัทได้รับคัดเลือกเข้า 

FTSE4Good ASEAN 5 Index สูงสุดใน ASEAN 5 และได้มีการประกาศรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment:  

THSI เป็นปีที่สอง รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนมีผลประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR จากสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ คะแนนเฉลี่ย 78% อยู่ในระดับดี สะท้อนถึงบริษัท

จดทะเบียนให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ 

จัดการกองทุน องค์กรในตลาดทุน ตลอดจนภาคสังคม ผู้ลงทุน และประชาชน ที่สาคัญคือผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ที่ร่วมผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่งในทุกมิติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

พร้อมเดินหน้าด้วยวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน  

ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร. ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ
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สารจากกรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ใช้ศักยภาพของตลาดทุนอย่างเต็มที่  
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นางเกศรา  มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่ง และทาหน้าที่เป็นเสาหลักที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง  

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เติบโตถึง 20% ด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.16% สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดีแก่ผู้ลงทุน  

โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 52,525.65 ล้านบาท (ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) เป็นอันดับสูงสุดในอาเซียนติดต่อกัน

เป็นปีที่ 5 และมีผลการดาเนินงานด้านกาไรของบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 30.41% สาหรับมูลค่าการระดมทุน 

ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่ทั้ง 27 หลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน รวมเป็นมูลค่าตามราคาตลาดทั้งสิ้นกว่า 4.5 แสนล้านบาท  

ขณะที่การส่งเสริมพัฒนาเชิงคุณภาพ ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นในระดับสากล  

จากจานวนบริษัทที่ถูกคานวณรวมในดัชนีระดับโลกเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น 14 บริษัท ใน Dow Jones Sustainability Index: DJSI และ 30 บริษัท  

ใน FTSE4Good ASEAN 5 Index สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดทุนโลก ขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกต่างให้ความสาคัญ 

กับแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Socially Responsible Investment) รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่เริ่มนาปัจจัยด้าน ESG ไปพิจารณาลงทุน

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทาและเผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI ต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 2 โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดาเนินงานโดยคานึงถึงปัจจัยด้าน ESG เพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างสมดุล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพแก่ธุรกิจใหม่ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ โดยขยายความรู้แก่ผู้ประกอบการ

ในด้านการพัฒนาธุรกิจและบริหารงาน เข้าถึงทั้ง startup และ SMEs รวมกว่า 1,500 รายทั่วประเทศ และริเริ่มตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยง startup และ

แหล่งทุนขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ new.set.or.th เพื่อให้ startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางอัพเดทข่าวสาร แลกเปลี่ยน และ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยมี startup ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกว่า 600 ราย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ทาให้เกิด

ธุรกิจใหม่ ๆ และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง startup เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็น startup platform ในปี 2560 

การพัฒนาด้านผู้ลงทุนนั้น แม้ว่าจานวนผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจานวน 1.3 ล้านบัญชีในปัจจุบัน แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยัง 

มุ่งขยายช่องทางการเข้าถึงการลงทุนไปในวงกว้างขึ้น ตลอดทั้งปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายการสร้างความรู้ความเข้าใจในการลงทุนเพื่อสร้าง 

ผู้ลงทุนคุณภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนไทยในวงกว้างได้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุน สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เพื่อเตรียมพร้อม 

สู่วัยเกษียณ โดยพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อผู้ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยริเริ่มโครงการ FundConnext  

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้สะดวกมากขึ้น โดยคาดว่าระบบนี้จะพร้อมเปิดดาเนินงานในกลางปี 2560 

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ขยายบทบาทในเวทีสากล ซึ่งสนับสนุนให้ไทยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพการประชุม

นานาชาติ รวมทั้งการได้รับบทบาทสาคัญเป็นกรรมการสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange: WFE) ครั้งแรก  

ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทตลาดหลักทรัพย์ไทยในการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและกลุ่ม Emerging Market กับบริบท 

ของตลาดทุนโลกให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้นาเสนอข้อคิดเห็นทาให้เกิดการสนับสนุนในการพัฒนาเชื่อมโยงความต้องการในประเด็นที่

ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนต้องการพัฒนา เพื่อนามาแบ่งปันร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน นาไปสู่การพัฒนาตลาดทุนไทยและโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความสาเร็จในปี 2559 สะท้อนถึงความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย ขณะเดียวกัน ยังเป็นรากฐานสาคัญเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต  

ซึ่งเมื่อตลาดทุนแข็งแกร่งย่อมส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้น ต่อเนื่องถึงความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศให้เติบโตไปพร้อม  ๆกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน โดยผู้บริหารและ

พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมที่จะทางานร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ตลาดทุนไทยก้าวไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งก้าวต่อไป  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงให้ความสาคัญในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน  

เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 





รากฐานที่มั่นคง 
มุ่งเน้นทั้งการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
และการพัฒนาคุณภาพระยะยาว



SET Index
(จ�ด)

มูลค�าซื้อขาย
(พันล�านบาท)

200

0 0

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

20

40

60

80

100

120

140

12 รายงานประจำาปี 2559

ความเคลื่อนไหวของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2559

ม.ค. 
SET Index +1.0%
• BOJ ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ -0.1% 
ต�่าสุดในประวัติศาสตร์

ก.พ. 
SET Index +2.4%
• มีสัญญาณมาตรการ
กระตุ้นเพิ่มจาก ECB 
หลังจากตัวเลข GDP 
Growth ออกมาต�่า

มี.ค. 
SET Index +5.7%
• ECB ลดดอกเบี้ยนโยบายเป็น 0% 
ต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่ม QE 
เป็น 80,000 ล้านยูโรต่อเดือน

เม.ย. 
SET Index -0.2%
• ตลาดกังวลเรื่องการเติบโต 
ของเศรษฐกิจโลก 
และการด�าเนินนโยบาย 
ของ ECB และ BOJ มากขึ้น

พ.ค. 
SET Index +1.4%
• GDP Q1/59 ของไทยสูงสุด 
ในรอบ 3 ปี ที่ 3.2%  
เกินความคาดหวังของตลาด

มิ.ย. 
SET Index + 1.5%
• สหราชอาณาจักร
โหวตออกจาก EU 
ผลกระทบจาก 
Brexit  
ยังคลุมเครือ
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ก.ค. 
SET Index +5.5%
• ผลกระทบจาก Brexit 
ท�าให ้IMF ปรับลด 
คาดการณ์การเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกปี 2560 
ลง 0.1%

ส.ค. 
SET Index +1.6%
• ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย
• เศรษฐกจิไทยได้รบัแรงหนนุ 
ใน Q2 โดย GDP เติบโต 3.5%

ก.ย. 
SET Index -4.2%
• วิกฤต ิDeutsche Bank  
เป็นความเสี่ยงที่อาจน�าไปสู่
วิกฤติการเงินรอบใหม่

ต.ค. 
SET Index +0.8%
• 13 ต.ค. 2559 
  ความสูญเสีย
  ครั้งยิ่งใหญ่
  ของคนไทย

พ.ย. 
SET Index +1.0%
• โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน
  ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ธ.ค. 
SET Index +2.2%
• Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 9 ปี

มูลค่าซื้อขาย (พันล้านบาท)
SET Index

SET Index สูงสุดที่ 1,552.64 จุด (11 ส.ค. 2559)
SET Index ต่ำาสุดที่ 1,224.83 จุด (7 ม.ค. 2559)

หมายเหตุ: % การเปลี่ยนแปลงของ SET Index เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ month-on-month
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ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2559 2558 2557 2556 2555

งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม
รายได้รวม  6,047  5,215  5,237  5,302  4,499 

รายได้จากการดาเนินงาน  5,099  4,518  4,201  4,309  3,365 

รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ  767  492  871  821  982 

รายได้อื่น  181  205  165  172  152 

ค่าใช้จ่ายรวม  3,694  3,335  3,082  2,976  2,599 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ  1,662  1,382  1,535  1,661  1,365 

งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน  1,217  636  1,051  1,096  621 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,157)  (332)  (1,503)  (329)  118 

งบแสดงฐานะการเงินรวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน1  21,709  17,324  18,012  22,965  16,077 

เงินลงทุนระยะยาว  8,312  9,263  8,690  5,126  8,315 

รวมสินทรัพย์  39,539  36,136  34,452  34,039  29,937 

รวมหนี้สินหมุนเวียน1  11,947  10,759  10,346  11,515  8,596 

รวมหนี้สิน  14,141  12,747  12,213  13,386  10,451 

รวมเงินกองทุน  25,398  23,389  22,239  20,653  19,486 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
การเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)  15.95  (0.42)  (1.23)  17.85  8.80 

การเติบโตของรายได้จากการดาเนินงาน (ร้อยละ)  12.86  7.55  (2.51)  28.05  3.70 

อัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (ร้อยละ)  61.09  63.95  58.85  56.13  57.77 

อัตรากาไรสุทธิ2 (ร้อยละ)  27.48  26.50  29.31  31.33  30.34 

อัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุน (ร้อยละ)  6.54  5.91  6.90  8.04  7.01 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.82  1.61  1.74  1.99  1.87 

อัตราหนี้สินรวมต่อเงินกองทุน (เท่า)  0.56  0.54  0.55  0.65  0.54 
1 สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน รวมทรัพย์สินหลักประกัน 

และผลประโยชน์ด้วยจานวนเดียวกัน (เป็นเงินหลักประกัน

สาหรับสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของสานักหักบัญชี) 

ทรัพย์สิน/เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์  10,160  8,830  8,054  9,362  6,810 
2 อัตรากาไรสุทธิ คานวณจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ  

ต่อรายได้รวม

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน 

รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด รายได้ค่าธรรมเนียม

บริหารและจัดการกองทุน เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)
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สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ
และการซ้ือขายหลักทรัพย์ประจำาปี 2559
ความเคลื่อนไหวดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย

 ณ สิ้นปี 2559 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,542.94 จุด เพิ่มขึ้น 

19.8% จากสิ้นปี 2558 เป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในเอเชีย และ

ปรับตัวขึ้นมากกว่าดัชนี MSCI Emerging Market และ MSCI World 

ที่เพิ่มขึ้น 8.6% และ 5.3% ตามลาดับ ท่ามกลางความผันผวน 

จากปัจจัยต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในสหภาพยุโรป ผลประชามติเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ของอังกฤษ ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และการเสด็จ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตาม 

ราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 15,079,272 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559  

ซึ่งเพิ่มขึ้น 22.8% จากสิ้นปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ mai  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

มูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด SET Index

มูลค�าหลักทรัพย�
ตามราคาตลาด 
(พันล�านบาท) SET Index
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522.62

616.27

มูลค�าหลักทรัพย�
ตามราคาตลาด 
(พันล�านบาท) mai Index

 2557 2558  2559

มูลค�าหลักทรัพย�ตามราคาตลาด mai Index

ปิดที่ระดับ 616.27 จุด ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้น 17.9% ขณะที่มูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ mai เพิ่มขึ้นเป็น 425,364 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 31.5% จากสิ้นปี 2558

อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2559  

มีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.16% และ 1.26% ตามลาดับ ซึ่งลดลง

จากระดับ 3.58% และ 1.29% ณ สิ้นปี 2558 ตามลาดับ เนื่องจาก

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่าเงินปันผล ในขณะที่ 

forward P/E ของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 15.98 เท่า  

และ 26.30 เท่า ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 ที่ระดับ 

14.51 และ 27.38 เท่า ตามลาดับ 
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SET mai

2557 2558 2559

3.05%

0.72%

3.58%

1.29%

3.16%

1.26%

2557 2558 2559

16.06

32.41

14.51

27.38

15.98

26.30

SET mai

อัตราเงินปันผลตอบแทน Forward P/E

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 2559 2558 2557

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 12,259,772 9,997,372 10,193,179

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 556,487 768,098 946,112

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai 12,816,259 10,765,470 11,139,291

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai 52,526 44,302 45,466

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%) 18.56 -2.56 -9.66

ที่มา: SETSMART

การซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai 

มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า โดยอยู่ที่ระดับ 

52,526 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่อยู่ที่ระดับ 44,302 

ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 18.56%

ทั้งนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai แยกตาม

ประเภทผู้ลงทุนในปี 2559 ประกอบด้วย 1) ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ 

มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 28,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 26,232 

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai ในปี 2557-2559

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.75% จากปีก่อนหน้า 2) ผู้ลงทุนต่างประเทศ

มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 13,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  

9,834 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.60% จากปีก่อนหน้า 3) กลุ่มผู้ลงทุน

สถาบันในประเทศมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 5,304 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจาก 4,159 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.51% จากปี 2558 และ 4) 

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 5,523 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 4,077 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 35.47% 
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เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายรวมในปี 2559 พบว่า 

ผู้ลงทุนภายในประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ 

53.81% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจาก 59.21% ในปีก่อน 

ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 25.57% 

เพิ่มขึ้นจาก 22.20% กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนมูลค่า

การซื้อขายอยู่ที่ 10.10% เพิ่มขึ้นจาก 9.39% และกลุ่มบัญชีบริษัท

หลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 10.52% เพิ่มขึ้นจาก 9.20% 

มูลค่าและสดัส่วนการซ้ือขายหลกัทรัพย์รวมของ SET และ mai 
แยกตามประเภทผู้ลงทุน (มูลค่า: ล้านบาทต่อวนั สดัส่วน: %)

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิรวมทั้งปีของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน (หน่วย: ล้านบาท)

ที่มา: SETSMART

ที่มา: SETSMART

ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิในปี 2559 ผู้ลงทุนต่างประเทศ  

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 

78,546 ล้านบาท 25,376 ล้านบาท และ 132 ล้านบาท ตามลาดับ 

ขณะที่ผู้ลงทุนภายในประเทศ ขายสุทธิ 104,054 ล้านบาท

2557 2558 2559

ผู�ลงทุนต�างประเทศ

-35,696

-155,631

78,546

ผู�ลงทุนสถาบัน

69,610

82,133

132

ผู�ลงทุนภายในประเทศ

-104,054

 -37,515

79,896

บร�ษัทหลักทรัพย�

-6,398

 3,601

25,376

3,946
(8.76%)

3,982
(8.68%)

9,206
(20.25%)

28,333
(63.32%) 26,232

(59.21%)
28,265
(53.81%)

4,077
(9.20%)

4,159
(9.39%)

9,834
(22.20%)

5,523
(10.52%)

5,304
(10.10%)

13,433
(25.57%)

2557 2558 2559

45,466 44,302

52,526

บร�ษัทหลักทรัพย� ผู�ลงทุนต�างประเทศ

ผู�ลงทุนสถาบัน ผู�ลงทุนภายในประเทศ
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จำานวนบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์รวมของตลาด SET และ mai 
(หน่วย: ราย)

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อมูลค่า 
การซือ้ขายรวมทัง้ตลาด (หน่วย: ร้อยละต่อมลูค่าการซือ้ขายรวม)

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากพิจารณามูลค่าการซื้อขายตามขนาดหลักทรัพย์ ในปี 2559 

พบว่า ทุกกลุ่มหลักทรัพย์มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น โดย 

1) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 1-10 มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 14,580  

ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 11,117 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31.15% 

จากปีก่อน 2) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 11-30 มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 

11,267 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 8,172 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

37.88% จากปีก่อน 3) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 31-50 มีมูลค่าการซื้อขาย

อยู่ที่ 4,657 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 4,221 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

10.33% จากปีก่อน 4) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 51-100 มีมูลค่า 

การซื้อขายอยู่ที่ 6,354 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 5,566 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 14.16% จากปีก่อน และ 5) กลุ่มหลักทรัพย์ NON SET 

100 และ mai มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 15,667 ล้านบาทต่อวัน  

เพิ่มขึ้นจาก 15,226 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.90% จากปีก่อน

ด้านผู้ลงทุน ในปี 2559 จานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 

และมูลค่าซื้อขายยังคงเพิ่มขึ้นทาสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องจากปี 

ที่ผ่านมา โดยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้น  

1,355,664 ราย เพิ่มขึ้น 8.89% จากสิ้นปี 2558 โดยในปี 2559  

มีสัดส่วนจานวนบัญชีที่มีการซื้อขายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน  

(active account) เฉลี่ยอยู่ที่ 24.86% ของจานวนบัญชีทั้งหมด 

นอกจากนี้ ในปี 2559 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่ระดับ 

3.27 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ

ทั่วประเทศ ผ่านการทางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ โครงการ 

#investnow และโครงการ Banker-to-Broker 

การซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลผ่านการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

ในปี 2559 มีธุรกรรมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งจานวนบัญชีและมูลค่า  

โดยจานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 232,766 ราย 

มาอยู่ที่ 1,188,656 ราย จากปี 2558 โดยมีบัญชีที่มีการซื้อขายอย่างน้อย 

1 ครั้งใน 1 เดือน1 (active account) จานวน 235,570 ราย เพิ่มขึ้น 

10,844 ราย จากปี 2558 โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายทาง

อินเทอร์เน็ต อยู่ที่ 34.91% ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด ซึ่งคิดเป็น 

64.87% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของผู้ลงทุนภายในประเทศ 

1 ใช้ข้อมูลเฉลี่ยรายเดือน

8.89%

2557 2558 2559
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ผ�านช�องทางอื่น ผ�านช�องทางอินเทอร�เน็ต

2557 2558 2559

เมื่อพิจารณาสัดส่วนตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2559 

พบว่า 1) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 1-10 มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย 

เพิ่มขึ้นเป็น 28% ของมูลค่าการซื้อขายรวม จาก 25% ในปีก่อน  

2) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 11-30 มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 

21% ของมูลค่าการซื้อขายรวม จาก 18% ในปีก่อน 3) กลุ่มหลักทรัพย์ 

SET 31-50 มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเป็น 9% ของมูลค่า 

การซื้อขายรวม จาก 10% ในปีก่อน 4) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 51-100 

มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเป็น 12% ของมูลค่าการซื้อขายรวม 

จาก 13% ในปีก่อน และกลุ่มหลักทรัพย์ NON SET 100 และ mai 

มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเป็น 30% ของมูลค่าการซื้อขายรวม 

จาก 34% ในปีก่อน
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สาหรับการซื้อขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์

อ้างอิงไทย ในปี 2559 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งจานวน

ปริมาณ และมูลค่าการซื้อขาย โดยมีจานวนหลักทรัพย์ 804 หลักทรัพย์ 

เพิ่มขึ้น 17 หลักทรัพย์ จากปี 2558 และมีปริมาณการซื้อขาย 

190,861 ล้านหุ้น มูลค่าการซื้อขาย 2,668,889 ล้านบาท

การซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ในปี 2559 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณ

สัญญาซื้อขายเฉลี่ย 285,189 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 42.77% จากปี 2558 

โดยเป็นการซื้อขายเพิ่มขึ้นของ 1) SET50 Index Futures  2) Single 

Stock Futures และ 3) Gold Futures เป็นสาคัญ โดยปี 2559  

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งการเริ่ม 

เปิดซื้อขายยางพาราล่วงหน้า โดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 

(RSS3 Futures) เป็นสินค้าเกษตรล่วงหน้าสินค้าแรก เริ่มซื้อขาย 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจานวนผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2559 มีจานวนบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 

รวมทั้งสิ้น 129,284 บัญชี เพิ่มขึ้น 15,709 บัญชี จากสิ้นปี 2558 

ที่มา: SETSMART

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สัญญา)

ผลิตภัณฑ์ 2559 2558 2557
SET50 Index Futures 131,938 110,142 58,790

SET50 Index Options 1,757 1,264 444

Single Stock Futures 138,634 81,103 80,100

50 Baht Gold Futures 747 546 974

10 Baht Gold Futures 11,154 5,469 5,319

Oil Futures 119 107 133

USD Futures 838 1,118 1,265

Agriculture Futures 1 - -

รวมปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 285,188 199,749 147,025

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%) 42.77 35.86 116.20

ที่มา: SETSMART

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

18,008 (40%)

5,403 (12%)
3,012 (6%)

7,501 (17%)

15,226 (34%)

5,566 (13%)

4,221 (10%)

8,172 (18%)

11,117 (25%)11,543 (25%)

15,667 (30%)

6,354 (12%)

4,657 (9%)

11,267 (21%)

14,580 (28%)

45,466 44,302

52,526

2557 2558 2559

SET 51-100

Non SET 100 และ mai

SET 11-30

SET 31-50

SET 10
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2559 2558 2557

งานรับฝากหลักทรัพย์ (ไม่รวมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)

จำานวนสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ราย) 108 106 107

บริษัทหลักทรัพย์ 39 37 37

ธนาคารพาณิชย์ 21 21 21

ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการคัสโตเดียน 13 13 13

อื่นๆ 35 35 36

จำานวนหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)

ตราสารทุนและตราสารหนี้ภาคเอกชน  3,421 2,941  2,741 

ตราสารหนี้ภาครัฐบาล 442 437 482

งานสำานักหักบัญชี

จำานวนสมาชิกสำานักหักบัญชี (ราย)

ตราสารทุนและตราสารหนี้ 39 39 39

ตราสารอนุพันธ์ 44 42 42

งานนายทะเบียนหลักทรัพย์

จำานวนบริษัทที่ให้บริการเป็นนายทะเบียน (ราย) 714 687 658

จำานวนหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายทะเบียน (หลักทรัพย์)  2,345  2,100  1,953 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 1,914 1,743 1,588

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 188 173 160

ตลาดตราสารหนี้ที่จดทะเบียนใน TBX 9 10 9

ตลาดตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด 43 51 53

อื่น ๆ 191 123 143

จำานวนผู้ถือ้นในฐานนายทะเบียนหลักทรัพย์ (คน)  1,375,332  1,291,094  1,152,297 

รูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์  1,067,483  982,024  830,350 

รูปแบบใบหลักทรัพย์  307,849  309,070  321,947 

สถิติสำาคัญเกี่ยวกับงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี 2557-2559
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สถิติสำาคัญเกี่ยวกับงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

ปริมาณหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)

จำานวนผู้ลงทุนในโครงการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร 
(ID)

32
.4

1

จำานวนบริษัท/หลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายทะเบียน

จำานวนหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการโอนเงินปันผลผ่าน
บัญชีธนาคาร

ปริมาณการชำาระราคาหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)

มูลค่าการชำาระราคาหลักทรัพย์ (ล้านบาท)

จำานวนบริษัท จำานวนหลักทรัพย์

2557

2557 2557

25572558

2558 2558

25582559

2559 2559

2559

71,908.02

2557

955,926.84

99,498.75

2557

1,007,500.26
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1,015,442.73

65,890.62

2558

926,236.64

103,005.17

2559

870,398.62

97,006.18

2559

1,146,649.67

62,461.01

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของการด�าเนินธุรกิจ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะ “พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน” 

โดยมุ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม มุ่งมั่น

ที่จะสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม 

โดยเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้แก่ประเทศ และจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ

อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้

พันธกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้ 1) มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทางาน 

ที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและลงทุนที่ทันสมัย

และเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก 2) สร้างสรรค์สินค้า

และบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า  

และยังรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 3) บ่มเพาะบุคลากร

ให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

ในทุกกระบวนการทางาน 4) ปลูกฝังแนวคิดการดาเนินธุรกิจ 

โดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี

ที่สุดพร้อมทาหน้าที่ดูแลสังคม และ 5) มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ 

ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน 

และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

ภาพรวมการประกอบธรุกจิของกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียว

ในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยประกอบด้วยงานหลักดังต่อไปนี้ 

งานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
1. ธุรกิจตราสารทุนและตราสารหนี้ 

การรับจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เป็นศูนย์กลางการรับจดทะเบียนและซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ 

ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนในตลาดแรกและนาเสนอ

หลักทรัพย์ที่ทาการซื้อขายในตลาดรองที่มีสภาพคล่อง โดยกลุ่ม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้ 

ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย

เปลี่ยนมือหลักทรัพย์ได้ ตลอดจนรับจดทะเบียนตราสารหนี้ใน 

ตลาดตราสารหนี้ (TBX) โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 มีบริษัท 

จดทะเบียนใน SET 522 บริษัท ใน mai 134 บริษัท และมี 432 

ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนใน TBX นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ยังรับจดทะเบียนตราสารอื่น เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิ (warrant)  

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants) กองทุนอีทีเอฟ 

(exchange-traded fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(real estate investment trust) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(infrastructure fund)

การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เป็นศูนย์กลางการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ โดยทาหน้าที่เป็นสานักหักบัญชี 

กล่าวคือ เป็นคู่สัญญาและรับประกันการชาระราคาและส่งมอบ  

(central counterparty: CCP) ในทุกรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด 

หากสมาชิกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา สานักหักบัญชี 

จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจ่ายชาระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับ

คู่สัญญาแทน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสาคัญที่ลดความเสี่ยงของ 

คู่สัญญา (counterparty risk) จากการซื้อขายในตลาด นอกจากนี้ 

ยังให้บริการชาระราคาสาหรับการซื้อขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้น 

นอกตลาดด้วย (over the counter: OTC)

การรับฝากหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลาง

รับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและ

ตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ 

ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จานาและเพิกถอนจานาหลักทรัพย์ 

ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทารายการเหล่านี้ผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์  

รวมทั้งทาหน้าที่ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน

ต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับ

ของทางการที่เกี่ยวข้อง

การกากับดูแล: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาหน้าที่กากับดูแล 

การซื้อขายของผู้ลงทุนและกากับดูแลการทาหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ 

สมาชิกให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งทาหน้าที่กากับดูแล

การเปิดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อผู้ลงทุนให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา
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2. ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายและชาระราคา

รายการซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ 

ตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งทาหน้าที่

กากับดูแลการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของผู้ลงทุนและกากับ 

ดูแลการทาธุรกิจตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก

3. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี 

นอกจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขาย

หลักทรัพย์และให้บริการที่สาคัญข้างต้นแล้ว ยังให้บริการระบบการ

ส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Front-office Service Bureau: FSB) 

ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Internet และระบบปฏิบัติการ 

หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Back-office Service Bureau: BSB) 

แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ (economy of scale) 

และลดระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทหลักทรัพย์

อีกทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย

ที่เกิดขึ้นและข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน (market data services) 

สาหรับผู้ขายข้อมูล (data vendor) และขายโดยตรงให้นักลงทุน 

เพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน รวมทั้งจัดทาและเผยแพร่ดัชนีหลักทรัพย์ 

ที่สาคัญและมีการใช้ในระดับสากล

4. ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาหน้าที่ดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ 

และจัดทาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ บริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับระบบ 

งานรับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวม

และประมวลผลข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ มีระบบห้องมั่นคง 

เพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิให้ปลอดภัยสาหรับ 

ทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น 

งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว 
1. การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน 

(Capital Market Education) โดยแบ่งงานพัฒนาความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 

5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน (Professional Education)  

2) การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัท

จดทะเบียนมีความรู้และคุณภาพ (Enterprise Education) 3) การพัฒนา

ทักษะความรู้ของผู้ลงทุนและผู้มีศักยภาพในการลงทุนเพื่อสร้าง 

ความมั่นคงทางการเงินและช่วยสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุน 

ในระยะยาว (Investor Education) 4) การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุน 

และการเงินขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

ตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ 

เช่น ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) 

และ SET Investment Center เป็นต้น (General Public Education) 

และ 5) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากกลไก

ตลาดทุนให้แก่ผู้มีบทบาทสาคัญของประเทศ ผู้นาองค์กร และผู้นาองค์กร

รุ่นใหม่ อีกทั้งสร้างเครือข่ายของผู้มีบทบาทในตลาดทุนกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและอาเซียน (Executive Education) 

2. การส่งเสริมงานพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainable Development: SD) โดยมุ่งเน้นบทบาทใน 2 ด้านหลัก คือ 

1) การยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

ให้มีแนวปฏิบัติชั้นนาในระดับภูมิภาค และ 2) การพัฒนาบริษัท 

จดทะเบียนเพื่อความยั่งยืนในกระบวนการดาเนินธุรกิจ และส่งเสริม

ให้เกิดสภาวะแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ 

ด้าน SD สาหรับตลาดทุนไทย เช่น กระตุ้นให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุน

อย่างมีความรับผิดชอบ และสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้บริษัท 

จดทะเบียนเกิดการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) 

ตลอดจนการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียน 

ที่มีศักยภาพเข้าคัดเลือกสู่ตัวชี้วัดและดัชนีแห่งความยั่งยืนระดับสากล 

เช่น Dow Jones Sustainability Index: DJSI ด้วย

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนสาหรับประเทศ

และผู้ร่วมตลาดทุน (Capital Market Development Infrastructure) 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย และสร้างความเชื่อมโยง

กับเศรษฐกิจและสังคมไทย เช่น สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม 

ในตลาดทุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี 

ของตลาดทุนไทย รวมถึงการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น

4. การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน (Capital Market Research) 

ทาหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยด้านตลาดทุน 

รวมถึงเผยแพร่ดัชนีชี้นาด้านตลาดทุนของประเทศ (leading indicator) 

ที่ผู้ร่วมตลาด องค์กร และประชาชนทั่วไปสามารถนาไปใช้อ้างอิง 

นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนระหว่าง 

ผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและนาผลงาน

วิจัยไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้งานวิจัยด้านตลาดทุนเข้าถึง

ประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพงานสัมมนาด้านตลาดทุน

ระหว่างประเทศ
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โครงสร้างรายได้ 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างรายได้ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2559) ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ
2559 2558 2557

รายได้ 
 สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
 สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้
 สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจตราสารทุน

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์  1,282  25.14  1,077 23.84 1,114 26.52 

• ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน  539  10.57  494 10.93 435 10.35 

• งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์  339  6.65  293 6.48 300 7.14 

• งานรับฝากหลักทรัพย์  290  5.69  283 6.26 260 6.19 

• ค่าธรรมเนียมสมาชิก  76  1.49  37 0.82 31 0.74 

รวม  2,526  49.54  2,184  48.33 2,140 50.94 

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์  368 7.22  295 6.53 230 5.47 

• งานชาระราคา  159 3.12  127 2.81 99 2.36 

• ค่าธรรมเนียมสมาชิก  57 1.12  50 1.11 51 1.21 

รวม  584  11.46  472  10.45 380 9.04 

ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

• การบริการบริษัทหลักทรัพย์  509 9.98 466 10.31 420  10.00 

• ค่าบริการข้อมูล  340 6.67 307 6.80 238 5.67 

• ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  122 2.39 106 2.35 91 2.17 

รวม  971  19.04 879  19.46 749 17.84 

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

• งานนายทะเบียนหลักทรัพย์  1,018 19.96  982 21.74 868 20.66 

• งานนายทะเบียนกองทุน  -    -    1 0.02 64 1.52 

รวม  1,018  19.96  983  21.76 932 22.18 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  5,099  100.00 4,518 100.00 4,201 100.00 

(หน่วย: ล้านบาท)
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คู่แข่งทางธุรกิจ 

การเปิดเสรีทางการเงินและความเชื่อมโยงในตลาดทุนโลก 

ได้ส่งผลให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องแข่งกับคู่แข่งทางธุรกิจทั้งในระดับ

ภูมิภาคและในระดับโลกมาโดยตลอด แม้ว่ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จะให้บริการตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย หากแต่ว่า 

ธุรกิจที่ต้องการระดมทุนสามารถเลือกไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ต่างประเทศ และผู้ลงทุนเองก็สามารถเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ต่างประเทศตามความต้องการได้อย่างเสรี อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ 

คู่แข่งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงหรือทดแทนผลิตภัณฑ์

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

ไปลงทุนได้ด้วย

นอกจากนี้ แนวโน้มสาคัญของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น 

ในต่างประเทศแต่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ กระดานซื้อขาย

หลักทรัพย์ทางเลือก (Alternative Trading System: ATS) และการจับคู่

คาสั่งซื้อขายภายในของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ (order internalization) 

ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตหากมีการเปิดเสรี

ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

อีกทั้งนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) 

รูปแบบใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการ 

ที่หลากหลายของผู้ใช้บริการทางการเงิน ยังสามารถเป็นได้ทั้งโอกาส

เพื่อการร่วมธุรกิจและเป็นคู่แข่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคต





รากฐานแห่งความสำาเร็จ
ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์แก่ทุกภ�คส่วน 
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พัฒนาการสำาคัญ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2559

ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงาน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยนบัว่ามบีทบาทส�าคญัต่อการส่งเสรมิการเตบิโต 
ของธุรกิจและผู้ลงทุน เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ในฐานะองค์กรหลักที่สร้างเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน ขณะเดียวกัน ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส และเป็น
ธรรม ค�านึงถึงสังคมและประเทศชาติ 

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บูรณาการการพัฒนาความยั่งยืน 

เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุน 

ให้ทุกภาคส่วนของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่าง 

ต่อเนื่องและมั่นคง สร้างรากฐานที่แข็งแรงของตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดถึงความเชื่อมโยง 

ด้านสังคม ภายใต้แผนกลยุทธ์นาไปสู่เป้าหมาย 6 ด้านสาคัญ ได้แก่ 

1) การขยายฐานและพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน รวมถึงสร้าง

ความแข็งแกร่งให้ SMEs 2) การเพิ่ม asset class ใหม่ และขยาย

ขอบเขตของสินค้าและบริการปัจจุบัน 3) การสร้างฐานผู้ลงทุนสถาบัน 

ในประเทศให้แข็งแรง 4) การส่งเสริมคุณภาพและขยายฐานผู้ลงทุน 

บุคคล 5) การพัฒนาบุคลากรตัวกลางและโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน 

ให้พร้อมรองรับการแข่งขันในอนาคต 6) การเป็น employer of choice  

และมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม

การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ได้ส่งผลให้ในปี 2559 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพัฒนาการที่สาคัญในทุกมิติ ได้แก่ 

ด้านธุรกิจ ตลาดทุนไทยแสดงศักยภาพโดดเด่น สร้างประโยชน์

แก่ธุรกิจและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพคล่องขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง

ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 52,526 ล้านบาท 

บริษัทจดทะเบียนระดมทุนรวมทั้งสิ้น 256,152 ล้านบาท คิดเป็น

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) 451,423 

ล้านบาท ขณะที่ฐานผู้ลงทุนเติบโตต่อเนื่องจนมีจานวนถึงกว่า  

1.3 ล้านบัญชี

ด้านคุณภาพ บริษัทจดทะเบียนไทยยังคงความโดดเด่น 

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นจานวนบริษัทจดทะเบียน 

ที่เข้าคานวณในดัชนี DJSI 14 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน บริษัท 

จดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเข้าคานวณใน FTSE4Good ASEAN 5 

Index รวม 30 บริษัท จากทั้งหมด 78 บริษัท สูงสุดใน ASEAN 5 

บริษัทจดทะเบียนคว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ดีเด่น สูงสุดในระดับ

ภูมิภาคถึง 14 รางวัล จาก 24 รางวัล การประเมินด้านบรรษัทภิบาล  

CGR อยู่ในระดับดีต่อเนื่องที่ 78% ขณะที่บริษัทจดทะเบียนไทย 

เข้าคานวณในดัชนี MSCI เพิ่ม 5 บริษัท รวมเป็น 34 บริษัท 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานที่มีประสิทธิภาพได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นการได้ใบรับรองมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสาหรับสารสนเทศ และ ISO/IEC 20000-1:2011  

ด้านการบริหารจัดการการบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน

หลังการซื้อขายที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล Principles for 

Financial Market Infrastructures: PFMI และได้มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพื่อขยายการเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมด้วย 

นอกจากนี้ ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทที่โดดเด่น

ในระดับสากล มีการจัดการประชุมระดับนานาชาติซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่ม

การรับรู้และความสนใจในตลาดหลักทรัพย์ไทย รวมทั้งการที่ไทย 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World 

Federation of Exchanges: WFE) ครั้งแรก เป็นเวทีในการแสดง

บทบาทตลาดทุนไทยในเวทีโลก 

ความสาเร็จในปี 2559 จะเป็นรากฐานการเติบโต ต่อยอดสู่ 

การทางานในปี 2560 เพื่อสร้างการเติบโตทั้งตลาดทุน เศรษฐกิจ 

สังคม และประเทศชาติต่อไป 

การดาเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ 6 ด้าน ดังนี้

1. การขยายฐานและพัฒนาคุณภาพบริษัท 
จดทะเบยีน รวมถงึสร้างความแขง็แกร่งให้ SMEs

1.1 การเพิม่หลักทรพัย์เข้าจดทะเบียน
ในปี 2559 SET และ mai มีมูลค่าการระดมทุนจากบริษัท 

จดทะเบียนเข้าใหม่และจากการระดมทุนเพิ่มของบริษัทจดทะเบียน  

รวมทั้งสิ้น 256,152 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
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Opportunity Day ขึ้น เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้นาเสนอข้อมูล

การดาเนินงานและรายงานทางการเงินแก่กลุ่มผู้ลงทุนและผู้สนใจโดยตรง 

พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับชมรายการสดผ่านทางเว็บไซต์ ทาให้การ 

เผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น ในปี 2559 มีบริษัท 

จดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เพิ่มขึ้นเป็น 231 บริษัท 

หรือประมาณ 35% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 30%  

ในปีก่อนหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมงานราวสองหมื่นคน ขณะที่มีผู้เข้าชมผ่าน

เว็บไซต์ ถึง 490,515 ราย เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนหน้า 

มูลค่าการระดมทุนในปี 2557-2559 (ล้านบาท)
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(market capitalization) 451,423 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก 

การระดมทุนเพื่อการลงทุนและขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการ 

(Services) และเทคโนโลยี (Technology) 

ภาพรวมการระดมทุนชะลอลงในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตามภาวะ

เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 

ด้านบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (initial public offering: IPO) มีจานวน 

27 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 52,781 ล้านบาท ในจานวนนี้ 

มีหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ คือ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) 

มีมูลค่าระดมทุนที่ 13,618 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มูลค่าระดมทุน 

ของบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่

มีการปรับแผนนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ    

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วางแผนระยะยาวเพื่อสนับสนุนให้บริษัท 

จดทะเบียนไทยมีความคล่องตัวในการระดมเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจให้ทัน

กับเศรษฐกิจในอาเซียนที่เติบโตสูง โดยเตรียมความพร้อมแก่บริษัท 

ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญทั่วประเทศ ผ่านการ

จัดหลักสูตรสัมมนา เช่น “IPO Focus” ในระดับ basic และ advance  

การแนะนากฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนที่เปิดกว้างขึ้นแก่ภาคธุรกิจ 

ต่างประเทศ เป็นต้น

ด้านการระดมทุนเพิ่ม (secondary public offering: SPO) มีจานวน 

162 บริษัท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 203,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% 

จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนและขยายกิจการของบริษัท

ขนาดใหญ่ คือ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ในกลุ่มเทคโนโลยี มูลค่า 83,946 

และ 61,473 ล้านบาท ตามลาดับ 

ด้านการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ได้เน้นการสร้างองค์ความรู้ 

เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินแก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทเข้าใจ

และเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากการจัดหลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” 

ต่อเนื่องแล้ว ในปี 2559 ได้เริ่มจัดกิจกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง 

ต่อกลุ่มผู้ใช้งานมากขึ้น อาทิ โครงการสัมมนาด้านเศรษฐกิจและ 

ตลาดทุนรายไตรมาส “Quarterly economic wrap up” เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ในสายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กรได้เข้าใจภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น 

กิจกรรม “CEO Networking” เพื่อให้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนได้มีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ 

มูลค่าการระดมทุน แยกกลุ่มอุตสาหกรรม (%)

36%

26%

18%

14%

2% 4%

บร�การ
เทคโนโลยี
อสังหาร�มทรัพย� และวัสดุก�อสร�าง

ทรัพยากร
สินค�าอุตสาหกรรม
อื่นๆ
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1.2 การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและ SMEs
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาความยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียน 

โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 

และธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ทั้งการเผยแพร่ความรู้ผ่านการอบรม

สัมมนา การให้คาปรึกษาเชิงลึก อีกทั้งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน

มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

ซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัท 

จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  

และบรรษัทภิบาล (ESG Disclosure) หรือรายงานความยั่งยืน 

ตามแบบ ก.ล.ต. 56-1 และกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล 

Global Reporting Initiative: GRI เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ลงทุน

สามารถพิจารณาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนนอกเหนือจากผลการ

ดาเนินงานทางการเงิน (financial report)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับให้ธุรกิจไทยเป็นที่ยอมรับใน 

ตลาดทุนโลก โดยส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่

กระบวนการประเมินดัชนีความยั่งยืนระดับสากล เช่น Dow Jones 

Sustainability Indices: DJSI และ FTSE4Good ASEAN 5 Index  

ซึ่งเป็นดัชนีด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอด

จนสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนร่วมกระบวนการประเมินผลการ

ดาเนินงานด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้า

สู่รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) 

และมอบรางวัล SET Sustainability Awards ให้แก่บริษัท 

จดทะเบียนที่มีการดาเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนัก 

ถึงการนาหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีด้านบรรษัทภิบาลไปใช้ในการ

ดาเนินธุรกิจ ผ่านการจัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่โปร่งใส คานึงถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ

การสร้างผลตอบแทนให้กับกิจการอย่างมีคุณธรรม สามารถเติบโต

อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน และแข่งขันได้ในระดับสากล 

*หมายเหตุ: การดาเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนสู่บริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อความยั่งยืน 2559

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งเสริมธุรกิจ startup  

ให้สามารถเชื่อมโยงระบบนิเวศ (ecosystem) ซึ่งประกอบด้วย  

startup ผู้ลงทุน และผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ด้วยการสร้าง  

web portal platform ที่เว็บไซต์ new.set.or.th ภายใต้โครงการ  

“New Economic Warrior” โดย ณ สิ้นปี 2559 มี startup เข้ามาลง

ทะเบียน 607 ราย ผู้ลงทุน 64 ราย และผู้สนับสนุนภาครัฐ 

และเอกชน 120 ราย การจัดทา web portal นี้ ได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ สานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ 

(Thailand Tech Startup Association) และสมาคมไทยผู้ประกอบ

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) จนเกิดการ

เชื่อมโยงข้อมูลกลางของ ecosystem ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ ซึ่ง web portal new.set.or.th ได้รับรางวัล “Startup Enabler 

of the Year 2016” จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วย
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1.4 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน และ SMEs
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเดินหน้าพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 

ของบริษัทจดทะเบียน ตลอดปี 2559 ได้มีการจัดโครงการอบรม 

ให้กับบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่

• โครงการอบรมหลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” 

จัดต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อพัฒนา CFO ของบริษัทจดทะเบียน 

และบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการบริหาร

กลยุทธ์ทางการเงิน แนวทางการสร้างทีมบุคลากรและระบบงาน 

ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างมีประสิทธิผล  

เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการจัดอบรม 

2 รุ่น มี CFO และบุคลากรที่ต้องการเตรียมความพร้อมจะเป็น 

CFO ร่วมอบรมรวม 126 คน

• โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดทางบการเงินรวมและการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์: กรณีศึกษา งบฯ ปี 2558” เพื่อให้ความรู้

และความเข้าใจในเรื่องการจัดทางบการเงินรวม และการวัด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

แก่บุคลากรของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี

และการจัดทารายงานทางการเงิน มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม

โครงการจานวน 161 บริษัท

1.3 การพฒันากระบวนการรับและดแูลหลกัทรพัย์ในทกุมติิ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มคุณภาพกระบวนการด้านการรับ 

และดูแลหลักทรัพย์อย่างครบทุกมิติ ตั้งแต่การปรับปรุงเกณฑ์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่จะมาจดทะเบียน การเปิดเผยข้อมูล 

และพัฒนาระบบงานเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บริษัทจดทะเบียน 

และเพื่อผู้ลงทุนให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนทันเวลามากขึ้น ดังนี้

• ปรับเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ที่เน้นพัฒนา

คุณภาพของหลักทรัพย์และเสริมสภาพคล่องการซื้อขาย  

ให้ตลาดทุนไทยเติบโตบนรากฐานที่แข็งแกร่ง สอดรับกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันที่ธุรกิจที่เข้าจดทะเบียนมีขนาดใหญ่ขึ้น 

โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 อาทิ 

– บริษัทที่จะระดมเงินจากประชาชนและเข้าจดทะเบียน 

ใน SET และ mai ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก 

– เพิ่มขนาดของบริษัทใน mai จากทุนชาระแล้วไม่ต่ากว่า  

20 ล้านบาท เป็นไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท โดยมีกาไร 

สุทธิปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท จากเดิมที่ไม่ได้กาหนด

กาไรขั้นต่า รวมทั้งกาหนดให้บริษัทมีการกระจาย 

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) เพิ่มขึ้น  

จากไม่น้อยกว่า 20% เป็นไม่น้อยกว่า 25% เช่นเดียวกับ 

บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใน SET ทั้งนี้ เพื่อให้มีหุ้นหมุนเวียน 

ในตลาดมากขึ้น

– บริษัทที่ต้องการจดทะเบียนใน SET ด้วยเกณฑ์มูลค่า 

หุ้นสามัญตามราคาตลาด (market capitalization) จะต้องเป็น

บริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยต้องมี market capitalization  

จากเดิม 5,000 ล้านบาท เป็นไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท 

• กาหนดพาร์ขั้นต่าสาหรับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่กาลัง

จะเข้าจดทะเบียนที่ 0.50 บาท มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 และ

สาหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ให้มีผลตั้งแต่ มกราคม 2560

• ปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(infrastructure fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(REIT) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (property fund)  

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลตามเหตุการณ์สาคัญได้ครบถ้วน

• ปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) 

ที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้โครงการ SET Digital Disclosures 

(SET DD) ทั้งการพัฒนาระบบส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ การขยาย capacity ให้พร้อมรองรับข้อมูล 

ที่เพิ่มมากขึ้น การปรับรูปแบบให้ทันสมัยง่ายต่อการใช้งาน  

รวมถึงการเพิ่มบริการต่าง  ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บริษัท 

จดทะเบียน เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 

ด้านการกากับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ยังคงติดตามภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แบบ real time เพื่อดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

และป้องกันการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ และ/หรือการส่ง 

คาสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายความผิดที่อาจ 

นาไปสู่ความผิดตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการ

กากับการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิด

ต่อผู้ลงทุน โดยในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนินการส่งเรื่องไปให้ 

สานักงาน ก.ล.ต. จานวน 41 กรณี 

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการลงโทษทางวินัย โดยภาคทัณฑ์

บริษัทสมาชิก 2 ราย และปรับบริษัทสมาชิก 5 ราย รวมเป็นเงิน 

ค่าปรับทั้งสิ้น 3.52 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้มีการภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่

รับอนุญาต (trader) จานวน 5 ราย และสั่งห้ามเจ้าหน้าที่รับอนุญาต

ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว 3 ราย สาหรับการติดตามสถานะของบริษัท

สมาชิกทุกรายจากข้อมูลแบบรายงานและงบการเงิน พบว่าสมาชิก 

ที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อกาหนด และได้มีการนาส่งเงินค่าปรับ

มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสิ้น 3.71 ล้านบาท



32 รายงานประจำาปี 2559

STARTUP
GLOSSARY

• โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจการอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือตลาดทุน” เพื่อให้บุคลากร 

ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินและการ

ลงทุน มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการตัดสินใจทางการเงิน 

การวิเคราะห์ความต้องการเงินทุน การประมาณการต้นทุนเงินทุน 

และการกาหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงได้เรียนรู้

เกี่ยวกับช่องทางการระดมเงินทุนระยะยาวผ่านตลาดทุนด้วย

เครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ เพื่อไปใช้จัดการเงินทุน

ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

จานวน 136 แห่ง และมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 212 คน

• โครงการ “IT Future for Listed Company” เป็นการให้ข้อมูล

ทิศทางเทคโนโลยีเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนพร้อมที่จะก้าวสู่ 

ยุคดิจิทัล และนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ มีบริษัท 

จดทะเบียนให้ความสนใจร่วมงานกว่า 200 คน จากกว่า 100 บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ

ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ รวมถึง 

บ่มเพาะความรู้ให้ startup มีความเข้มแข็ง เพื่อเติบโตเป็นรากฐาน

เศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ  

โดยผลงานสาคัญมีดังนี้

• การอบรมหลักสูตร “Startup Fundamental Course”  

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ startup โดยร่วมกับ  

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอบรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจถึง 

องค์ประกอบ และขั้นตอนในการดาเนินธุรกิจแบบ startup  

อย่างเป็นระบบ พร้อมทารายการ “ห้องเรียนผู้ประกอบการ: 

เปิดโลกสตาร์ทอัพ” ผ่านช่อง Money Channel จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ 

รวมถึงการจัดสัมมนาสาหรับผู้ลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนในธุรกิจ 

startup ซึ่งกิจกรรมตลอดทั้งปีได้รับความความสนใจเป็นอย่างมาก 

มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

2. การเพิ่ม asset class ใหม่และขยายขอบเขต
ของสินค้าและบริการปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการ 

ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดปี 2559 ได้มีพัฒนาการด้านสินค้าที่สาคัญ 

คือการจัดทาดัชนี sSET หรือดัชนีหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET100 

เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาและให้ความสาคัญกับหุ้น 

กลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาดัชนีที่เทียบเคียงได้ 

กับในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถนาดัชนี sSET ไปใช้เป็น 

benchmark index เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน  

และในอนาคตอาจพัฒนานาไปใช้เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อการออกผลิตภัณฑ์

ทางการเงินได้ โดยมีการประกาศรายชื่อหุ้นที่เป็นองค์ประกอบ 

ของดัชนี sSET เดือนธันวาคม 2559 และเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการ

เมื่อ 4 มกราคม 2560 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้มีข้อมูล

และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย

• โครงการ “SET Startup Teacher” เพิ่มพูนความรู้ด้านการทา

ธุรกิจ startup สู่อาจารย์มหาวิทยาลัยให้เข้าใจวิธีคิดและวิธีการ

ดาเนินธุรกิจแบบลีน startup เพื่อนาไปถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษา 

โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 19 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม

• หลักสูตรใหม่ “Capital Market: SET Your Growth Create Your 

Value and Wealth” เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ 

ขยายโอกาสการเติบโตของกิจการสู่ตลาดทุน โดยร่วมมือกับ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  

ให้มีความรู้ด้านการทาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนภายใต้สภาพเศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีผู้ประกอบการ 

เข้าร่วม 18 ราย 
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นอกจากนี้ ยังปรับปรุงการบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบ่งเนื้อหาให้เหมาะสาหรับผู้ลงทุนมือใหม่  

พร้อมจัดทาคาถามคาตอบ (FAQ) ที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจได้ทาความเข้าใจ

ก่อนตัดสินใจทาการซื้อขายในใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องอาศัยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ

ลักษณะและความเสี่ยงให้รอบคอบ  

ขณะเดียวกัน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

(TFEX) ได้พัฒนาสินค้าประเภทใหม่ รวมทั้งปรับปรุงสินค้าและ

บริการเดิมที่มีอยู่ ให้ผู้ลงทุนสามารถใช้สินค้าใน TFEX เป็นทางเลือก

ในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงได้ตามความต้องการมากยิ่งขึ้น 

โดยเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควัน 

ชั้น 3 (RSS3 Futures และ RSS3D Futures) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงสาหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 1  

ปี 2559 และดาเนินการควบรวมรวมกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย (AFET) โดยสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2559 

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มีการส่งเสริมสภาพคล่อง 

ของ Single Stock Futures และ SET50 Index Options ผ่านการ

ทางานของ market maker เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้สินค้าใน TFEX 

เป็นทางเลือกในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ณ 

สิ้นปี 2559 มี market maker สาหรับ Single Stock Futures และ 

SET50 Index Options จานวน 3 ราย และ 5 ราย ตามลาดับ รวม

ทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องจานวนขั้นต่าในการซื้อขายแบบ 

Block Trade ของ Single Stock Futures ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะ

สมกับราคาของแต่ละหุ้นมากขึ้น และเตรียมการเพื่อเพิ่มจานวน 

Single Stock Futures โดยกาหนดหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้น 24 หุ้น ซึ่งเริ่ม

ซื้อขายเมื่อ 16 มกราคม 2560

TFEX ยังพัฒนาสินค้าใหม่ต่อเนื่อง โดยเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดซื้อขายสินค้าทองคาประเภทใหม่ TFEX Gold-D สัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคา ชาระราคาด้วยการส่งมอบทองคาจริง 

และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถฝากทองคาไว้ในคลังเก็บรักษา

ทองคากลางได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในด้าน

การสร้างผลกาไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคา และการ

ลงทุนในทองคาเพื่อสะสมเป็นทรัพย์สิน คาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ 

ในครึ่งแรกของปี 2560

3. การสร้างฐานผูล้งทุนสถาบันในประเทศให้แขง็แรง

ผู้ลงทุนสถาบันนับว่ามีความสาคัญในการสร้างสมดุลของ 

ตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุน

สถาบัน โดยร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินโครงการส่งเสริม

อุตสาหกรรมจัดการลงทุนและขยายฐานการลงทุนผ่านกองทุนรวม 

รวมถึงพัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว

และให้ความสาคัญกับการวางแผนการเงินการลงทุน สร้างความ

มั่นคงทางการเงิน เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ 

และตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคล ผ่านช่องทางต่างๆ  

โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมการลงทุน ส่งเสริม 

การวางแผนลงทุนเพื่ออนาคตผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และส่งเสริมให้นายจ้าง

มีการจัดทา Employee’s Choice เป็นทางเลือกการลงทุนสาหรับ

พนักงาน เพื่อสร้างรากฐานด้านการเงินให้แก่พนักงานให้สามารถ 

ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างมั่นคง
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ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จากัด ได้พัฒนาระบบงานกลางสาหรับการจัดจาหน่าย

กองทุนรวม (FundConnext) โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจกองทุน

รวมมากกว่า 50 แห่งเข้าร่วม การพัฒนาระบบ FundConnext เป็นการ

วางโครงสร้างพื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมกองทุนรวม สร้างมาตรฐาน

ให้กับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัว 

ของธุรกิจในระยะยาว โดยลดภาระด้านระบบปฏิบัติการให้แก่บริษัท

จัดการลงทุนและนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ทาให้บริษัทจัดการลงทุน

มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้  

ขณะที่นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนจะสามารถเสนอขายหน่วยลงทุน

ได้หลากหลาย ให้บริการคาแนะนาการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการซื้อขายกองทุน

รวมได้สะดวกยิ่งขึ้น คาดว่าระบบ FundConnext จะพร้อมให้บริการ

ในครึ่งแรกของปี 2560

4. การส่งเสรมิคณุภาพและขยายฐานผูล้งทนุบคุคล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน พัฒนาทักษะความรู้ เพื่อให้ผู้ลงทุน

มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่เป็นทางเลือกลงทุน เข้าใจความเสี่ยง

และสามารถเลือกลงทุนได้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ 

รวมทั้งมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อการตัดสินใจลงทุน ตลอดปี 2559  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทางานร่วมกับสถาบันตัวกลางพันธมิตร 

ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

ณ สิ�นป 2559 

มีจำนวนทั้งสิ�น 129,284 ราย

22%
เพ�่มข�้น 8.89 % 
จากสิ�นป 2558

มีจำนวนบัญชีผูลงทุนทั้งสิ�น 1,355,664 ราย
มีสัดสวนจำนวน
ผูลงทุนในตางจังหวัด

จำนวนผูลงทุนอนุพันธ

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวางแผนทางการเงิน 

“เงินทองต้องวางแผน” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนินการอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เน้นส่งเสริมให้พนักงานบริษัทเอกชน พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการทั่วประเทศ เกิดความตระหนักเรื่องการ

วางแผนการเงิน การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเอง 

และครอบครัว ในปี 2559 ได้ดาเนินงานอย่างครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และเริ่มต้นวางแผน

การเงินอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้เกิดการลงมือปฏิบัติ ภายใต้

แนวคิดสาคัญ “เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน”  

ซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมกว่า 3.3 ล้านคน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการกระจายความรู้ออกไปยังกลุ่มผู้ลงทุน

ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผ่านโครงการ “ห้องเรียนนัก

ลงทุน” จัดอบรมสัมมนาผ่านหลักสูตรให้ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน 

จนถึงหลักสูตรเชิงลึกเพื่อฝึกฝนการลงทุนแบบผู้ลงทุนคุณภาพ รวมถึง

การให้ความรู้ในส่วนภูมิภาคผ่าน “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment 

Center: SET IC)” จานวน 7 แห่ง ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ขณะเดียวกัน 

ยังพัฒนาช่องทางความรู้และสื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ และง่ายต่อการ 

ใช้งาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้ผู้ลงทุนและผู้มีเงินออม 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้ ข้อมูล และแนวคิดการ

ลงทุนที่ถูกต้อง #investnow เพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความสาคัญ

ของการลงทุน และเริ่มทยอยลงทุนตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง

ในอนาคตรับวัยเกษียณ โดยเน้นเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งร่วมกับบริษัท

หลักทรัพย์จัดกิจกรรมสัญจรเดินสายให้ความรู้ผู้ลงทุนทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ได้สร้างระบบออนไลน์สนับสนุนบริการของบริษัท 

หลักทรัพย์ และการบริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ง่ายขึ้น ผ่าน 

www.set.or.th/investnow รวมถึงการดาเนินงานโครงการ Banker 

-to-Broker ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาจากผู้ออมสู่การเป็นผู้ลงทุนอย่าง 

มีคุณภาพ
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่อง

การลงทุนครบวงจร ณ ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 

  ห้องสมุดมารวย ได้มีการยกระดับห้องสมุดมารวย สู่การเป็น  

ห้องสมุดตลาดทุนชั้นนาในระดับประเทศ ด้วยบริการห้องสมุดดิจิทัล

ด้านตลาดทุนครบวงจร (Capital Market Knowledge Digital Library) 

พร้อมทั้งได้มีการเชื่อมต่อบริการ Maruey e-Library กับเครือข่าย

ห้องสมุดที่มีมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) จานวน 20 แห่ง เพื่อให้

ผู้ใช้บริการในภูมิภาคสามารถเข้าถึงความรู้ด้านตลาดทุนได้สะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 ห้องสมุดมารวยได้รับรางวัล 

ห้องสมุดเฉพาะดีเด่นภาคเอกชน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตลอดทั้งปีมีผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศด้านการ 

ลงทุน รวมกว่า 250,000 คน

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เปิดให้บริการเมื่อ 

วันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน  

(Investment Discovery Museum) แห่งแรกในประเทศไทย เป็น 

มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังวินัย และสร้างแรงบันดาลใจในการ

ออมและการลงทุนให้แก่เยาวชนและประชาชน (Inspire to Invest) 

โดย INVESTORY มีการนาเสนอเนื้อหาผ่านตัวละครอย่าง Money 

Monster (ศัตรูร้ายทางการเงิน) และ SET Heroes (ผู้เชี่ยวชาญ

ทางการเงิน) ที่จะช่วยให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้วิธีวางแผนการเงิน ค้นพบ

ทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสม และสัมผัสประสบการณ์การลงทุนใน

ตลาดหุ้นเสมือนจริงด้วยข้อมูลราคาและสถานการณ์จริงในอดีต ผ่าน

เทคโนโลยีการจัดแสดงที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้แบบ interactive 
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โครงการ
New Breed IC @ U-Net 

พัฒนาบุคลากรปอนเขาสูว�ชาชีพ แนะนำการลงทุน
โดยสนับสนุนการศึกษาดวยตนเองรูปแบบ online 
• e-Book  
• e-Training 
ใหทุนทดสอบใบอนุญาต

โครงการ
New Breed Analyst @ U-Net 

เตร�ยมความพรอม
สูว�ชาชีพนักว�เคราะหการลงทุนรุุนใหม

โดยการศึกษาดวยตนเองรูปแบบ online
• e-Book  • e-Training 

ทุนทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ 1 

สงเสร�มนิสิตนักศึกษา 
ระดับปร�ญญาตร�ชั้นปที่ 3 ข�้นไป

และระดับปร�ญญาโท

นิสิตนักศึกษา

ไดรับทุน 101 คน

โครงการ
Young Corporate 

Financial Officer (YFO)

พัฒนานิสิตนักศึกษา
ใหพรอมเขาสูว�ชาชีพ

นักลงทุนสัมพันธ
investor relations

เจาหนาที่การเง�น
financial officer

73 คน
ผานการอบรม 2,733 คน 

และสอบผานหลักสูตรใบอนุญาต 544 คน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะหน่วยงานกาหนดมาตรฐานความรู้

บุคลากรตลาดทุน ดาเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานดูแลมาตรฐาน

หลักสูตรทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งตลอดปี 2559 มีผู้เข้ารับการ

ทดสอบ รวม 66,119 ราย สาหรับการบริหารหลักสูตร Certified 

Investment and Securities Analyst Program: CISA มีผู้เข้ารับการ

ทดสอบรวม 2,688 ราย ส่วนงานดูแลมาตรฐานการอบรมหลักสูตร

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติหลักสูตรอบรม 

เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ทั้งสิ้น 176 หลักสูตร 

อย่างสนุกสนาน รวมทั้งจิตรกรรมฝาผนัง SET Ecosystem  

และประติมากรรม Bull & Bear แลนด์มาร์คอันโดดเด่นของ  

INVESTORY นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต 

ผ่าน SET Timeline ให้ได้เรียนรู้พัฒนาการสาคัญของตลาดทุนไทย  

และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปีแรกที่เปิดทาการมีจานวนผู้เข้าชม

รวมทั้งสิ้นกว่า 35,000 คน อีกทั้งยังได้มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 

(mobile exhibition) ไปยังสถาบันการศึกษา 15 แห่ง มีนักเรียน 

นักศึกษา ร่วมกิจกรรมอีกกว่า 40,000 คน

5. การพัฒนาบุคลากรตัวกลางและโครงสร้าง
พื้นฐานตลาดทุนให้พร้อมรองรับการแข่งขัน
ในอนาคต

5.1 การสร้างฐานและเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้แก่ 

ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

รองรับ asset class ใหม่ ๆ  ในตลาดทุนที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยร่วมมือ

กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน พัฒนา

หลักสูตรอบรมที่ออกแบบเฉพาะให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้อง

กับประเภทผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละระดับ จาแนกตามประสบการณ์

ทางานและความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้แนะนาการลงทุน  

กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 

ผ่านแผนงาน “The Strengthening@Brokers” ตลอดปี 2559 มีบุคลากร

ได้รับการอบรมความรู้ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ รวม 3,049 คน 

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ

ต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายรวม 20 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้นิสิต

นักศึกษา เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุน  

ทั้งในสถาบันตัวกลางและบริษัทจดทะเบียน ได้แก่
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ด้านการส่งเสริมผลงานวิจัยคุณภาพและงานศึกษาด้านตลาดทุน 

เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน 

ได้มีการผลิตงานศึกษาและวิจัยคุณภาพ การพัฒนาฐานข้อมูลโดยเป็น

ศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อการทางานวิจัยด้านตลาดทุนที่ถูกต้อง 

และครบถ้วน การสร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ 

ผ่านการมอบทุนวิจัยด้านตลาดทุนและมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น  

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้หรืองานศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ

ในภาคการศึกษาของไทย ได้รับความร่วมมือจาก 10 สถาบันการศึกษา

ชั้นนา ร่วมส่งผลงานวิจัย 23 หัวข้อ รวมถึงการจัด “คลินิกงานวิจัย

ด้านตลาดทุน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในตลาดทุนไทยร่วมให้คาแนะนา 

ปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงข้อเท็จจริง

ในทางปฏิบัติ และสามารถนามาปรับใช้กับผลงานวิจัยให้ตรงความ 

ต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ได้จัดเวทีเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนมุมมอง 

เพื่อพัฒนาตลาดทุน “Capital Market Research Forum” เป็นประจา

อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในภาคตลาดเงิน 

และตลาดทุน ภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งในปี 

2559 ได้รับเกียรติจาก Professor Robert C. Merton ผู้รับรางวัล 

Nobel Laureate in Economics (1997) ปัจจุบันเป็น Distinguished 

Professor of Finance at MIT Sloan School of Management  

มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Financial education and innovation 

for sustainable tomorrows” ด้วย

ในปี 2559 ยังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับชาติ 

คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ศึกษา

เทคโนโลยี Blockchain และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ระบบซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ startup เพื่อการนาเทคโนโลยี 

มาต่อยอดการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนไทย

5.2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การพัฒนาตลาดทนุ
ตลาดทุนถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 

การเติบโตของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสาคัญในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาตลาดทุน โดยนาเทคโนโลยีมาใช้

เพื่อให้บริการผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท 

จดทะเบียน บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุน สอดรับนโยบายภาครัฐใน

การนาประเทศเข้าสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0 

ด้านช่องทางการติดตามข้อมูลเพื่อการลงทุน ได้มีการพัฒนา 

ช่องทางเดิมและเพิ่มช่องทางใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ติดตาม 

ข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว และตอบรับกับความต้องการในปัจจุบัน ได้แก่

• พัฒนาและเพิ่ม feature ใหม่ของ SET App ทั้งในระบบ Android 

และ iOS อย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่ม Notification Center แจ้งเตือน

ข้อมูลที่สาคัญและข่าวสารแบบ real time และ feature Live Chat 

สาหรับการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกเหนือจากการติดต่อ

ทางโทรศัพท์ และอีเมล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีจานวน

ดาวน์โหลด 270,000 ครั้ง
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• เพิ่มช่องทาง LINE Official Account “SET Thailand”  

ให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มเติมจาก social 

media ช่องทางอื่นที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook Twitter  

และ YouTube โดย LINE Official Account “SET Thailand” 

ณ สิ้นปี 2559 มีผู้ติดตามกว่า 105,000 ราย

• เพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ราคาหลักทรัพย์ผ่านระบบ 

SET FEED โดยปรับให้ข้อมูลส่งออกรวดเร็วขึ้น เพื่อให้

สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น  

โดยร่วมมือกับบริษัทสมาชิก และผู้ให้บริการโครงข่าย  

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานของบริษัทสมาชิกสามารถรองรับ

ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูล 

ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยลงเหลือเพียง 20% จากเดิม

• โครงการ SETNET3 Add-on Services นาเทคโนโลยี Video 

Conference และ Enterprise Cloud รวมทั้ง Smart Voice  

Recording เข้ามาใช้งาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ 

และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับระบบงานภายในของบริษัท

สมาชิก มีบริษัทสมาชิกแจ้งใช้บริการมาแล้ว 31 ราย 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ Corporate Contact 

สาหรับบริษัทสมาชิก ให้เป็นเสมือนสมุดรายชื่อดิจิทัล  

มีประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย ทาให้การติดต่อ

สื่อสารระหว่างบริษัทสมาชิก กับตลาดหลักทรัพย์ฯ สะดวก

รวดเร็ว ได้รับความเชื่อถือ ตอบสนองต่อโลกยุคเทคโนโลยี 

การสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ดียิ่งขึ้น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสาคัญกับการนาเอาเทคโนโลยี

มาพัฒนาการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง รวมทั้งสร้าง

ความพร้อมของภาคตลาดทุนให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ดังนี้

• รักษาคุณภาพและมาตรฐานงานบริการระบบไอที โดยมาตรฐาน

ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการรับรอง

ระบบมาตรฐานสากล ISO 27001 ตั้งแต่ปี 2556 และมาตรฐาน

ด้านการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 20000 ในปี 

2559 นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานตลาดทุน จัดตั้ง 

Computer Emergency Response Team: CERT สาหรับกลุ่ม

ตลาดทุนในนาม Capital Market Sector: CM-CERT เพื่อความร่วม

มือและเตรียมความพร้อมในการรับมือในด้าน cyber security 

สร้างความเชื่อมั่น และความเข้มแข็งในตลาดทุนไทย 

• นาแนวคิดกระบวนการทางานแบบ Agile Methodology มาใช้

พัฒนาระบบ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว 

โดยมีการทางานใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

ริเริ่มการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing รองรับการเติบโต 

ในระดับสากล

• นอกจากโครงการ “IT Future for Listed Company” ที่มุ่งให้

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดงาน “ISV Forum” เพื่อสนับสนุน

• พัฒนาเว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง  

โดยปรับโฉม www.settrade.com ศูนย์กลางข้อมูลสาคัญสาหรับ

ผู้ลงทุนครบวงจร และปรับรูปแบบให้ทันสมัยและรองรับทั้ง  

PC smart phone และ tablet ทุกรุ่นทุกค่าย

• ปรับปรุงการแสดงข้อมูลหลักทรัพย์ในระบบ SETSMART  

ให้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ tablet ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูล SETSMART Enterprise ให้รองรับกับปริมาณ

ข้อมูลและความซับซ้อนของโครงสร้างฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้สมาชิกลดการใช้เวลาในการ update ข้อมูล

สิ้นวันลง และระบบของสมาชิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังนาเทคโนโลยีมาพัฒนา

กระบวนการทางานร่วมกับผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทสมาชิก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดกระบวนการ และลดระยะเวลาการทางาน 

ได้แก่

• พัฒนาระบบการจองซื้อสาหรับการเพิ่มทุน และ/หรือแปลง

สภาพของหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 

Subscription) โดยระยะแรกนามาใช้กับหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ก่อน 

ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการทางาน พร้อมลดงาน

เอกสาร 

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จากัด ได้พัฒนาระบบงานกลางสาหรับ 

การจัดจาหน่ายกองทุนรวม (FundConnext) เป็นโครงสร้าง 

พื้นฐานให้กับอุตสาหกรรมกองทุนรวม รองรับการขยายตัว 

ของธุรกิจในระยะยาว
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นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สาหรับ 

ผู้พัฒนาระบบได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน  

และงาน “SET Ecosystem” สาหรับบริษัทสมาชิก เพื่อให้ตลาดทุน

มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี 

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับความสนใจจากผู้พัฒนาระบบ (ISV) 

ต่างประเทศยื่นความจานงขอขึ้นทะเบียนพัฒนาระบบทั้ง 

ตลาดตราสารทุน (equity market) และตลาดตราสารอนุพันธ์  

(derivatives market) เป็นจานวนมาก ณ สิ้นปี 2559 มีผู้พัฒนา

ระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 30 ราย 

ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มช่องทาง และทางเลือก

ให้กับบริษัทสมาชิกในการดึงดูดผู้ลงทุนจากต่างประเทศ 

เข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยมากยิ่งขึ้น

ด้านบทบาทในระดับสากล ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

แสดงศักยภาพในเวทีโลกให้ตลาดทุนไทยเป็นที่รู้จัก และได้รับความ

สนใจมากยิ่งขึ้น โดยเป็นเจ้าภาพจัดงาน IR Magazine Awards  

ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้มุมมอง 

ของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และการเปิดเผยความสามารถ 

ของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัท 

จดทะเบียนไทยได้รับรางวัลมากที่สุดคือ 14 รางวัล จากทั้งหมด  

24 รางวัล ตอกย้าความโดดเด่นในเชิงคุณภาพในระดับภูมิภาค  

รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมตลาดทุนภูมิภาค (Asian and 

Oceanian Stock Exchange Federation: AOSEF) เพื่อหารือเรื่อง

พัฒนาการที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ และทิศทางที่ตลาดทุนจะช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ตลอดจนถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 

ANNA (Association of National Numbering Agencies) General 

Meeting 2016 ที่ได้แสดงความโดดเด่นของตลาดทุนไทยแก่องค์กร

การเงินจากทั่วโลก 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังริเริ่มจัดงาน ASEAN CIO 

Forum เป็นครั้งแรกของอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนาในอาเซียน โดยมีผู้บริหารระดับ

สูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 6 ตลาดหลักทรัพย์ จาก 5 ประเทศ

เข้าร่วม จากความสาเร็จในครั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนได้

กาหนดให้มีการจัดงานเป็นประจาทุกปีโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  

 

อีกบทบาทหนึ่งที่สาคัญ คือการที่กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์

นานาชาติ (World Federation of Exchange: WFE) เป็นครั้งแรก  

เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและ

ตลาดหลักทรัพย์สมาชิกทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการพัฒนา

ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการ 

ประชุม WFE General Assembly and Annual Meeting 2017 ระหว่าง

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 เพื่อหารือความร่วมมือและพัฒนาการ 

ที่สาคัญของตลาดทุนโลกอีกด้วย 

ด้านการทางานที่เป็นมาตรฐานสากล บริษัท สานักหักบัญชี 

(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะที่เป็น Central Counterparty: CCP 

สาหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดาเนิน

การยื่น application ต่อ European Securities and Markets  

Authority: ESMA เพื่อขอรับรองว่าเป็นสานักหักบัญชีที่มีมาตรฐาน

ในการดาเนินงานเทียบเท่ากับสานักหักบัญชีในยุโรป (Third Country 

CCP) พร้อมทั้งได้ปรับปรุงการดาเนินงานรวมถึงมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงของสานักหักบัญชีให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการ

พิจารณาคุณสมบัติของ Qualified Central Counterparty: QCCP  

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนต่างชาติ
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ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสานความร่วมมือกับตลาดทุน

ในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) ต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานร่วม

กับตลาดหลักทรัพย์ลาวจัดการประชุม GMS Capital Market Education 

Forum ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ที่นครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ คณะ

ทางานด้านการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพใน GMS 

(GMS Professional Education Working Committee) ได้จัดทาคู่มือ

มาตรฐานความรู้สาหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางให้

ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม GMS ใช้สาหรับการพัฒนาองค์ความรู้ 

และหลักเกณฑ์สาหรับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้ง

ได้ประชุมร่วมกันในการวางกรอบการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ

เพิ่มเติมในอนาคต

2. Product Development: สร้างสรรค์สินค้าและบริการ 

ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า รองรับ 

การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

3. People Development: บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วย

ศักยภาพ พร้อมปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

ในทุกกระบวนการทางาน

4. Inclusive Growth Approach: ปลูกฝังแนวคิดการดาเนินธุรกิจ 

โดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 

ที่ดีที่สุด พร้อมทาหน้าที่ดูแลสังคม 

5. Knowledge Management: มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่า

ภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน  

และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

จะเห็นได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการบ่มเพาะ

บุคลากรเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของการดาเนินงาน ทั้งด้าน 

การพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ความสามารถ พร้อมให้ความสาคัญ

กับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวมถึงการให้ความสาคัญ 

กับคุณลักษณะ 5 ด้าน (SET DNA) ของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ที่เป็นแนวทางในการทางานและขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน

ในด้านการพัฒนาพนักงานนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้าง 

สรรหา พัฒนา และรักษาผู้ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อม และเติบโต

ของบุคลากร พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นาในอนาคต เพื่อให้มีความพร้อม

รองรับการเติบโตของธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้นาในตลาดทุน 

ของภูมิภาคอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในรูปแบบต่างๆ อาทิ

• Leadership Development Program โครงการสร้างผู้นาสาหรับ

องค์กรแห่งอนาคตที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2553 โดยในปี 2559 เน้นให้ความสาคัญด้านการสื่อสาร 

เป็นหลัก

• โครงการผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ในตาแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร 

โดยดาเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดทา 

และพัฒนา successor ตามแผนพัฒนารายบุคคล (individual 

development plan: IDP) 

• โครงการหมุนเวียนหน้าที่งาน (job rotation) ทั้งภายใน 

และระหว่างสายงาน ให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ

ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายในขอบเขตงานที่กว้างขึ้น

• การจัดทาระบบประเมินผลงาน (performance management) 

ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร โดยกรรมการ 

6. การเป็น employer of choice และมโีครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีกระบวนการในการปรับวิสัยทัศน์องค์กร

เพื่อก้าวสู่อนาคต “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” 

มุ่งทาให้ตลาดทุนเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ในองค์รวม เพื่อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม โดยกระบวนการ

ศึกษาและพัฒนาได้เน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่พนักงานไปจนถึง 

ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการยอมรับ พร้อมนาพา

องค์กรไปในจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กาหนดพันธกิจ 5 ด้าน ในการ

พัฒนาทุกมิติ ได้แก่ 

1. Platform Development: มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทางานที่เป็นเลิศ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ 

ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
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และผู้จัดการมี KPI ที่เชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรและถ่ายทอด

มาสู่ระดับผู้บริหารและพนักงานรายบุคคลตามลาดับ รวมถึง 

มีการเชื่อมโยง KPI กับผลตอบแทนที่เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานรายบุคคล

• โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สาหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ความ

สามารถ รวมทั้งนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนา 

องค์กร แบ่งเป็นทุนปริญญาเอก 1 ทุน และทุนปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจและหลักสูตร Computer Science 4 ทุน และในปี 

2560 ได้เปิดโครงการให้ทุนการศึกษาสาหรับบุคคลทั่วไป  

เพื่อเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มาร่วมงานกับตลาด

หลักทรัพย์ฯ และเตรียมความพร้อมรองรับการดาเนินงานของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตด้วย 

• โครงการ SET Trip 2016 “ค่ายนี้มีรัก” ณ สวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี สาหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิดความเป็น teamwork ในการ

ทางานร่วมกัน

• การสื่อสารภายในผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมร่วม 

ของผู้บริหารระดับต่างๆ townhall meeting กิจกรรม  

knowledge sharing เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสได้พบปะ

กันแบบไม่เป็นทางการอย่างสม่าเสมอ การสื่อสารผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ทั้ง Intranet และโปรแกรม Yammer  

เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดง

ความเห็นในประเด็นที่น่าสนใจในกลุ่มพนักงาน รวมทั้งการตั้ง

ชมรม SET Eng Society ใน Yammer เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ของพนักงานอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ด้านการสื่อสารและกระตุ้น SET DNA 5 ด้าน  

อันได้แก่ “เป็นผู้นา-เชิงรุก-เชี่ยวชาญ-สานสัมพันธ์-อย่างยั่งยืน”  

หรือ “Leadership-Proactive-Proficient-Partnership-Sustainable” 

ได้ตั้งคณะทางานที่มีตัวแทนจากผู้บริหารและพนักงานทุกสายงาน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วม โดยสื่อสารผ่านช่องทางภายใน 

รวมทั้งกิจกรรมภายในต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 

จึงมุ่งเน้นที่จะทาให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร 

โครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดทาขึ้นเป็นการสนับสนุน และเสริมสร้าง

บรรยากาศการทางานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

และทางานอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้การทางานมีคุณภาพ  

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้มีความพร้อมสาหรับการแข่งขัน 

และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิผล





รากฐานแห่งการพัฒนา
สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ 
พร้อมพัฒนากลไกการทำางานสู่ความเป็นเลิศ 
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แผนกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2560
และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต้ังเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน  
เพือ่ร่วมสร้างความเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ด้วยการก�าหนดเป้าหมาย
ส�าคัญให้บรรลุภายในปี 2563 ดังนี้ 1) ตลาดทุนไทยเติบโตด้วยคุณภาพควบคู่ ไปกับการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย  
2) มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อการลงทุนที่หลากหลายทัดเทียมสากล และ 3) รักษาความเป็นผู้น�าด้านคุณภาพ 
และความยั่งยืนในระดับภูมิภาค โดยส�าหรับปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์ 3 ด้านส�าคัญ ดังนี้

2.1	ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมการลงทุนที่

ยั่งยืนสาหรับผู้ลงทุนบุคคล

2.2	 ส่งเสริมการใช้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

และกองทุนรวมหุ้นเพื่อการลงทุน	รองรับ

สังคมผู้สูงอายุของไทย

2.3	สนับสนุนการทางานของสถาบัน

ตัวกลางและการเข้าถึงตลาดทุนไทย

ของต่างชาติ

1.1	ผลักดันให้มีหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเข้า

จดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.2	เสริมความแข็งแกร่งให้บริษัท 

จดทะเบียน

1.3	สร้าง	 startup	 ecosystem	 

ที่ส่งเสริมการเติบโตของ 

ผู้เกี่ยวข้อง	

1. การขยายโอกาสการระดมทุนในตลาดทุน 
 (Fund-raising Cultivator) 

1.1 การผลักดันให้มีหลักทรัพย์ท่ีมีคุณภาพเข้าจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มุ่งผลักดันให้มีหลักทรัพย์ใหม่เข้าจดทะเบียน	

โดยจะ	 1)	 เน้นอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายที่เป็นจุดแข็ง 

ของประเทศ	 ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน	

เช่น	 กลุ่มอาหารและกลุ่มพลังงานที่มีศักยภาพ	 2)	 ส่งเสริมให้ภาครัฐ

สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อการระดมทุนสาหรับการลงทุนของภาครัฐ	

และ	3)	ดึงดูดให้สินทรัพย์จากต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียน	

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้ตั้งเป้าหมายในปี	2560	ที่จะเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาด	 (market	 cap)	 จากหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่

รวม	280,000	ล้านบาท	

1.2 การเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตั้งเป้าหมายในปี	2560	ที่จะเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดจากการระดมทุนเพิ่มของบริษัทจดทะเบียนรวม	 

270,000	ล้านบาท	 โดยส่งเสริมการใช้เครื่องมือระดมทุนเพิ่มเพื่อขยาย

ศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน	 

3.1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้พร้อมรองรับ 

ทิศทางธุรกิจในอนาคต

3.2	พัฒนา ให้ตล าดทุนไทย เทียบชั้น ได้ ใน เ วที โ ลก 

และการสร้างความร่วมมือกับตลาดทุนในภูมิภาค
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พัฒนาบุคลากรด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้มีความรู้ 

เกี่ยวกับเครื่องมือตลาดทุนเพิ่มขึ้น	และส่งเสริมความโดดเด่น	(visibility)	

ของบริษัทจดทะเบียนไทยต่อผู้ลงทุนต่างชาติ	ผ่านกิจกรรม	 roadshow	

ทั้งในตลาดสาคัญและตลาดใหม่	 ๆ	 ในต่างประเทศ	 เพื่อให้บริษัท 

จดทะเบียนไทยมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าคานวนในดัชนีสากล 

ที่สาคัญต่าง	ๆ	มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ให้ความสาคัญกับการพัฒนา

คุณภาพของบริษัทจดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน	 (sustainable	 

development)	 โดยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินธุรกิจ 

โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	 (Environmental	

Social	 and	 Governance:	 ESG)	 ทั้งในมาตรฐานระดับประเทศ 

และระดับสากล

1.3 การสร้าง startup ecosystem ที่ส่งเสริมการเติบโต
ของผู้เกี่ยวข้อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 มุ่งส่งเสริมให้เกิด	 startup	 ecosystem	 

ที่ดีขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย	 โดยจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่

ธุรกิจ	startup	ที่มีศักยภาพ	ผ่านการจัดอบรมและส่งเสริมให้เกิดการ

เชื่อมโยงกันเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและแหล่งเงินทุน	นอกจากนี้	

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ยังจะพัฒนา	 trading	 platform	 เพื่อให้ธุรกิจ	

startup	สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

พร้อมกับเป็นช่องทางการลงทุนรูปแบบใหม่สาหรับผู้ลงทุน 

ที่มีศักยภาพและรับความเสี่ยงได้	(accredited	investor)

 

2. การสร้างวัฒนธรรมการลงทุน (Investment  
 Cultivator)

2.1 การส่งเสริมวัฒนธรรมการออมการลงทุนที่ยั่งยืน
สำาหรับผู้ลงทุนบุคคล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 มีแผนที่จะสร้างวัฒนธรรมการออม 

การลงทุนให้คนรุ่นใหม่หรือผู้เริ่มต้นลงทุนให้เกิด	 “การลงทุน

สม่าเสมอ”	(Investment	Saving	Plan:	ISP)	โดยจะดาเนินงานร่วมกับ

พันธมิตรในตลาดทุน	เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และส่งเสริมการลงทุน

ในหุ้น	กองทุนรวม	และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ	ด้วย	digital	platform	

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนบุคคล	และสร้าง	 investment	

portal	 ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท	

(multi-asset	class)	เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมและสามารถตัดสินใจ

กระจายการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยในปี	2560	ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจานวนผู้ลงทุนในตลาดหุ้น	และตลาดสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้ารวม	110,000	คน	

2.2 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ก อ ง ทุ น สำ า ร อ ง เ ล้ี ย ง ชี พ 
และกองทุนรวมหุ ้นเพื ่อการลงทุน รองรับสังคม 
ผู้สูงอายุของไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มุ่งหวังให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน

เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ	 โดยจะร่วมมือกับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในการรณรงค์ให้ประชาชน

ตระหนักถึงความสาคัญของการออมผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพและ

ลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมหุ้น	 ตลอดจนส่งเสริมให้นายจ้างจัดให้ 

มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพแบบที่มีแผนทางเลือก	 employee’s	 choice	 

เพื่อให้ลูกจ้างสามารถเลือกลงทุนได้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ทางการเงินในระยะยาวและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง	

2.3 การสนับสนุนการทำางานของสถาบันตัวกลาง 
และการเข้าถึงตลาดทุนไทยของผู้ลงทุนต่างชาติ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มีแผนการสนับสนุนการทางานของสถาบัน

ตัวกลางอย่างต่อเนื่อง	ทั้ง	1)	การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความรู้ 

ให้แก่ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์	2)	การ

พัฒนาทักษะด้านการแนะนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงการลงทุนในตลาดทุน 

ให้แก่ตัวแทนบริษัทประกัน	ตัวแทนขาย	(selling	agent)	และธนาคาร

พาณิชย์	และ	3)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบงานเพื่อสนับสนุน

ธุรกิจกองทุนรวม	(ระบบ	FundConnext)	ซึ่งจะช่วยให้ช่องทางการ

จัดจาหน่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทาให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุน 

ในกองทุนรวมได้สะดวกขึ้น	

อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จะเพิ่มการเข้าถึงตลาดทุนไทย 

ของผู้ลงทุนต่างชาติ	ด้วยการจัดกิจกรรม	mutual	 fund	 roadshow	

ในต่างประเทศ	 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ได้เชื่อมโยงการทาธุรกิจกับผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติ	 และร่วมกับ

บริษัทหลักทรัพย์ไทยและต่างประเทศจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริม 

การลงทุนในหลักทรัพย์ไทยให้แก่ผู้ลงทุนบุคคลในอาเซียน
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3. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของตลาดทนุไทย 
สูค่วามเป็นเลศิ และการปฏบิตังิานได้ตามมาตรฐาน 
สากล (Excellent Infrastructure & Capability)

3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้พร้อม
รองรับทิศทางธุรกิจในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

ตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง	โดยแผนงานในปี	2560	ได้แก่	1)	การปรับปรุง

กระบวนการทางานตามแนวปฏิบัติสากลด้านการส่งมอบหลักทรัพย์

และชาระเงิน	 เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการลดระยะเวลาส่งมอบ 

และชาระราคาจาก	3	วันทาการ	(T+3)	เหลือ	2	วันทาการ	(T+2)	 

ในอนาคตอันใกล้	 2)	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น	open	architecture	3)	การรักษามาตรฐานความ

ปลอดภัยด้าน	cybersecurity	ตามมาตรฐานสากล	 ISO	27001	และ	 

4)	การรับและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล	

(digital	 disclosures)	 โดยเพิ่มบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติสาหรับ

กาหนดเวลาเปิดเผยข้อมูลสาคัญ

นอกจากนี้	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มุ่งที่จะดาเนินการตามแนวทาง

องค์กรแห่งความยั่งยืน	(sustainable	organization)	เช่น	การส่งเสริม

กระบวนการจัดซื้อสีเขียว	(green-purchasing	process)	และการสนับสนุน

กิจการเพื่อสังคม	(social	enterprise)	ด้วยการพัฒนา	SET	social	

impact	 platform	ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าหรือบริการของ	 social	

enterprise	 ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

และลูกค้าบุคคลทั่วไป	เป็นต้น

3.2 การพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเทียบชั้นได้ในเวทีโลก 
และการสร้างความร่วมมือกับตลาดทุนในภูมิภาค
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในต่างประเทศ

ได้รับรู้ข้อมูล	 จุดเด่น	 และศักยภาพของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง	

และในปี	 2560	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

ประจาปีระหว่างตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกของ	The	World	Federation	

of	 Exchanges:	 WFE	 ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพ 

ของตลาดทุนไทยที่เป็นที่ยอมรับในเวทีตลาดทุนโลก

นอกจากนี้	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มีแผนขยายธุรกิจและเชื่อมโยง

กับตลาดทุนในภูมิภาค	โดยจะจัดทาดัชนี	CLMV	(Cambodia	Laos	

Myanmar	Vietnam)	จากฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีรายได้

หรือมีการลงทุนใน	CLMV	และเตรียมการร่วมกับตลาดทุนในภูมิภาค

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดโอกาส

ให้เชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างกันได้
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รายงานการปฏบิตัติามหลักการก�ากับ
ดแูลกจิการ

สิทธิของสมาชิก 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนิติบุคคลเฉพาะที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงมิได้จัดตั้งในรูปบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปีละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการที่มาจากสมาชิก เสนองบดุลและบัญชีรายได้ 

รายจ่ายประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งประโยชน์ตอบแทน  

และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อาจเรียกประชุมวิสามัญสมาชิกเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร  

และหากมีสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด

ร้องขอให้มีการเรียกประชุมเพิ่มเติม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จะจัดให้มีการประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความส�าคญักบัการด�าเนินธรุกจิโดยยดึหลกับรรษทัภบิาล และยดึมัน่ในอดุมการณ์ 
ในการด�าเนินธุรกจิด้วยความซือ่สตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรมตลอดจนขบัเคลือ่นให้บรษิทัจดทะเบยีนปฏบิตัติามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยสรุปการปฏิบัติในรอบปี 2559 ได้ดังนี้

ทั้งนี้ สมาชิกทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนับสมาชิก

หนึ่งรายต่อหนึ่งเสียงโดยถือเสียงส่วนมากเป็นมติ ในการพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการที่มาจากสมาชิก ให้สมาชิกออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคลจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้บริษัท

ละหนึ่งเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งมอบหมายให้ประธาน

อนุกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการทาหน้าที่เป็น 

ผู้สอบทานการนับคะแนนเสียง

ในปี 2559 มีการประชุมสามัญสมาชิกในวันที่ 21 เมษายน 

2559 โดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน มีสมาชิก

เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 91 โดยสมาชิกได้ใช้สิทธิออกเสียง

ในการเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาเรื่องที่มีผล

ต่อสมาชิก รวมทั้งรับฟังความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกราย 

นอกจากนี้ มีการประชุมวิสามัญสมาชิกจานวน 1 ครั้ง

การดูแลสิทธิของสมาชิกนอกเหนือจากที่กฎหมายกำาหนด

ก่อนวันประชุม วันประชุม หลังวันประชุม
• ส่งกาหนดการนัดประชุมล่วงหน้า 

• ส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่  

ระเบียบวาระการประชุมและระบุคาชี้แจงและ

เหตุผลในวาระที่สาคัญ พร้อมแนบหนังสือ

มอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

เพื่อให้สมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมได้

• จัดประชุมที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ถนนรัชดาภิเษก เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. 

เป็นต้นไป เพื่ออานวยความสะดวกให้สมาชิก

ทุกรายสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่าง

ครบถ้วน

• สมาชิกสามารถแจ้งวาระการประชุม และ 

ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ผ่าน 

ช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือทางไปรษณีย์

• ประธานในที่ประชุม คือ ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน

การเป็นผู้นาในการประชุม เปิดโอกาส  

และสนับสนุนให้สมาชิกทุกรายมีส่วนร่วม

ในการแสดงความเห็น และลงคะแนนเสียง

ได้อย่างเป็นอิสระ 

• องค์ประชุมสมาชิกกาหนดให้ต้องมีสมาชิก

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน

สมาชิกทั้งหมด  

ภายหลังจากการจัดประชุมเสร็จสิ้นจะจัดส่ง 

รายงานการประชุมให้แก่สมาชิกโดยทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา  

14 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้สมาชิกแสดง

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และนาเสนอให้

ที่ประชุมสมาชิกครั้งถัดไปรับรองรายงาน

การประชุม
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การปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติต่อสมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้สมาชิกมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง

เผยแพร่ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสินค้าและบริการตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวสารในแวดวงตลาดทุน สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในการปฏิบัติตาม 

ข้อกาหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อหารือ 

จากสมาชิกผ่านช่องทางติดต่อที่สะดวก เพื่อรับความคิดเห็นของสมาชิกในการนามาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกโดยรวม สรุปการดาเนินการในปี 2559 ดังนี้

การจัดกิจกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสมาชิก ในปี 2559

SET&ASCO Executive Luncheon 
Meeting (5 ครั้ง)
เป็นการประชุมร่วมกับกรรมการบริหารของ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อหารือปัญหา 

และอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ 

รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ

การทางาน 

ประชุมสมาชิกสัมพันธ์ (3 ครั้ง) 

เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท

สมาชิกในหัวข้อเรื่อง แผนดาเนินงานพัฒนา

บุคลากรบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ลงทุน 2559, 

ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับ 

การประเมินภาคการเงิน (FSAP) การเตรียม

ความพร้อมเพื่อปรับลดระยะเวลาการชาระ

ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

CEO Networking (1 ครั้ง)

เป็นการจัดกิจกรรมพบปะเพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับกรรมการ

ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สมาชิกทุกแห่งตลอดจนเปิดโอกาสให้

สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบและกากับดูแลให้การดาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปดังนี้

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสมาชิก 

บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีการปรับปรุง/ออกหลักเกณฑ์ใหม่และสร้างความเข้าใจ

เพื่อการปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
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จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ด้วยบริการที่ดีเลิศ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

• ให้บริการรับข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป และดาเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

พร้อมทั้งรักษาข้อมูลความลับไม่นาข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พนักงาน • พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 

• จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลสาเร็จระยะยาวขององค์กร 

• ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

• สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงเป้าหมายทิศทาง แผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่าเสมอ

ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

คู่ค้า • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

• ไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

เจ้าหนี้ • ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขการค้าประกันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา

• บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี

• เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่าเสมอ

คู่แข่ง • ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สุจริต และไม่เอาเปรียบต่อคู่แข่ง

ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ภาครัฐ • สนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกากับ 

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

สังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม

• มุ่งมั่นดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงาน 

มีส่วนร่วม และมีความรู้ในการทากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด (รายละเอียดการ

ดาเนินงานระบุไว้ใน “รายงานตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน ประจาปี 2559”)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของตลาดทุนไทย 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Stock 

Exchange: SSE) โดยมุ่งเน้นพัฒนาเชิงคุณภาพ เช่น การพัฒนาบริษัท 

จดทะเบียนให้มีบรรษัทภิบาล และดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

และคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ ESG เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างผู้ลงทุน

คุณภาพที่มีการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ การพัฒนาสถาบัน

ตัวกลางโดยยกระดับความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ การพัฒนางานวิจัย

สู่ตลาด รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการกากับตลาดทุนที่โปร่งใส 

น่าเชื่อถือและยุติธรรม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกาหนดให้มี

การจัดทาการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่ม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารและบริษัทประกัน 

เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะสื่อสารกับผู้ใช้บริการและนามาปรับปรุง

ผลการดาเนินการเป็นประจาทุกปี ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ปี 2559 พบว่า มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 85%
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การปฏิบัติต่อพนักงาน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าพนักงานคือส่วนสาคัญ 

ต่อความสาเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น นอกจากแผนการ

พัฒนาบุคลากรที่เพื่อคุณภาพในการทางานของพนักงานแล้ว ยังให้

ความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตประจาวัน

อย่างมีความสุข (work-life balance) ควบคู่ไปด้วย ดังนั้น จึงให้

ความสาคัญต่อการสรรหา ธารงรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อย่างจริงจัง รวมทั้งดูแลสวัสดิภาพ ผลตอบแทน สวัสดิการและ 

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐาน 

ของความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและเสริมสร้าง

บรรยากาศการทางานร่วมกันเพื่อความสุข ความสามัคคี และเสริม

สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลที่สำาคัญของพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2559

จานวนพนักงาน • 752 คน ประกอบด้วย ชาย 239 คน และหญิง 513 คน

Turnover rate • 6.5% ซึ่งเป็นอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเทียบเคียงได้กับในอุตสาหกรรม

จานวนวันลาป่วย • โดยเฉลี่ย 2.7 วันทาการต่อปี

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ • พบว่ามีอุบัติเหตุในสถานที่ทาการเกิดขึ้นกับพนักงาน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0053 ของจานวน 

พนักงานทั้งหมด และไม่ปรากฏกรณีของความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการได้รับเชื้อโรค 

อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

การดูแลสวัสดิการพนักงาน
• จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน ซึ่งบริหารจัดการ 

โดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นหน่วยงานภายนอก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอัตราที่กาหนดไว้ และพนักงาน

สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3-15 % ซึ่งพนักงาน 

จะได้รับประโยชน์ดังกล่าวตามข้อบังคับของกองทุน 

• จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้ทุนการศึกษา สวัสดิการ

ให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งช่วยเหลือด้านเงินกู้กรณีฉุกเฉิน

• มีสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือ

ทางการเงินซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มพนักงานที่เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ 

• มีสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน

ของพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งและได้รับเลือกตั้ง เพื่อทาหน้าที่ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสุข

ในการทางานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคืนความสุข

ให้กับสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• กาหนดให้พนักงานมีการลาพักร้อนติดต่อกัน (block leave) 

เพื่อให้พนักงานได้วางแผนและมีโอกาสได้ลาหยุดพักผ่อน

ประจาปีอย่างเหมาะสม

การดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน
• จัดสิ่งแวดล้อมในการทางานโดยคานึงถึงสุขอนามัย และความ

ปลอดภัยในสถานที่ทางาน โดยในปี 2559 ได้ดาเนินการต่างๆ 

อาทิ จัดให้มีการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัสประจาชั้นต่างๆ ภายใน

อาคารสานักงาน รวม 4 ครั้ง จัดให้มีการฉีดพ่นกาจัดแมลง  

ยุง ปลวก มดไร เป็นประจาทุกเดือน รวม 12 ครั้ง รวมทั้ง 

จัดซ้อมหนีไฟประจาทุกปี

• จัดสถานที่ทางานให้เอื้อต่อการทางานตามหลักการยศาสตร์ 

(ergonomics) รวมถึงจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายสาหรับพนักงาน 

อาทิ ห้องฟิตเนส สนามบาสเกตบอล ห้องเทเบิลเทนนิส 

• จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจาปี

ให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีแพทย์และนางพยาบาลประจา

ห้องพยาบาล
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การอบรมภายใน

(in-house training)

• จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้นาและการบริหารจัดการ รวม 80 หลักสูตร คิดเป็น 

งบประมาณอบรม 10,663,246 บาท โดยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 4,675 วัน 

(man-days) 

• จัด Sharing Session ที่เป็นสาระความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในรูปแบบที่ Informal เป็นประจาทุกเดือน โดยเชิญผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายงาน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวิทยากรจากภายนอกมาร่วมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างใกล้ชิด พร้อมตอบข้อซักถาม

แก่พนักงานได้โดยตรง

การอบรมภายนอก

(external training)

มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 2,800 วัน (man-days) คิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงาน

ทั้งหมด

การอบรมในหลักสูตรสาหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง

จัดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาผู้บริหารชั้นนา โดยเน้นหลักสูตร 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน Leadership เช่น หลักสูตร Be An Effective Influencer To Lead Change 

in SET หลักสูตร TLCA Executive Development Program หลักสูตร DCP เป็นต้น โดยสรุปจานวน

การเข้ารับอบรมรวม 112 วัน (man-days)

การบรหิารผลตอบแทนและการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวชิาชพี

การอบรมและพฒันาพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในด้านต่างๆ ขององค์กร ผ่านโครงการ

ฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ทั้งการจัดอบรมภายใน 

(in-house training) และการอบรมภายนอก (external training) รวมถึงยังพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

(functional training) นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และได้มีการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานอีกด้วย

ระบบค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ balance scorecard ในการกาหนด Corporate KPIs และ Cascade มาเป็นตัวชี้วัด 

การปฏิบัติงานของพนักงาน (individual KPIs) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนด

ผลตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานตาม performance ซึ่ง Balance Scorecard นั้นเป็นการ

พิจารณามุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน (financial perspective) ด้านลูกค้า (customer perspective)  

ด้านกระบวนการภายใน (internal process perspective) และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and 

growth perspective) ทั้งนี้ ในการให้ผลตอบแทนของพนักงานคณะกรรมการจะพิจารณาถึงผลสาเร็จ

ขององค์กร ความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนา นอกจากนี้  

ในทุกๆ ปีจะจัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติและมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ครบทุกรอบ 5 ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุงาน 10 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพนักงาน 

ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

ทุนการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการจูงใจ 

ให้พนักงานแสดงศักยภาพ รวมทั้งดูแลรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นกาลังสาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ต่อไปในอนาคต  
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การให้ความรู้และจัดอบรมด้าน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการจัดการทรัพยากรเหลือใช้เพื่อสร้างความตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน อาทิ 

• กิจกรรม “น้องตู้…คู่กระดาษ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกเอกสารข้อมูลสาคัญอย่างถูกวิธี  

ผ่านช่องทาง InfoSafe

• กิจกรรม “a-b-c for SET Relocation” เพื่อให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบ และ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารสานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ เพื่อให้มีการบริหาร

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรม “Zero Foam…No Plastic” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลด ละ เลิกโฟมและถุงพลาสติก และส่งเสริม 

ให้ใช้ภาชนะและถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• จัดโครงการ “แยกเพื่อเรา…ลดเพื่อโลก” เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 

เพื่อนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่จะทาการ

สื่อสารกับกลุ่มพนักงานทุกระดับ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่

สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานขององค์กร เช่น จัดประชุม Town 

Hall Meeting เพื่อให้กรรมการและผู้จัดการสื่อสารนโยบายสาคัญ

ขององค์กรให้พนักงานรับทราบ Senior Management Meeting เป็น 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อ

เสริมสร้างความมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดผลสาเร็จในเชิงธุรกิจ

และสนับสนุนการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนินโครงการ Little Voice Great 

Value เป็นปีที่ 12 โดยสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

ซึ่งผลสารวจปีนี้พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

เมื่อเทียบกับบริษัททั่วโลกนั้นอยู่ในระดับ Percentile ที่ 70 ซึ่งสูงขึ้น

กว่าปี 2558

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วย

ความเสมอภาค โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบ

และวิธีปฏิบัติของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะไม่กระทาการใด ๆ  

ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงเจตนารมณ์ในการขยายแนวคิดในการ

ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

ไปยังคู่ค้าหรือผู้ที่สนใจจะเข้าเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยนับตั้งแต่ปี 2558 ได้กาหนด “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า”  

หรือ supplier code of conduct ซึ่งมีสาระสาคัญในเรื่องการพัฒนา 

และสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากด้านคุณภาพของสินค้า

และบริการแล้ว ยังต้องคานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม  

และการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วย  

และเพื่อให้คู่ค้ารับทราบเจตนารมณ์ดังกล่าว ในปี 2559 ได้ขอความ

ร่วมมือให้คู่ค้าลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า โดยมีคู่ค้า

ที่ได้ลงนามรับทราบเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วคิดเป็น

สัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินการ

เสริมสร้างพลังทางธุรกิจในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ 

ในการดาเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ 

ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมาตรการฯ 

ดังกล่าวกาหนดหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

และได้เข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิกขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

(ประเทศไทย) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงยึดถือนโยบาย

ในการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง

บรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างโปร่งใส ไม่มุ่งหวัง

ผลตอบแทน โดยได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวออกไปยังบริษัท

จดทะเบียน บริษัทสมาชิก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย
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สรุปการด�าเนินงานที่ส�าคัญที่ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในปี 2559

สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ภายในองค์กร • เผยแพร่ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้บนช่องทาง Intranet สาหรับให้บุคลากร 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าถึงโดยสะดวก

• จัดทาบทความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของมาตรการฯ เผยแพร่ทาง email

• Orientation ให้แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกรายได้เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระสาคัญของมาตรการฯ 

คู่ค้า บริษัท จดทะเบียน ฯลฯ • สื่อสารมาตรการฯ ให้แก่คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ระบุข้อความที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  

ไว้ในประกาศประกวดราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  รวมถึงการจัดประชุมชี้แจง

นโยบายดังกล่าวให้กับคู่ค้าในครั้งแรกที่เข้ามาเป็นคู่ค้า

• การสื่อสารสาระสาคัญของนโยบายและมาตรการฯ ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์  

โดยทางจดหมายเวียน บทความเผยแพร่ที่ส่งถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยตรง 

• เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ประกาศใช้สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้บน SET Website

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่สาคัญขององค์กร ซึ่งทุก ๆ ปีแต่ละหน่วยงานจะต้องประเมินและ 

ระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ  

สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็น 

ผู้ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

รับทราบอย่างสม่าเสมอ และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

การทุจริตคอร์รัปชัน

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หน่วยงานกากับกิจกรรมองค์กร เป็นผู้ให้คาปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ  ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

ตลอดจนรับข้อร้องเรียนจากพนักงานที่พบเห็นการกระทาที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มีความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดทารายงานสรุป 

เสนอต่อกรรมการและผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

การสร้างความเข้าใจในนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

• สนับสนุนสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในการจัดงานประชุมสัมมนาใหญ่ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  

ซึ่งมีหัวข้อบรรยายเรื่อง “Anti-Corruption: Joining Collective Action Coalition to Pave the Way Forward” “Anti-Corruption: IA’s 

Challenge in Detecting and Preventing Fraud” โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมในการสัมมนา

ดังกล่าวด้วย

• จัดสัมมนา CG Forum โดยมีกรรมการ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมรับฟังด้วย โดยในการจัด CG Forum 3/2016 มีหัวข้อเรื่อง “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกัน

และควบคุมได้” 
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นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้มีการเข้าร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ

• เข้าร่วมเป็นกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  

โดยมีประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็น 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชันของประเทศ 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมงาน 

วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติเป็นประจาทุกปี โดยในปีนี้นับเป็น 

ปีที่ 6 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ภายใต้แนวคิด  

“กรรมสนองโกง”

การปฏบิตัติามข้อก�าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ  

และยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  โดยในปี 2559 ไม่มีกรณี 

ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน 

ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

การรบัแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรยีนต่อกลุม่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทาที่ไม่เหมาะสม การถูก

ละเมิดสิทธิ การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน

ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถ

เลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

และเปิดเผยเท่าที่จาเป็นโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย

ของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการ

บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

(รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจ 

ด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานทั้งข้อมูลทางการเงิน 

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินโดยยึดหลักความถูกต้อง ทันเวลา 

และโปร่งใส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ อาทิ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส กรณีผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งได้โดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทาง

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ChairmanofTheAuditCommittee@set.or.th

2. ส่งไปรษณีย์: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกากับกิจกรรมองค์กร

ข้อร้องเรียนในปี 2559 ในปี 2559 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ  

การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุม

ภายในที่บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มายังช่องทางดังกล่าว

• ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ-พันธกิจ 

และวิสัยทัศน์ ลักษณะการดาเนินธุรกิจและโครงสร้างการ

บริหารงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างการถือหุ้น 

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร รายงานผลการดาเนินงาน  

การรับแจ้งเบาะแส ข้อมูลการกากับดูแลกิจการที่ดีและ 

การพัฒนาความยั่งยืน เป็นต้น
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มี SET Contact Center เพื่อเป็นช่องทาง 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปสามารถแจ้งขอข้อมูล หรือติดต่อสอบถามโดยทาง 

โทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0 2009 9000  โทรสาร: 0 2009 9991

SET Contact Center: 0 2009 9999 

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

• ข้อมูลสาหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก–กฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน/บริษัทสมาชิก กฎเกณฑ์ 

ในการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าว/กิจกรรมของ 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

• ข้อมูลสาหรับผู้ลงทุน หรือผู้ที่สนใจลงทุน–สินค้า/บริการ

ทางการเงิน ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์  

ความรู้การลงทุน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นต้น

• ข้อมลูรายงานทางการเงนิของตลาดหลกัทรพัย์ฯ–งบการเงนิประจ�าปี  

คาอธิบายและบทวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) ซึ่งได้เผยแพร่บน

เว็บไซต์ภายใน 60 วันนับจากวันปิดบัญชี (เช่นเดียวกับเกณฑ์

การเผยแพร่งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน) โดยงบการเงิน 

ประจาปี 2559 เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หรือ 

ภายใน 45 วันนับจากวันปิดบัญชี พร้อมทั้งจัดทารายงาน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

โดยแสดงคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี  

สาหรับรายงานประจาปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ 

ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีปฏิทิน (เช่นเดียวกันกับเกณฑ์

การเผยแพร่รายงานประจาปีของบริษัทจดทะเบียน) โดยนาส่ง 

รายงานประจาปีให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

รับทราบในการประชุมสามัญสมาชิกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
5 ท่าน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

5 ท่าน 

เลือกตั้งจากที่ประชุมสมาชิก

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1 ท่าน

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งโดย

กรรมการ 10 ท่าน

คณะกรรมการฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งนอกเหนือจากผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ

กรรมการที่มิใช่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระการดารง

ตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ 

ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ 

ไม่เกิน 2 วาระ สาหรับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง

คราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล  

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฝ่ายเลขานุการ

องค์กรทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้คาแนะนาด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ

รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จะต้องทราบ รับผิดชอบงานประชุมคณะกรรมการฯ รับผิดชอบดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
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สรปุข้อมลูส�าคญัของคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ ปี 2559

โครงสร้างและความเป็นอสิระ การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้

ความเห็นชอบต่อเป้าหมายหรือตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากมุมมองด้านการเงิน  

มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านการพัฒนากระบวนการภายใน  

และมุมมองด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการทบทวน

ทิศทางขององค์กรให้รองรับและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายจัดการ 

มีการรายงานสถานะของตัวชี้วัดระดับองค์กร ความคืบหน้าการปฏิบัติงาน

ตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกไตรมาส

ในปี 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกาหนด

กรอบแผนกลยุทธ์องค์กรระยะ 3 ปี (ปี 2560-2562) โดยกาหนด

วิสัยทัศน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market 

‘Work’ for Everyone” และ strategic direction ที่มุ่งสู่การเป็น  

Cultivator with integrity toward sustainable growth รวมทั้ง 

ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์องค์กร งบประมาณ อัตรากาลัง และ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร ประจาปี 2560 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์องค์กร

ระยะ 3 ปี และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวสู่ Thailand 4.0

(2) การมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

• การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 

กับผู้จัดการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทในการติดตาม

และกากับดูแลการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการ

แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการ

ติดตามและกากับดูแลการดาเนินงาน และการบริหารจัดการ

งานประจาออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารไม่เป็น

บุคคลเดียวกันกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความ

สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นาและมีส่วนสาคัญในการ

ตัดสินใจเรื่องนโยบาย ให้การสนับสนุนและคาแนะนาในการ

ดาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ โดยไม่ก้าวก่ายงานประจาอันเป็น

ภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
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คณะกรรมการ • กาหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการ 

ตามนโยบาย ระเบียบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตรากาลังของพนักงาน  และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ

• กากับดูแลให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  

งานบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เชื่อถือได้

• มอบหมายและกระจายอานาจดาเนินการให้แก่ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสมให้มีการบริหารงาน 

ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมที่ดี

ผู้จัดการ • รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบ

ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด 

• รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจาทุกไตรมาส

• ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการเป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอาจมอบหมาย

ให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนได้  โดยไม่ขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้

เพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็นไปมีประสิทธิภาพ ภายใต้

การควบคุมที่เหมาะสม คณะกรรมการได้อนุมัติคู่มืออานาจ

ดาเนินการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกาหนดระดับ 

อานาจดาเนินการไปยังฝ่ายจัดการในเรื่องต่างๆ อาทิ 

- การใช้งบประมาณสินทรัพย์ถาวร และงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรณีใช้งบประมาณ

เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป  

ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในวงเงินที่ไม่เกิน  

10 ล้านบาท กรณีที่เกินกว่า 10 ล้านบาทต้องขออนุมัติ

จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

- การปรับเพิ่มอัตรากาลังประจาปี หรือการปรับเพิ่ม

โครงสร้างบัญชีเงินเดือนของพนักงานในอัตราไม่เกิน  

ร้อยละ 10 กรณีเกินกว่าร้อยละ 10 ต้องขออนุมัติ 

จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

• หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- เรียกประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- เป็นผู้นาในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยทาหน้าที่

ประธานในที่ประชุม และมีการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

เมื่อต้องชี้ขาดในที่ประชุม

- เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุง 

ผลการทางานอย่างต่อเนื่อง

- ประสานงานและส่งเสริมการทางานของกรรมการ 

และผู้จัดการอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ

• การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

รวมถึงกลั่นกรองงานสาคัญที่จาเป็นต้องอาศัยความรู้ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะอนุกรรมการมีอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมาย 

โดยรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ 

ชุดต่างๆ ปรากฏตามหน้า 68

(3) แผนพัฒนาและสืบทอดตาแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะเป็น 

ผู้สืบทอดตาแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยจัดทาแผน

พัฒนาและสืบทอดตาแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (succession 

planning) ซึ่งมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งในระดับต่างๆ 

(successor) โดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ความสามารถ 

จริยธรรม รวมทั้งความเป็นผู้นา และได้รายงานผลต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่าเสมอ โดยจัดให้มีโครงการ 

leadership development program เพื่อพิจารณาคัดเลือก  

พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีคุณลักษณะและศักยภาพที่สามารถ

เติบโตเป็นผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารองค์กร 

ให้แข่งขันได้ในอนาคต
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(4) การกากับดูแลกิจการ

• นโยบายกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณกลุ่ม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ: คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้  

อนุมัติเพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานขององค์กร  

และมีเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ  

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยกาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เป็นประจาทุกปี  

โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปี 

2559 คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้นโยบายและจรรยาบรรณฯ 

ฉบับปัจจุบันซึ่งยังมีความเพียงพอเหมาะสม และสอดคล้อง

กับมาตรฐานระดับสากล   

• ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการได้มา 

หรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ 

และพนักงาน: แนวปฏิบัติที่ใช้สาหรับกรรมการ และพนักงาน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรรมการและพนักงาน

มีหน้าที่ชี้แจงทาความเข้าใจเพื่อให้คู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะของตนปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้ด้วย 

ทั้งนี้ กาหนดให้การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนต้องเป็นการกระทาในลักษณะการลงทุนด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ข้อมูลหรืออานาจหน้าที่จากการ

ปฏิบัติงาน

- กรรมการ: รายงานการถือหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยลับ 

- พนักงานทั่วไป: ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้งก่อน

การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน และ

ห้ามจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้น้อยกว่า 30 วัน   

- พนักงานที่รับผิดชอบในฝ่ายงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูล

ภายใน: ห้ามทาการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

จดทะเบียนโดยตรง

• การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการกากับดูแลกิจการ

ให้กับพนักงาน ในปี 2559 :

- เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณฯ 

รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบเครือข่าย

ภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- จัดทาบทความให้ความรู้/Update พัฒนาการสาคัญ

ด้าน CG ทาง Intranet ในคอลัมน์ “Sharing: CG & 

Compliance” อย่างสม่าเสมอ

- จัดงาน Sustainability Day เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

ภายใต้แนวคิด “วิถีชาว SET… วิถีแห่งความยั่งยืน” ซึ่งปีนี้ 

มีการเปลี่ยนชื่องานจาก CG Day เป็น Sustainability Day  

เพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง CG เป็นรากฐานไปสู่ความยั่งยืน 

และสื่อสารคุณลักษณะของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งใน Core value ขององค์กร

• แนวปฏิบัติเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:

กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา

• ให้มีการลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลาง (letter of  

independence) ทุกครั้งเมื่อได้รับแต่งตั้งและทุกต้นปี เพื่อรับรอง

ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบข่ายบรรษัทภิบาลที่ดี หากมีเรื่องใด 

ที่อาจมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต้องเปิดเผย 

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และงดมีส่วนร่วมในการพิจารณา 

และออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน

• ห้ามดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท 

จดทะเบียน บริษัทสมาชิก

• การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กรรมการและผู้จัดการ และกรณีกรรมการและผู้จัดการจะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ 

• กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนร่วม 

ในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว
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ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2559 ผู้จัดการ และผู้บริหาร ไม่ได้ดารง 

ตาแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาในบริษัทอื่น

นอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนไทย

• แนวปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูลองค์กร

เพื่อดูแลรักษาความลับของข้อมูลขององค์กรให้มีความปลอดภัย 

ป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กาหนดนโยบายการจัดชั้นความลับของข้อมูลตามระดับ 

ความสาคัญของข้อมูล พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจ

และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยมีหน่วยงาน

กากับกิจกรรมองค์กรเป็นผู้ให้คาปรึกษาแนวปฏิบัติตาม 

นโยบายฯ ดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุม

การเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร และป้องกันมิให้ข้อมูลความลับ

ขององค์กรรั่วไหล  

• การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณฯ 

ตลอดปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล

กิจการ และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมตามหลักการกากับดูแลกิจการ

ที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ

บริษัทจดทะเบียน รวมถึงไม่มีกรณีการกระทาที่ขัดต่อข้อกาหนด

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และไม่มีการใช้ข้อมูลภายในหรืออานาจหน้าที่เพื่อทาการได้มา

หรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ 

และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

(5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญต่อระบบ

ควบคุมภายในที่ดี โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการกาหนดระเบียบ

วิธีการปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทางานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่

ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กาหนด 

อานาจดาเนินการที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการ 

ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบกากับดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้านการดาเนินงาน 

ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

และฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารให้ขึ้นตรงต่อ 

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย 

หรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางชนะภัย 

สรรพสุข ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูล 

ที่จาเป็นในการตรวจสอบ ดาเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ 

เหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการ

และระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจาปีที่จัดทาขึ้น 

ตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดย 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบและ 

ผลการติดตามความคืบหน้าการดาเนินการของฝ่ายจัดการโดยตรงต่อ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล โดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายในได้สอบทานความพร้อม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงาน 

ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยยึดตามกรอบแนวปฏิบัติ

ด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organization of Tradeway Commission) โดยมี 5 องค์ประกอบ 17 

หลักการ  

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรม/ 

โครงการสาคัญที่สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปโครงการ

สาคัญได้ดังนี้

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ให้รองรับธุรกรรมใหม่ โดยได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา

ระบบให้มีการควบคุมที่ดี มีการทดสอบระบบอย่างเข้มข้น 

และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานระบบ

ใหม่ก่อนเริ่มใช้งานจริง (pre-implementation review) 

นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ให้ความสาคัญกับเรื่องความ

ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 20000 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าฝึกอบรมทักษะการตรวจสอบ

ภายในโดยทั่วไป และทักษะเฉพาะด้าน เช่น cyber security/ 

client site attack/ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น โดยมีการ

อบรมทั้งสิ้นรวม 76 วัน (man-days)  
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• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการให้มีการประเมินคุณภาพ

งานตรวจสอบภายใน (quality assessment review: 

QAR) โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพ 

งานตรวจสอบภายใน (International Professional Practices 

Framework) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะประเมินตนเองแบบ 

Peer Review เป็นประจาทุกปี และทุก 5 ปียังกาหนดให้

มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก โดยในปี 

2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระภายนอก

มาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง มีการ

ประเมินเทียบเคียง (benchmarking) กับองค์กรชั้นนา  

และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ผลการประเมินสรุปได้ว่า

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 

อย่างครบถ้วน (generally conforms 100%) ทาให้ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความมั่นใจว่าคุณภาพ

ของงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(6) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญต่อการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

โดยกาหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการ 

 เพื่อให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการ

ได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดและสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจได้ว่า ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสาคัญ

ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ความเสี่ยง

ระดับกลยุทธ์ (strategic risk) 2. ความเสี่ยงระดับธุรกิจ (business risk) 

และ 3. ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (process risk) 

ในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ 

ที่กาหนดไว้ โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management  

Department) เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการ

ในการดาเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม

นโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปกรอบการดาเนินงานได้ ดังนี้

• ฝ่ายจัดการระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์

ที่กาหนด กาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานสถานะความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นจะสามารถ

จัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที 

• จัดให้มีแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business 

continuity management: BCM) ที่ครอบคลุมแผนเผชิญเหตุ  

แผนบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) 

แผนดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)  

และแผนกอบกู้ระบบงานสาคัญ (IT Disaster Recovery Plan) 

รวมทั้งการทบทวน และซ้อมการปฏิบัติการตามแผนร่วมกับ

หน่วยงานในตลาดทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤต

ต่างๆ อย่างจริงจังเป็นประจาทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้ให้ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

ระบบงาน ทั้งที่อาคารทาการหลักและศูนย์ทาการสารอง 

และทดสอบการใช้ระบบสารองร่วมกับบริษัทสมาชิก เพื่อ

รองรับหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆ ที่ส่งผลกระทบ 

ต่ออาคารทาการหลัก เพื่อให้สามารถเปิดซื้อขายหลักทรัพย์

ได้อย่างต่อเนื่อง 

• ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงที่สาคัญต่อ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจา 

เพื่อให้ได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร

• เสริมสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการ

บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเช่น การจัดอบรมหลักสูตร 

การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร 

ให้กับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

จากขั้นตอนในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงข้างต้น คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดาเนินการ 

ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมความเสี่ยงสาคัญทุกด้าน 

มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยง 

เปิดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการบริหารความเสี่ยง)
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(7) รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยกากับ

ดูแลกระบวนการจัดทาและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อมูล

ของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง 

เพียงพอ และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่แท้จริง

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง

ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออนุมัติ (รายละเอียดความเห็นของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ”)

(8) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2559

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี : ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและกิจการย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดเป็น

จานวนเงินรวม 2,532,000 บาท 

• ค่าบริการอื่น: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ว่าจ้างสานักงานสอบบัญชี 

และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานสอบบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชี 

ในสังกัดให้บริการอื่น โดยมีค่าตอบแทน เป็นจานวนเงินรวม 

271,000 บาท เพื่อจัดทาคู่มือเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลง 

FATCA (FATCA Local Guidance) ร่วมกับตัวแทนสมาคม

จาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย สมาคม

ธนาคารนานาชาติ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคม

บริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างสานักงานสอบบัญชี ให้บริการอื่น 

นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ไม่ก่อให้ความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเองจึงไม่ทาให้

ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลาง 

ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ 
(1) กาหนดการประชุมประจาทุกเดือนและประจาทุกไตรมาส 

ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยการประชุมแต่ละครั้งในเวลา

ประมาณครึ่งวัน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคน

จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมกรณีจาเป็น และเปิดโอกาส

ให้กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

(2) กรรมการทุกคน ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งยกเว้นมีเหตุจาเป็น

(3) สนับสนุนให้กรรมการและผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง 

เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถถ่ายทอดนโยบาย

ให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้ 

คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักเพื่อประกอบการพิจารณาแผน

สืบทอดตาแหน่ง

(4) ประธานกรรมการ และกรรมการและผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา

เห็นชอบวาระการประชุม  

(5) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมอย่างชัดเจน 

และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอในการ

พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ และมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 

(6) ดาเนินการประชุมโดยกาหนดเวลาที่เพียงพอสาหรับฝ่ายจัดการ

ในการนาเสนอข้อมูลและสาหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการ

ได้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปิดเผย

(7) จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและเสนอให้รับรองในการประชุมครั้งถัดไปรวมทั้ง 

จัดเก็บไว้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบอ้างอิงภายหลังได้

ในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะระหว่างกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินงาน

ที่ผ่านมาของฝ่ายจัดการ ซึ่งที่ประชุมมีการแจ้งผลการประชุมให้ฝ่ายจัดการ

ได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปรากฎตามตารางด้านท้ายนี้
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คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาผล

ตอบแทน

คณะอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

จำานวนครั้งในการประชุม 17 15 7 6 5

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 17/17

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 16/17 7/7 4/4 2/2 2/2

ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์1 11/17

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 17/17 8/8 6/7 2/2

นางโชติกา สวนานนท์2 14/17 14/15 7/7

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์3 9/10 4/4

นายพิเชษฐ สิทธิอานวย4 17/17 6/6 3/4

นางวรวรรณ ธาราภูมิ 15/17 7/7 3/4

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล5 15/17 5/6

ดร. สุภัค  ศิวะรักษ์6 17/17 15/15 5/6

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี

นายสุเทพ พีตกานนท์7 7/7 3/3 2/2

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นางเกศรา มัญชุศรี

15/16

(ประชมุโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการ 1 ครัง้)

7/7 5/6 4/4

ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

นางฤชุกร  สิริโยธิน 3/4

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย 4/4

ศ. ดร. อัญญา ขันธวิทย์ 4/4

อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 91% 98% 97% 91% 89%

1, 4 ครบวาระเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 ได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งต่ออีก 1 วาระตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559-27 พฤษภาคม 2561
3 ได้รับเลือกตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559-27 พฤษภาคม 2561
2, 5, 6 ครบวาระเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่ออีก 1 วาระตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559-1 กันยายน 2561
7 ครบวาระเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบ 

หนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกากับ

ดูแลกิจการที่ดีเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยมี

รูปแบบการประเมินเป็น 4 รูปแบบคือ (1) การประเมินผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการรายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) (3) การประเมินผล

การปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยกรรมการท่านอื่น  

(แบบไขว้) (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ 

และ(5) การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ

รูปแบบการประเมิน หัวข้อการประเมิน (รายหมวด) ผลการประเมินเฉลี่ย
ประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 1. การกาหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ

2. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การมีบรรษัทภิบาลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

5. การมอบหมายอานาจดาเนินการ

6. ความพร้อมของคณะกรรมการ

7. การประชุม

8. การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร  

4.4 จากเต็ม 5

(คิดเป็นร้อยละ 88)

ประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล 

(โดยตนเอง)

1. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2. การประชุม

3. ความเป็นอิสระ

4. ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง

4.56 จากเต็ม 5

(คิดเป็นร้อยละ 91.2)

ประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล 

(โดยกรรมการท่านอื่น)

4.76 จากเต็ม 5

(คิดเป็นร้อยละ 95.2)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี  

ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจาทุกปี โดยในปี 2559 คณะอนุกรรมการ 

ทุกชุดดังกล่าว ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

ทั้งคณะ และได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว  

สรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ในปี 2559 ดังนี้ 

สาหรับกระบวนการในการประเมินฯ นั้น คณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้พิจารณาและให้คาแนะนา

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดทาสรุปข้อมูลผลการประเมินและ 

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน

ต่อไป สาหรับการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการนั้น 

ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น

ผู้รายงานผลการประเมินโดยตรงต่อประธานกรรมการ และสาหรับ

การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถนั้น ได้จัดให้มีการประเมิน

แยกต่างหากจากแบบประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ และไม่ได้มีการคานวณผลการประเมินแต่อย่างใด
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ค่าตอบแทนกรรมการ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้

ประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับประโยชน์

ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด  

จึงมั่นใจได้ว่าการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการมีส่วนตัดสินใจในการจ่าย 

ผลตอบแทนให้แก่ตนเอง

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้

พิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

สาหรับคณะกรรมการและนาเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสมาชิก ตามพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 177

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการ

เป็นกรรมการเป็นรายเดือนตามอัตราที่กาหนดโดยที่ประชุมสมาชิก 

และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอนุกรรมการ หรือ

กรรมการบริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ปรากฏตาม

ตารางด้านท้ายนี้

อัตราค่าตอบแทน (บาท)

คณะ 
กรรมการ
ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ

คณะอนุ 
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุ 
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ผลตอบแทน

คณะอนุ 
กรรมการ 

บรรษัทภิบาล
และความ 

รับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะ
อนุกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะ
อนุกรรมการ

ชุดอื่น

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ* 117,000 75,000 52,500 52,500 52,500 -

กรรมการ/อนุกรรมการ 78,000 50,000 35,000 35,000 35,000 -

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานอนุกรรมการ - - - - - 15,000

อนุกรรมการ - - - - - 10,000

หมายเหตุ * ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษของประธานกรรมการฯ โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 370,000 บาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ 

คณะกรรมการได้มอบหมายเพิ่มเติม 
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ค่าตอบแทนกรรมการ
(ไม่รวมกรรมการ 

และผู้จัดการ)
ในรอบปี 2559 (บาท)

คณะ 
กรรมการ
ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ

คณะอนุ 
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุ 
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ผลตอบแทน

คณะอนุ 
กรรมการ 

บรรษัทภิบาล
และความ 

รับผิดชอบ 
ต่อสังคม

คณะอนุ 
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง*

กรรมการ 
บริษัทย่อย/

คณะอนุ 
กรรมการ 

ชุดอื่น

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 5,844,000 540,000

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 936,000 273,333.33 343,000 287,000 343,000 375,000

ศ. พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 936,000 278,000

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 936,000 326,666.67 420,000 191,333.33

นางโชติกา สวนานนท์ 936,000 900,000 420,000

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ 556,064.52 228,666.67 20,000

นายพิเชษฐ สิทธิอานวย 936,000 534,333.33 420,000 14,000

นางวรวรรณ ธาราภูมิ 936,000 420,000 420,000

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล 936,000 420,000 75,000

ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ 936,000 600,000 420,000

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี 2559

นายสุเทพ พีตกานนท์ 379,935.48 255,725.81 255,725.80 390,000

* ไม่รวมค่าตอบแทนสาหรับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญอีกจานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางฤชุกร สิริโยธิน  นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ค่าตอบแทนผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับอนุกรรมการ ผู้จัดการ และ 

ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้จัดการและ

ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน

ผู้จัดการและผู้บริหารอย่างชัดเจนในรูปแบบดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 

(KPI) ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ 

ที่กาหนด โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิจ และการดาเนินงาน

ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับ

สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากข้อมูลในอดีต 

ประกอบการพิจารณากาหนดผลตอบแทน

ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ประกอบด้วย ผู้จัดการ  

รองผู้จัดการ 6 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ 13 ท่าน รวม 20 ท่าน  

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนรวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บาเหน็จพิเศษ 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในรอบปี 2559 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 183,476,482.88 บาท   

การพัฒนากรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญเรื่องการพัฒนากรรมการ

อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรม

ความรู้และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในและต่างประเทศ  

เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลอยู่เสมอ กรณี

มีกรรมการเข้าใหม่ได้จัดให้มีการแนะนาภาพรวมการดาเนินงานของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนงาน และภาพรวมการดาเนินงานของบริษัทย่อย  

รวมทั้งได้ส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีข้อมูลสาคัญที่คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พึงทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ในฐานะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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ในปี 2559 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการอบรม

และเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  

ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการอย่างต่อเนื่องอาทิ

• เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) ในหลักสูตร Advance Audit Committee Program:  

AACP โดยนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (รายละเอียดตามตาราง

ด้านท้าย)

• เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย

ผ่านมุมมองอัยการ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนายสุเทพ  

พีตกานนท์ 

• เข้าร่วมงานการประชุมประจาปี “The 34th AOSEF General 

Assembly 2016” โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นางวรวรรณ 

ธาราภูมิ และนางเกศรา มัญชุศรี 

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน CG Forum ในหัวข้อ “สุจริต 

ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 

• เข้าร่วมงาน “INVESTING TRANSFORMATION: วิวัฒน์ 

การลงทุนสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง 

แนวคิดการลงทุนในรูปแบบปรัชญาของ Warren Buffet ตลอดจน

แนวโน้มเทคโนโลยีด้านการเงิน การลงทุน หรือ Fin Tech  

ในยุคปัจจุบัน จากวิทยากรชั้นนาระดับโลก อาทิ Mary Buffett 

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมงานดังนี้ 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายปริญญ์ 

พานิชภักดิ์ และนางเกศรา มัญชุศรี  

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาใหญ่ประจาปี 2559 “Thai Fight II” 

จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) โดยนางวรวรรณ ธาราภูมิ 

นางเกศรา มัญชุศรี นายพิเชษฐ สิทธิอานวย และปริญญ์ พานิชภักดิ์

• เข้าร่วมประชุมเสวนาระดับกรรมการเรื่อง Corporate Governance 

Code จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และ IOD 

โดยคุณพิเชษฐ สิทธิอานวย

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรงาน SET Social Impact Day 2016: 

Sustainable Consumption Reform the Next Growth โดย 

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

• เข้าร่วมอบรมและประชุมในหัวข้อ MUTUAL FUNDS AND 

INVESTMENT MANAGEMENT CONFERENCE ซึ่งจัดโดย 

Investment Company Institute: ICI Conference ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดย นางโชติกา สวนานนท์

• เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษของ Prof. Robert C. Merton 

(Nobel Prize Laureate in Economics) ในหัวข้อ “Financial 

Products and Services in the Impending Future” จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น และเพื่อเป็นการน้อมเกล้า

น้อมกระหม่อมถวายความอาลัย ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล

ด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2016 การจัดงาน

เสาวนา SET SD Forum 2/2016 



67
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1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ CGI

3. ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

4. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 2559-60*

5. นางโชติกา สวนานนท์

6. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

7. นายพิเชษฐ สิทธิอานวย

CGI, 
ACEP, 
MFM, 
SFE, 
MIA, 
MIR

8. นางวรวรรณ ธาราภูมิ

MFR, 
MIR, 
CGI,  
ELP

9. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

10. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์

11. นางเกศรา มัญชุศรี

* เนื่องจากวันอบรมตรงกับวันประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะต้องเข้าอบรมชดเชยใน AACP รุ่นถัดไป คือปี 2560

หลักสูตรของ IOD ที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรมในปี 2559
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ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2560

รายชื่อคณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจ�าปี 2560

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

5. คณะอนุกรรมการวินัย

6. คณะกรรมการอุทธรณ์

7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย

8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 คน เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก 1 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี 

การเงิน หรือการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

1. กรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน ประธานอนุกรรมการ

(นางโชติกา สวนานนท์)

2. กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก อนุกรรมการ

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

3. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุกรรมการ

(ดร.สุภัค ศิวะรักษ์)

1. สอบทานรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนาเสนอ

ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบ ขอบเขต

แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และ

ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสาคัญ

3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงาน

ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

4. ปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

ของผู้สอบบัญชี และของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตาม 

การดาเนินการของฝ่ายบริหารต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

คณะอนกุรรมการดงักล่าวมีหน้าท่ีพจิารณาและด�าเนนิการดงัต่อไปนี้
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5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงาน 

ที่กากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. รายงานการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

8. หน้าที่อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง  

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายพิเชษฐ สิทธิำานวย อนุกรรมการ

3. นางสาววชิรา อารมย์ดี อนุกรรมการ

4. นางวรวรรณ ธาราภูมิ อนุกรรมการ

5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย อนุกรรมการ

6. ศ. ดร.อัญญา ขันธวิทย์ อนุกรรมการ

7. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คาแนะนาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการกาหนดนโยบายและกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ  

สามารถดาเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร

อย่างครบถ้วน 

2. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภท

3. พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

ความเสี่ยงที่สาคัญได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม
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รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

1. รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการ

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์) 

2. ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ

(นางโชติกา สวนานนท์)

3. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

4. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

(นางวรวรรณ ธาราภูมิ) 

5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการ 

และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

1. ด้านการสรรหา

(1) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกลั่นกรอง 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการแต่งตั้งต่อไป และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 

ผู้เชี่ยวชาญประจา/ผู้เชี่ยวชาญไม่ประจา

(2) แผนสืบทอดกิจการ (succession plan) ในตาแหน่งกรรมการ

และผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจาทุกปี 

(3) ดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (orientation) กรรมการใหม่ และ

การพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มอบหมาย

2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา  

และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แต่งตั้ง รวมทั้งคณะทางานด้วย

(2) โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) งบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจาปี และเงินรางวัล

ประจาปีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตราเงินเดือน  

และผลตอบแทนประจาปีของกรรมการและผู้จัดการ รวมทั้ง 

ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มอบหมาย

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้ี้
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4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

1. นายพิเชษฐ สิทธิำานวย ประธานอนุกรรมการ

2. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อนุกรรมการ

3. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล อนุกรรมการ

4. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ อนุกรรมการ

5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

1. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับ

บริษัทจดทะเบียน

(1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาล 

(Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Social Responsibility: SR) ของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ 

และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐาน ตลอดจน 

การสร้างระบบและการพัฒนาแนวทางในการนาหลักการ CG  

และ SR ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ 

สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มในตลาดทุนไทย

(2) ให้คาปรึกษาและคาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารในการ

พัฒนา CG และ SR ในตลาดทุน

2. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.1 ด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) พิจารณากรอบบรรษัทภิบาล (CG Framework) นโยบาย

บรรษัทภิบาลของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(CG Policy) และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (Code of Conduct) ที่มีความสอดคล้อง

กับสภาพโครงสร้างการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการ

ที่เป็นสากล 

(2) สอบทานกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามหลกัการ 

บรรษัทภิบาลตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดและเปิดเผย 

ในรายงานประจาปี 

(3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดทาสรุปข้อมูลผลการประเมิน

และนาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(4) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการพัฒนาบรรษัทภิบาล 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามหลักการ 

บรรษัทภิบาลที่กาหนดไว้

(5) ให้คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหาร  

ในการพัฒนาบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวการพัฒนาด้านความ 

รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development) เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการ

ที่เป็นสากล

(2) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการพัฒนาความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามกรอบ

นโยบายที่กาหนดไว้

(3) ให้คาปรึกษาและคาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

และฝ่ายบริหารในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้
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รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

• กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ

2. ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อนุกรรมการ

• ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี

3. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ อนุกรรมการ

• ผู้ทรงคุณุฒิด้านกฎหมาย

4. นายสุทธิ สุขยิ่ง อนุกรรมการ

5. ผู้บริหารที่มีตาแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ 

และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ (นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง)

อนุกรรมการ

5. คณะอนุกรรมการวินัย

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายวินัยและคดี
องค์ประกอบ: ประกอบด้วยอนุกรรมการ 5 คน โดยอย่างน้อยต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 คน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี 1 คน ผู้ทรงคุณุฒิด้านกฎหมาย 1 คน และกรรมการ 

และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้บริหารที่มีตาแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการ 1 คน 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2561 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการพิจารณาความผิด 

และลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543)

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในการฝ่าฝืนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงาน 

การลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ยกเว้นกรณี

ความผิดและลงโทษดังต่อไปนี้ ให้คณะอนุกรรมการวินัยพิจารณา

และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เพื่อพิจารณาความผิดและลงโทษ

(ก) การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข) การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทาการซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการ

ชั่วคราว

(ค) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก

(ง) กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

2. พิจารณาและสั่งการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยการ

พิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตลอดถึงการปฏิบัติอื่นใด 

ที่จาเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย
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6. คณะกรรมการอุทธรณ์ 

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายวินัยและคดี
องค์ประกอบ: เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการ

อุทธรณ์ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งในจานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย 

ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านละ 1 คน

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2560 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการพิจารณา 

และวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2543)

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการอุทธรณ์

2. นายมานพ นาคทัต กรรมการอุทธรณ์

3. นายเชาว์ อรัญวัฒน์ กรรมการอุทธรณ์

4. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอุทธรณ์

5. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอุทธรณ์

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาคาขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

คณะอนุกรรมการวินัย และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทาความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่

2. พิจารณาคาขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษ (ถ้ามี) โดยอาจ

กาหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใดๆ ตามที่จาเป็นด้วยก็ได้

3. ทาความเห็นเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา

สั่งการให้ลงโทษ ลดโทษ หรือไม่ลงโทษ หรือยืนยันตามคาสั่ง

ลงโทษที่มีการอุทธรณ์หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็น 

ที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา

4. มีคาสั่งให้ยุติและจาหน่ายคาอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ถอน 

คาอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการอุทธรณ์
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รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

1. ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานอนุกรรมการ

2. ศ.(พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ อนุกรรมการ

3. รศ.ธิติพันธุ์   เชื้ออบุญชัย อนุกรรมการ

4. นายวิเชียร    หาญประวีณ อนุกรรมการ

5. นายสุรศักดิ์   วาจาสิทธิ์ อนุกรรมการ

7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย 

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายกฎหมาย
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ/หรือด้านตลาดทุน  

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้คาปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ 

และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายอื่นตลอดจนระเบียบข้อกาหนดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
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8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์  

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายก�ากับบริษัทสมาชิก
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธาน กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานกากับบริษัทสมาชิก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ1 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ ดำารงตำาแหน่ง

1. กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประธานอนุกรรมการ

(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล) 

2. กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก อนุกรรมการ

(นายปริญญ์ พานิชภักดิ์)

3. สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง อนุกรรมการ

(นายพิทเยนท์ อัศวนิก)

4. นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อนุกรรมการ

(นางวชิรา  ณ ระนอง) 

5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ

(นางสาวชัชนี จันทจรูญพงษ์)

6. ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลสายงานงานกากับบริษัทสมาชิก อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปวีณา  ศรีโพธิ์ทอง)

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนโดยอาจกาหนดให้ลงทุน

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด 

ตามที่เห็นสมควร

2. พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ยื่นคาขอรับความคุ้มครองจากกองทุน

คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

3. สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

1 เป็นไปตามระเบียบการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น 

ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้าน

ตลาดทุน การบัญชี การเงิน และ การบริหาร โดยมี นางโชติกา สวนานนท์  

เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ และ นายชัยภัทร 

ศรีวิสารวาจา เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 

เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 

15 มิถุนายน 2559 แทนนายชาญชัย กงทองลักษณ์ ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธาน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานอนุกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 

15 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงโดยไม่มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  

3 ครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบ 

ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยมีการประชุม 1 ครั้งที่ไม่มีผู้บริหาร 

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ และรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  

การเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการแต่ละท่าน รายงานไว้ในหัวข้อ

รายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียด

ปรากฏตามหน้า 47) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น 

อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังที่กล่าวไว้ในหน้า 68  

และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส โดยสรุปสาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่

ในรอบปี 2559 ดังนี้  

รายงานทางการเงิน 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน 

รายไตรมาส โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร และสอบทานรายงาน

ทางการเงินประจาปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย โดยพิจารณา

ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา

ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเห็น

ของผู้สอบบัญชีในรายงานเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit 

Matters: KAM) ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่  

ที่มีผลใช้บังคับสาหรับงบการเงินสิ้นสุดปี 2559 

การบริหารความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้บริหาร 

ที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจาทุกไตรมาส และประชุม

ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้งานตรวจสอบ

ภายในและงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วย 

ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถให้บริการ 

ตรวจสอบได้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยี โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมานาเสนอและแบ่งปัน

ประสบการณ์ในเรื่อง cyber security trends นอกจากนี้ ยังพิจารณา 

ให้มีการสอบทานระบบงานใหม่ที่สาคัญก่อนเริ่มใช้งานจริง  

(pre-implementation review) ด้วย 

ระบบควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอ  

ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากรายงาน

ผลการตรวจสอบที่นาเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเห็นของ 

ผู้สอบบัญชี และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ ได้เชิญผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานที่สาคัญเพื่อให้ข้อมูล 

และความเห็นต่อการดาเนินการด้วย  

กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนการตรวจสอบ  

และงบประมาณประจาปี รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอ เหมาะสม 

ของทรัพยากรบุคคลและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้คาแนะนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจากการสอบทาน 

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ

ประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 
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ในปี 2559 คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ดาเนิน

โครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (quality assessment  

review) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง  

มีการประเมินเทียบเคียง (benchmarking) กับองค์กรชั้นนา  

และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพ 

งานตรวจสอบภายใน (International Professional Practices Framework)  

ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน (generally conforms 100%)  

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบยังสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2559 สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม Asian Confederation 

of Institutes of Internal Auditors: ACIIA Conference 2016  

ที่ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์

ให้กับคณะศึกษาดูงานจากตลาดหลักทรัพย์ฮานอย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารทีด่แูลงาน 

กากับกิจกรรมองค์กรเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อสอบทาน 

เรื่องการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มั่นใจว่ามีการ

ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่กาหนด 

และสนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ โดยจัดให้มี 

ช่องทางที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทา

ที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรงต่อประธาน

อนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยช่องทาง 

การแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ 

หัวข้อ “การแจ้งเบาะแส” 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่ 

รับผิดชอบโดยตรงและฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยน

ความเห็นให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย 

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้วยตนเอง (self-assessment) และรายงานให้คณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจาทุกปี ผลการประเมินพบว่า  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ 

ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการทบทวน 

และนาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกปี 

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ

แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสอบทานงานอื่น 

ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ (non-audit services) แล้ว เห็นว่าบริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) มีผลการปฏิบัติงาน 

เป็นที่น่าพอใจ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม  

และมีความเป็นอิสระ จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

และบริษัทย่อย สาหรับงบการเงินประจาปี 2560 และนาเสนอคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุม

สมาชิกต่อไป 

โดยสรุป คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้จัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญและมีการเปิดเผยข้อมูล 

ที่เพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ  

เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง  

ทาให้เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(นางโชติกา  สวนานนท์)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

14 กุมภาพันธ์ 2560



78 รายงานประจำาปี 2559

รายงานการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

จานวน 5 ท่าน โดยสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งมีความเป็นอิสระจากการ

บริหารงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประธานอนุกรรมการฯ 

โดยปัจจุบันมี นายชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 

นางโชติกา สวนานนท์ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นางวรวรรณ ธาราภูมิ  

และนางเกศรา มัญชุศรี เป็นอนุกรรมการฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 

เป็นประธานอนุกรรมการฯ แทน นายสุเทพ พีตกานนท์ ซึ่งสิ้นสุด 

วาระการดารงตาแหน่ง โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่  

15 มิถุนายน 2559

ในรอบปี 2559 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ซึ่งได้กาหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน 

มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้ใน 

“รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ” 

สาระสาคัญของการปฏิบัติงานในรอบปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคลากรเข้าดารงตาแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง

กลั่นกรองรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการแต่งตั้งต่อไป และให้ความเห็นชอบ 

ในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจา/ผู้เชี่ยวชาญไม่ประจา

2. พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ในตาแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (orientation) กรรมการใหม่  

และการพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ

พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทย่อย

ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 

และคณะทางานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

2. โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โครงสร้างระดับชั้นและตาแหน่ง ตลอดจนสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาลโดยใช้การประกันสุขภาพ

3. งบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจาปี และเงินรางวัล

ประจาปีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตราเงินเดือน 

และผลตอบแทนประจาปีของกรรมการและผู้จัดการ  

รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (self-assessment)  

และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจาทุกปี 

ซึ่งผลการประเมินตนเองสาหรับปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี

คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของ 

คณะอนุกรรมการฯ มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ประสบการณ์

และความรับผิดชอบที่แต่ละท่านได้รับ โดยสอดคล้องตามหลักการ

กากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้เป็นแนวทาง 

ในการดาเนินงานแล้ว

(นายชาญชัย  กงทองลักษณ์)
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

27 มกราคม 2560
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รายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 4 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 

บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยงจากภายนอกจานวน 3 ท่าน โดย

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ (ประธานอนุกรรมการฯ)

2. นางวรวรรณ ธาราภูมิ

3. นายพิเชษฐ สิทธิอานวย

4. นางเกศรา มัญชุศรี

5. นางฤชุกร สิริโยธิน (ผู้เชี่ยวชาญ)

6. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์  (ผู้เชี่ยวชาญ)

7. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย (ผู้เชี่ยวชาญ)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 

เป็นประธานอนุกรรมการฯ แทน นายสุเทพ พีตกานนท์ ซึ่งสิ้นสุด

วาระการดารงตาแหน่ง โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 

มิถุนายน 2559

ในรอบปี 2559 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงาน

ตามขอบเขตหน้าที่ซึ่งได้กาหนดไว้ในกฎบัตรฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 

4 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้ในรายงานการปฏิบัติ 

ตามหลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุป 

สาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559 มีดังนี้

• การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สนับสนุนการเชื่อมโยง

ประเด็นด้านความยั่งยืน (sustainability) กับการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนต่อองค์กรและธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน และมีการพิจารณาให้ความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการกาหนด risk appetite/risk  

tolerance ในระดับองค์กร ผลการประเมินความเสี่ยงองค์กร 

การกาหนด risk appetite และ key risk indicators ของ

ความเสี่ยงหลักที่สาคัญ รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยงและ

การควบคุมด้วยตนเอง ประจาปี 2559 ตลอดจนการทบทวน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง

กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามมาตรฐาน

สากล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

• การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สาหรับการกาหนดทิศทางของกรอบกลยุทธ์องค์กร และ

แผนกลยุทธ์ประจาปี 2560 และการติดตามการดาเนินงาน 

ตามแผนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักภายใต้แผนกลยุทธ์ 

ในแต่ละด้าน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงของ 

การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

• การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ/โครงการใหม่ คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยง โครงการให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐานระบบงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจกองทุนรวม (FundConnext) 

ซึ่งเป็นระบบงานกลางที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของอุตสาหกรรมและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาด โดยจะช่วยให้ 

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงกองทุนได้หลากหลายประเภทและ

สะดวกมากขึ้น รวมถึงสามารถวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุน

ของตนเองได้อย่างคล่องตัว ซึ่งคาดว่าระบบดังกล่าวจะเริ่ม 

ให้บริการในปี 2560 

• การบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

ในกระบวนการส่งมอบรับมอบทองคาสาหรับสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ที่มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงเป็นทองคา ซึ่งจะมีการ

ซื้อขายในอนาคต โดยบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) 

จากัด (Thailand Clearing House: TCH) จะเป็นผู้วางระบบ

และกระบวนการให้การส่งมอบทองคาระหว่างสมาชิกเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

• การติดตามและดูแลสถานะความเสี่ยง คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้ติดตามสถานะความเสี่ยงหลักที่สาคัญของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้มีการติดตามและดูแลสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการรายงานผลการดาเนินงานของ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส

• การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงาน 

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน  

โดยในปี 2559 ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

จานวน 2 ครั้ง เพื่อให้งานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบ
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ภายในมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังประโยชน์

ต่อองค์กรในภาพรวม

• การพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้เชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญมานาเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่อง cyber 

security trends นอกจากนั้น ทีมงานได้ร่วมกับคณะผู้แทนของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะศึกษาดูงานจากตลาดหลักทรัพย์ฮานอย

• การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินผล

การปฏิบัติงานด้วยตนเอง (self-assessment) และรายงาน

ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจาทุกปี  

ผลการประเมินพบว่า คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ

ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการทบทวนและนาเสนอต่อ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกปี 

โดยสรุป คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าในรอบปี 2559  

ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร

ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจา และมีการประชุม 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสนับสนุนให้การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(นายชาญชัย  กงทองลักษณ์)
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

28 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 5 ท่าน เป็นกรรรมการ

ที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน จานวน 4 ท่าน โดยปัจจุบัน  

มีนายพิเชษฐ สิทธิอานวย เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ 

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ และนางเกศรา 

มัญชุศรี เป็นอนุกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559  

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งนายพิเชษฐ สิทธิอานวย  

เป็นประธานอนุกรรมการแทนนายชาญชัย กงทองลักษณ์ และแต่งตั้ง 

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นอนุกรรมการแทนนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 

ซึ่งขอลาออกจากการดารงตาแหน่งอนุกรรมการฯ

 

ในปี 2559 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมวาระพิเศษ

ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมจานวน 2 ครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  

ตลอดจนความคิดเห็นต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม และส่วนกากับ

กิจกรรมองค์กร โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้ในรายงาน

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ   

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการแสดงความเห็น 

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการ

พัฒนาบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่

ที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน และได้รายงานผล 

การดาเนินงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบเป็น 

รายไตรมาส โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของเรื่องที่มีการพิจารณา 

ได้ดังต่อไปนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับ 
บริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องในตลาดทุน

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนา

ด้านบรรษัทภิบาลและนักลงทุนสัมพันธ์ ให้คาแนะนาในการส่งเสริม

บริษัทจดทะเบียนให้มีการดาเนินการอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตลอดจนการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพ 

เข้าสู่ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณา

แนวทางในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม

ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับ
ตลาดหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนา 

ความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Sustainable Stock Exchange) 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนแนวทาง 

และนโยบายการพัฒนาบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาด

หลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

โดยสรุปในปี 2559 คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ  

และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืน 

ของตลาดทุนไทย ตลอดจนมีความเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ  

มีกระบวนการดาเนินงานในการพัฒนานโยบายและส่งเสริม 

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ 

เปิดเผยข้อมูลในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ 

ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐาน

การกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

(นายพิเชษฐ สิทธิอำานวย)
ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้

มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถบริหารความเสี่ยงในการดาเนิน

งานได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด และสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม 

ความเสี่ยงที่สาคัญซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์  

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณากาหนดทิศทางของกรอบกลยุทธ์องค์กร 

แผนกลยุทธ์และงบประมาณประจาปี 2560 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และการติดตาม

การดาเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักภายใต้แผน

กลยุทธ์ในแต่ละด้าน รวมถึงการออกสินค้าและบริการใหม่ เพื่อผลักดัน

ให้ได้ผลตามที่คาดหวัง อาทิ การเตรียมความพร้อมระบบ FundConnext 

ซึ่งเป็นระบบงานกลางสาหรับจัดจาหน่ายกองทุนรวม เพื่อขยายช่องทาง

ให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนรวมได้สะดวกมีประสิทธิภาพ และมีทางเลือก

หลากหลาย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี 2560 และการที่  

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการซื้อขาย 

Gold-D Futures ที่มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงเป็นทองคาในอนาคต 

โดยมีบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่ดูแลให้การ

ส่งมอบทองคาระหว่างสมาชิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นต้น 

ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงที่สาคัญต่อการ

ดาเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้อง

กับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนา สาหรับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมิน 

ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการติดตาม 

และจัดการความเสี่ยงโดยกาหนดตัวชี้วัดสถานะความเสี่ยง  

(Key Risk Indicator: KRI) เพื่อใช้ติดตามและปรับแผนการบริหาร

ความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่สาคัญที่จัดอยู่ใน

ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ อาทิ

ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำานักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตาม
ภาระผูกพัน 

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (Thailand Clearing 

House Company Limited: TCH) ในฐานะที่เป็น Central Counterparty: 

CCP สาหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันได้แก่ Principle 

for Financial Market Infrastructure: PFMI ที่ออกโดย International 

Organization of Securities Commissions: IOSCO และ European 

Markets Infrastructure Regulation: EMIR ที่ออกโดย European 

Securities and Markets Authority: ESMA อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 

ได้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงของสานักหักบัญชี  

(risk management framework) ตลอดจนเริ่มใช้มาตรการบริหาร

ความเสี่ยงสาหรับหลักทรัพย์ใหม่โดยการใช้แหล่งเงินทุนของ 

สานักหักบัญชีในการรองรับความเสี่ยงแทนการใช้เงินกองทุน 

สภาพคล่องสุทธิ (net capital) ของสมาชิก อีกทั้งได้มีการศึกษา

แนวทางการจัดการกรณีที่มีสมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์โดยใช้

วิธีการ pending settlement ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสาเร็จ 

หากจะดาเนินการปรับลดระยะเวลาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

เป็น T+2 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังได้เพิ่ม 

เงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี (reserve fund) ด้านหลักทรัพย์  

อีกจานวน 2,040 ล้านบาท รวมเป็น 4,540 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งตลอดจนความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทย ทั้งนี้ TCH 

ได้ดาเนินการยื่น application ต่อ ESMA เพื่อขอรับรองว่าเป็น 

สานักหักบัญชีที่มีมาตรฐานในการดาเนินงานเทียบเท่ากับสานักหักบัญชี

ในยุโรป (third country CCP) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการดาเนินงาน

รวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยงของ TCH ในปัจจุบันเป็นไปตาม

ข้อกาหนดในการพิจารณาคุณสมบัติของ qualified central  

counterparty: QCCP แล้ว ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสถาบันมีต้นทุน 

ในการทาธุรกรรมในประเทศไทยลดลง



83

ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำาคัญ 
และการหยุดชะงักของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมิน ติดตาม และจัดการความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่สาคัญ โดยมีกระบวนการในการ

รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายด้านการปฏิบัติการ  

การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การบริการ

และการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

ทางธุรกิจ (business continuity management: BCM) ที่ครอบคลุม

แผนเผชิญเหตุ แผนบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (crisis management 

plan) แผนดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (business continuity plan)  

และแผนกอบกู้ระบบงานสาคัญ (IT disaster recovery plan)  

รวมทั้งการทบทวน และซ้อมการปฏิบัติการตามแผนร่วมกับหน่วยงาน

ในตลาดทุนเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤตต่าง ๆ อย่างจริงจัง

เป็นประจาทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสาคัญในการเตรียม

ความพร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทั้งที่อาคารทาการหลัก 

และศูนย์ทาการสารอง และทดสอบการใช้ระบบสารองร่วมกับ 

บริษัทสมาชิก เพื่อรองรับหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่ออาคารทาการหลัก เพื่อให้สามารถเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการลงทุน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วน 

การบริหารเงินลงทุนที่กาหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยมีคณะทางานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและสัดส่วนที่กาหนด นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม 

สถานะความเสี่ยงจากการลงทุน และรายงานต่อคณะทางานบริหาร

เงินลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจา เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยง 

อยู่ภายในระดับที่กาหนดไว้

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมิน ดูแล และจัดการความเสี่ยง 

ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากการ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

กากับดูแล และความเสี่ยงจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กาหนดขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงในระดับกระบวนการปฏิบัติงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงในระดับ

กระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหรือความเสียหาย

ที่อาจเป็นผลมาจากความไม่เพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน 

ความผิดพลาดในการดาเนินงานของบุคลากร (people) กระบวนการ

ทางานภายใน (process) และเทคโนโลยี (technology) รวมทั้งความเสี่ยง

ที่มีเหตุจากปัจจัยภายนอก (external factors) โดยทุกหน่วยงาน 

ได้ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และประเมิน

ความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Contro l 

Self-Assessment: RCSA) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อระบบ 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสร้างความตระหนัก

ด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
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คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน 
และผลก�รดำ�เนินง�น
ภ�พรวม

ผลการดาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้จากการดาเนินงาน 5,099 4,518 581 12.86

รายได้อื่น 181 205 (24) (11.71)

รายได้จากเงินลงทุน 767 492 275 55.89

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน (3,694) (3,335) 359 10.76

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ (401) (401) - -

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (328) (140) 188 134.29

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,662 1,382 280 20.26

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เป็นจานวนเงิน 1,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 20.26 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยรายได้จากการดาเนินงาน

เพิ่มขึ้น จานวน 581 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.86 จากการ

เพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตราสารทุนและ

ตราสารอนุพันธ์ จานวนหลักทรัพย์ใหม่ที่รับเป็นนายทะเบียน และ

จานวนผู้ใช้บริการในธุรกิจบริการเทคโนโลยี  สาหรับรายได้จาก 

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น จานวน 275 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.89 ส่วน

ใหญ่มาจากเงินปันผลรับจากกองทุนรวมและกาไรที่รับรู้จากการปรับ

แนวทางการบริหารเงินลงทุนของตราสารหนี้ ที่สารองไว้เพื่อความ

มั่นคงของสานักหักบัญชี ให้เป็นไปในแนวทางที่ European Market 

Infrastructure Regulation (EMIR) กาหนด ส่วนค่าใช้จ่ายจากการ

ดาเนินงานเพิ่มขึ้น จานวน 359 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.76 

ที่สาคัญจากค่าใช้จ่ายอาคารสานักงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจาก

ระบบงานใหม่และอาคารสานักงานแห่งใหม่ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้ย้ายที่ทาการมายังอาคารสานักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2559  

และจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เริ่มตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2559  

(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 271 ที่กาหนดให้ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร) 

1. ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�น

1.1 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 
รายได้จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงาน

รายได้จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานธุรกิจที่สาคัญ 

ประกอบด้วย ธุรกิจตราสารทุน ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจบริการ

เทคโนโลยี และธุรกิจบริการงานนายทะเบียน
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ร�ยได้จำ�แนกต�มส่วนง�น 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจตราสารทุน

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,282

- ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน 539

- งานชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 339

- งานรับฝากหลักทรัพย์ 290

- ค่าธรรมเนียมสมาชิก 76

รวม 2,526

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 368

- งานชำาระราคา 159

- ค่าธรรมเนียมสมาชิก 57

รวม 584

ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

- การบริการบริษัทหลักทรัพย์ 509

- ค่าบริการข้อูล 340

- ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 122

รวม 971

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

- งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1,018

รวม 1,018

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 5,099

20%

19%

50%

11%

ธุรกิจตราสารทุน

ธุรกิจตราสารอนุพันธ�

ธุรกิจบร�การเทคโนโลยี

ธุรกิจบร�การงานนายทะเบียน

5,099
ล�านบาท
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1.1.1	ธุรกิจตราสารทุน

1.1.2	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจตราสารทุนเพิ่มขึ้น จานวน 342 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.66 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่สาคัญ

จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และการชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นตามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันที่ 

เพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มขึ้นตามจานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน 

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น จานวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.73 เมื่อเทียบกับปี 2558  

ที่สาคัญจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Single Stock Futures SET50 Index Futures และ Gold Futures

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้-ธุรกิจตราสารทุน  2,526 2,184 342 15.66

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,282 1,077 205 19.03

ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน 539 494 45 9.11

รายได้จากงานชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 339 293 46 15.70

รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์ 290 283 7 2.47

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก 76 37 39 105.41

ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดตราสารทุน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี (จุด) 1,543 1,288 255 19.80

ูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน-ตราสารทุน (ล้านบาท) 52,526 44,302 8,224 18.56

ูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยทั้งปี (ล้านล้านบาท) 14.33 14.04 0.29 2.07

จานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ สิ้นปี (หลักทรัพย์)     2,016     1,812    204 11.26

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้-ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ 584 472 112 23.73

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 368 295 73 24.75

รายได้จากงานชำาระราคา 159 127 32 25.20

รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก 57 50 7 14.00

ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอนุพันธ์     

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน-ตราสารอนุพันธ์ (ัญญา) 285,189 199,749 85,440 42.77
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1.1.3	ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

1.1.4	ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

1.2  ร�ยได้อื่น

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จานวน 92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.47 เมื่อเทียบกับปี 2558  

ที่สาคัญจากจานวนผู้ใช้บริการข้อูล และค่าบริการเชื่อมต่อระบบที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจงานนายทะเบียนเพิ่มขึ้น จานวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับปี 2558  

ที่สาคัญจากการรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้น อนึ่ง ในระหว่างปี 2558 มีการยกเลิกการให้บริการงานนายทะเบียนกองทุน

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้-ธุรกิจบริการเทคโนโลยี 971 879 92 10.47

รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์ 509 466 43 9.23

รายได้ค่าบริการข้อูล 340 307 33 10.75

รายได้สนับสนุนงานเทคโนโลยี 122 106 16 15.09

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้-ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน 1,018 983 35 3.56

รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1,018 982 36 3.67

รายได้จากงานนายทะเบียนกองทุน - 1 (1) (100.00)

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้อื่น 181 205 (24) (11.71)

รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน 73 54 19 35.19

รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน 25 22 3 13.64

รายได้ค่าปรับ 21 11 10 90.91

รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 12 11 1 9.09

รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด 3 34 (31) (91.18)

รายได้ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 1 19 (18) (94.74)

รายได้อื่นๆ 46 54 (8) (14.81)
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1.4 ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น

1.3 ร�ยได้จ�กเงินลงทุน

รายได้อื่นลดลง จานวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.71 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่สาคัญจากการเลื่อนการจัดกิจกรรมทางการตลาด

ที่เดิมกาหนดจัดในช่วงปลายปี 2559 เช่น กิจกรรม SET in the City และ SET Award โดยได้เลื่อนไปจัดในไตรมาส 1 ปี 2560 รวมทั้งในปี 2558 

บริษัทหลักทรัพย์มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเฉพาะปี

รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จานวน 275 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.89 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่สาคัญจากเงินปันผลรับจาก

กองทุนรวมและกาไรที่รับรู้จากการปรับแนวทางการบริหารเงินลงทุนของตราสารหนี้ ที่สารองไว้เพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี ให้เป็นไป 

ในแนวทางที่ EMIR กาหนด โดยในระหว่างปี 2559 มีการปรับแนวทางการบริหารเงินลงทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือ 

จนครบกาหนด และบันทึกเงินลงทุนด้วยราคาทุน เปลี่ยนเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่บริหารโดยกองทุนส่วนุคคล ซึ่งถือเป็นการลงทุน 

ในหลักทรัพย์เพื่อค้า ที่จะบันทึกเงินลงทุนด้วยูลค่ายุติบธรรม

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 3,694 3,335 359 10.76

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 1,466 1,372 94 6.85

เงินอุดหนุนให้แก่มสานักงาน ก.ล.ต. 536 456 80 17.54

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 467 295 172 58.31

ค่าใช้จ่ายงานบริการนายทะเบียน 286 281 5 1.78

ค่าใช้จ่ายอาคารอาคารและสานักงาน 232 189 43 22.75

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี 191 184 7 3.80

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ 179 196 (17) (8.67)

ค่าใช้จ่ายการตลาด 159 195 (36) (18.46)

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 76 59 17 28.81

ค่าใช้จ่ายอื่น 102 108 (6) (5.56)

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

รายได้จากเงินลงทุน 767 492 275 55.89

ดอกเบี้ยรับ 208 300 (92) (30.67)

เงินปันผลรับ 405 114 291 255.26

กาไรจากการขายเงินลงทุน 192 67 125 186.57

กาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน (38) 11 (49) (445.45)
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ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานในปี 2559 มีจานวน 3,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 10.76 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ 

จากค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน ค่าเสื่อมราคาของระบบงานใหม่และอาคารสานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่ (ย้ายที่ทาการมายัง

อาคารสานักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2559) และเงินอุดหนุนให้แก่มสานักงาน ก.ล.ต. ตามูลค่าการซื้อขายตราสารทุนที่เพิ่มขึ้น

รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเงินกองทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

2.1  ก�รวิเคร�ะห์สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสินทรัพย์รวม

จานวน 39,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 3,403 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 9.42 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้

2. ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 39,539 36,136 3,403 9.42

หนี้สินรวม 14,141 12,747 1,394 10.94

เงินกองทุน 25,398 23,389 2,009 8.59

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
เพิ่ม/(ลด)

จำานวน ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 717 1,661 (944) (56.83)

เงินฝากธนาคารสำาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 66 62 4 6.45

เงินลงทุน 18,489 15,349 3,140 20.46

หลักทรัพย์เพื่อค้า 7,828 2,798 5,030 179.77

หลักทรัพย์เผื่อขาย 8,521 7,903 618 7.82

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด 2,103 4,611 (2,508) (54.39)

เงินลงทุนทั่วไป 37 37 - -

รวม 19,272 17,073 2,199 12.88

2.1.1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินฝากธนาคาร

สาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน	 และเงินลงทุน	 จานวน 

19,272 ล้านบาท คิดเป็นัดส่วนร้อยละ 48.74 ของสินทรัพย์รวม 

เพิ่มขึ้นจานวน 2,199 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.88 แยกตามประเภท

เป็นดังนี้

ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนที่หลากหลาย ได้แก่ม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม

อังหาริมทรัพย์ และ ตราสารหนี้ (อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน) เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2559 มีการปรับแนวทางการบริหาร

เงินลงทุนของตราสารหนี้ ในส่วนสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของ EMIR โดยเปลี่ยนจาก

การลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่บริหารโดยกองทุนส่วนุคคล ซึ่งถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
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(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

จำานวน ร้อยละ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 1,217 636 581 91.35

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (2,157) (332) 1,825 549.70

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 783                     1,723                     (940) (54.56)

2.1.2	ทรัพย์สินหลักประกัน	และทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและ

ผลประโยชน์	จานวน 11,881 ล้านบาท คิดเป็นัดส่วนร้อยละ 30.05 

ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจานวน 1,452 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 13.92 โดยเงินหลักประกันและผลประโยชน์ของบริษัท  

สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย

ตราสารอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

2.2 ก�รวิเคร�ะห์หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนี้สิน

รวมจานวน 14,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,394 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 10.94 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้

2.2.1	เจ้าหนี้หลักประกัน	และเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

และผลประโยชน์	จานวน 11,741 ล้านบาท คิดเป็นัดส่วนร้อยละ 

83.03 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 1,450 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 14.09 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากหลักประกันที่สมาชิกฝากไว้กับบริษัท 

สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ตามปริมาณการซื้อขายตราสาร

อนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

2.2.2	เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 จานวน 1,032 ล้านบาท  

ลดลงจานวน 194 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.82 จากการชำาระ

ค่าก่มอสร้างอาคารสานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่

2.3 ก�รวิเคร�ะห์เงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเงินกองทุน

รวมจานวน 25,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 2,009 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 8.59 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สาหรับ 

ปี 2559 จานวน 1,662 ล้านบาท และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคา

ตลาดของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน จานวน 347 ล้านบาท  

3. ก�รวิเคร�ะห์สภ�พคล่อง

กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มีจานวน 783 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 940 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 54.56 ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไป

ของเงินดังต่อไปนี้

• เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,217 ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 2,157 ล้านบาท  

ที่สาคัญจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน จานวน 2,798 ล้านบาท 

การชำาระค่าก่มอสร้างอาคารสานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

การพัฒนาระบบงานใหม่ จานวน 275 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้

จากเงินลงทุน จานวน 863 ล้านบาท 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยงบการเงินสาหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทาขึ้นตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม  

และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ 

ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผย 

ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถ 

สะท้อนฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่ง 

ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษา

ไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ

จากการบริหารงานภายใน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว

งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือบริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ในการตรวจสอบนั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชี

สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุม

ภายในโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ )
ประธานกรรมการ 

(นางเกศรา มัญชุศรี)
กรรมการและผู้จัดการ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เสนอ สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกิจการย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดาเนินงานรวมและผลการ

ดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงิน

เฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้างต้นนี้  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบรายได้และค่าใช้จ่าย

เบ็ดเสร็จรวมและงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม 

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุด

ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน 

ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ 

แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ วิธีก�รตรวจสอบ

ก�รประเมินมูลค�่ยุติธรรมของเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และ
ตร�ส�รทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงินรวมของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย (กลุ่มกิจการ) 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์

ที่ถือจนครบกาหนดโดยวัดมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลในระดับที่ 2 คือ 

ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายที่สามารถสังเกตได้  

โดยเงินลงทุนดังกล่าวรวมเป็นจานวน 18,996 ล้านบาท 

และ 17,935 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96 ของ 

เงินลงทุนทั้งหมดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่ถือจนครบ

กาหนดทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน เนื่องจากการประเมินมูลค่า

มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ข้อมูลในระดับที่ 2 ขึ้นอยู่กับการประมาณการ

และข้อสมมติฐานรวมถึงการใช้เทคนิคในการประเมินมูลค่าที่ใช้วัด

มูลค่ายุติธรรม อีกทั้งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ 

โดยอ้อมสาหรับสินทรัพย์นั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ข้อที่ 33 เรื่อง การประมาณการมูลค่ายุติธรรม นอกจากนี้ 

กลุ่มกิจการยังมีเงินลงทุนเป็นจานวนมากในหลากหลายประเภท  

ดังนั้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อนาเสนอข้อมูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสาคัญ

ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานและเทคนิคสาหรับการประเมิน

มูลค่ายุติธรรม รวมถึงการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย

และหลักทรัพย์ที่ถือจนครบกาหนดที่วัดมูลค่าโดยใช้ข้อมูลระดับที่ 

2 ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายที่เป็นหน่วยลงทุนในกองทุนที่

เฉพาะเจาะจงวัตถุประสงค์ (Mutual fund) และกองทุนส่วนบุคคล  

(Private fund) โดยการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

กับราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันทาการ

สุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือจนครบ ได้แก่ 

1) เงินฝากประจาระยะยาว ข้าพเจ้าได้ตรวจมูลค่ายุติธรรม

ของเงินฝากประจาระยะยาวดังกล่าวโดยตรวจความถูกต้องของ

ข้อสมมติฐานที่นามาใช้และวิธีการคานวณกระแสเงินสดคิดลดตาม

สัญญาซึ่งใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 

2) พันธบัตรและหุ้นกู้ ข้าพเจ้าได้ตรวจมูลค่ายุติธรรม

โดยการเปรียบเทียบกับราคาที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับของสมาคม 

ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทาการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน

ข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสาคัญจากการทดสอบข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความครบถ้วนและความถูกต้องของการ

วัดมูลค่าตามข้อมูลในระดับที่ 2 ที่เปิดเผยในงบการเงิน ข้าพเจ้า 

ไม่พบประเด็นจากการประเมินดังกล่าว
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ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย 

ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ใน

รายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปีภายหลังวันที่ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น

ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา

ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร

เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่

กรรมการพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการดาเนินงานต่อเนื่อง  

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่

กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง

ต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่อง

ดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่  

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล 

คือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่า 

มีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

รวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี 

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ

เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม

ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
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กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น 

ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการ

ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ

สาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของ 

กลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการ

ดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการ

เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ 

และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดย

ถูกต้องตามที่ควร 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 

เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง

การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขต

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี 

นัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ 

ในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ

ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้า 

ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญ

ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 

เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

อุณากร  พฤฒิธาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3257

กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



  31  .. 2559

((((    : : : : ))))            ((((    : : : : ))))            

 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558

พพพพ

พพพพ

 พพพพพพพพ

 8 717,184 1,661,333 612,363 1,513,084
 65,775 62,112  
พ 17 10,159,968 8,829,615  
   9 10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024
   7,10 342,743 349,032 335,760 312,504   7,10 342,743 349,032 335,760 312,504
  37,687 87,600 35,727 85,423
พ 7,11 208,216 248,498 109,490 159,732

พพพพ 21,708,616 17,324,214 11,270,383 8,156,767

พพพพ

 12   1,497,291 1,097,291
     13 953,512 967,734 800,620 800,620
   14 8,312,060 9,263,105 8,312,060 9,263,105
พ 18 1,721,360 1,599,603 140,043 138,242พ 18 1,721,360 1,599,603 140,043 138,242
พ 23 751,532 717,021 751,532 717,021
 23 82,875 73,256  
    15 5,537,293 5,680,104 5,535,860 5,678,315
พ   16 466,673 506,021 465,441 504,446
พ 19 2,322 2,026  
 2,614 3,035 2,614 3,025

พพพพ 17,830,241 18,811,905 17,505,461 18,202,065

พพพพ 39,538,857 36,136,119 28,775,844 26,358,832

พ
66

งบแสดงฐานะการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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 ()
  31  .. 2559

((((    : : : : ))))            ((((    : : : : ))))            

 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558




 17 10,159,968 8,829,615  

 พพพพพพพพ

 17 10,159,968 8,829,615  
 7, 20 1,031,503 1,226,232 1,015,505 1,209,922
 7 319,629 317,375 277,684 266,379
 118,404 46,063 74,957 
 7   2,574,500 1,896,500
พ 22  4,785  4,785พ 22  4,785  4,785
 7, 21 317,321 334,797 150,830 175,962

 11,946,825 10,758,867 4,093,476 3,553,548



พ 18 1,581,317 1,461,361  


พ 23 293,874 275,086 293,874 275,086


 23 28,835 19,980   23 28,835 19,980  
พ 22 238,263 222,459 238,263 222,459
 19 44,684 1,191 44,684 
 7,396 7,619 7,396 7,619

 2,194,369 1,987,696 584,217 505,164

 14,141,194 12,746,563 4,677,693 4,058,712 14,141,194 12,746,563 4,677,693 4,058,712



 23 24,912,516 23,250,689 23,605,014 22,153,272
 485,145 138,865 493,137 146,848
 2 2   2 2  

 25,397,663 23,389,556 24,098,151 22,300,120

 39,538,857 36,136,119 28,775,844 26,358,832

พ
77

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 31  .. 2559

((((    : : : : ))))        

 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558


 25 5,099,000 4,518,405 2,300,790 1,955,884
   26 766,861 492,014 1,144,429 905,411
 27 181,153 204,665 1,960,975 1,798,252

 6,047,014 5,215,084 5,406,194 4,659,547


พ 28 1,465,774 1,371,923 1,456,333 1,372,023
 7 25,287 24,431 22,203 22,395
 158,801 194,672 144,589 180,161
พ 178,925 196,130 178,990 196,138
 286,133 281,160  
 231,602 189,043 231,389 188,526
 190,757 183,698 190,622 183,634
 ... 29 536,451 455,700 534,451 453,700
 15, 16 467,132 294,768 466,440 294,195
 30 152,797 143,362 160,832 136,542

 3,693,659 3,334,887 3,385,849 3,027,314


     () 13 25,831 32,114  

 2,379,186 1,912,311 2,020,345 1,632,233


พ   24 11,124 10,304 11,124 10,304

      24 764 1,086  
พ 7 (401,190) (401,379) (401,190) (401,379)

 1,989,884 1,522,322 1,630,279 1,241,158
 31 (327,996) (139,966) (178,537) 

 1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158


 1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158
    

1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158

พ
8

 พพพพพพพพ

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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 ()

((((    : : : : ))))        


 31  .. 2559


 ..... . . . 2559255925592559 ..... . . . 2558255825582558 ..... . . . 2559255925592559 ..... . . . 2558255825582558

 1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158

::::



::::

            

    13 (11) (4)  
   
       341,690 (215,966) 341,690 (215,966)       341,690 (215,966) 341,690 (215,966)
   
       23 4,599 (1,806) 4,599 (1,806)
   
       2 1  


             346,280 (217,775) 346,289 (217,772)


            

      
        (61) (13,702)  (13,702)


 (61) (13,702)  (13,702)

   346,219 (231,477) 346,289 (231,474)   346,219 (231,477) 346,289 (231,474)

 2,008,107 1,150,879 1,798,031 1,009,684


 2,008,107 1,150,879 1,798,031 1,009,684
        

2,008,107 1,150,879 1,798,031 1,009,684
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเงินกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 31  .. 2559

((((    : : : : ))))        

 
 

  
     

      
      (((())))     (((())))     (((())))    

            1 1 1 1     ..... . . . 2558255825582558 21,882,035 352,237 4,472 (69) 356,640 22,238,675 2 22,238,677

   () 24 (13,702) (215,966) (1,806) (3) (217,775) (231,477)  (231,477)
 23 1,382,356      1,382,356  1,382,356

            31 31 31 31     ..... . . . 2558255825582558 23,250,689 136,271 2,666 (72) 138,865 23,389,554 2 23,389,556

            1 1 1 1     ..... . . . 2559255925592559 23,250,689 136,271 2,666 (72) 138,865 23,389,554 2 23,389,556

   () 24 (61) 341,690 4,599 (9) 346,280 346,219  346,219
 23 1,661,888      1,661,888  1,661,888

            31 31 31 31     ..... . . . 2559255925592559 24,912,516 477,961 7,265 (81) 485,145 25,397,661 2 25,397,663

10






 ()
 31  .. 2559 31  .. 2559

((((    : : : : ))))        



 

 
 

   



   
   

      (((())))     (((())))  

            1 1 1 1     ..... . . . 2558255825582558 20,925,816 360,148 4,472 364,620 21,290,436
 () 24 (13,702) (215,966) (1,806) (217,772) (231,474)
 23 1,241,158    1,241,158

            31 31 31 31     ..... . . . 2558255825582558 22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120            31 31 31 31     ..... . . . 2558255825582558 22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120

            1 1 1 1     ..... . . . 2559255925592559 22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120
 () 24  341,690 4,599 346,289 346,289 () 24  341,690 4,599 346,289 346,289
 23 1,451,742    1,451,742

            31 31 31 31     ..... . . . 2559255925592559 23,605,014 485,872 7,265 493,137 24,098,151


11
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 31  .. 2559

((((    : : : : ))))        

 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558

 1,989,884 1,522,322 1,630,279 1,241,158


 15, 16 467,132 294,768 466,440 294,195
   26 (804,757) (481,338) (1,180,946) (896,088)
พ   24 (11,124) (10,304) (11,124) (10,304)


   24 (764) (1,086)  
  (250)  (250)
 () (3,913) 27 (3,886) 27
พ 26,576 23,096 26,576 23,096
  2,985  2,985
()พ (325) 95 (332) 95


        () 13 (25,831) (32,114)  

1,636,878 1,318,201 927,007 654,914
พ
พ () 

พ (1,330,353) (775,985)  
 10,202 16,461 (19,370) (6,581)
พ 40,743 (13,957) 46,610 (15,371)
พ (121,757) (80,668) (1,801) (3,399)
พ (35,469) (19,623) (35,469) (19,623)
 (10,023) (8,343)  
 421 (20) 411 (20)

()
 1,330,353 775,985  
 (203,926) (531,490) (203,614) (527,119)
 2,254 67,648 11,305 70,080
 (17,477) (67,067) (25,132) (54,212)
พ 119,956 77,269  
พ 18,788 10,191 18,788 10,191


 8,855 6,897  
พ 22 (10,772) (11,386) (10,772) (11,386)
พ (4,785)  (4,785) 
 (223) (738) (223) (738)

 1,433,665 763,375 702,955 96,736
  (216,551) (127,162) (58,896) 

 1,217,114 636,213 644,059 96,736

พ
12

พพพพพพพพ

งบกระแสเงินสด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 ()
 31  .. 2559

((((    : : : : ))))        

 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558 พพพพ..... . . . 2559255925592559 พพพพ..... . . . 2558255825582558

 453,882 381,599 444,589 372,432
 409,019 110,256 826,294 558,094
 9 (6,727,979) (1,051,902) (6,727,979) (1,051,902)
 9 3,825,321 4,638,501 3,825,321 4,638,501
 12   (400,000) (500,000)
 14 (2,519,728) (4,806,774) (2,519,728) (4,806,774)
 14 2,624,102 2,183,508 2,624,102 2,183,508
  (208,742) (1,715,482) (208,742) (1,714,799)
  2,471 3,839 2,471 3,839
พ (69,180) (97,158) (69,180) (97,158)
 8,497   
 31,487 9,446  
พ 12,082 11,238 12,082 11,238
 1,168 1,446  

 (2,157,600) (331,483) (2,190,770) (403,021)


 7   895,000 875,000
 7   (217,000) (249,814)
   (32,010) (26,546)(32,010)
   645,990 598,640

(((()))) (940,486) 304,730 (900,721) 292,355
 1,723,445 1,418,715 1,513,084 1,220,729

 782,959 1,723,445 612,363 1,513,084


 

 8 717,184 1,661,333 612,363 1,513,084
 65,775 62,112  

782,959 1,723,445 612,363 1,513,084



()พ 341,690 (215,969) 341,690 (215,966)
()พ

พ 4,599 (1,806) 4,599 (1,806)
พ 9,197 155,879 9,197 155,195
 1,193,260 1,825,657 1,193,260 1,825,657

13
พ

พพพพพพพพ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 15  .. 2560 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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   31  .. 2559  .. 2558  
 31  .. 2559  .. 2558  
 

 ((((    ::::    ))))    

     

 
                

    

    

    


    



    



    

    
    

        
        
                31313131        ..... . . . 2559255925592559        
 2,816,856 792,389 511,357 1,018,481 141,069  5,280,152 
 741,936 586,368 108,248 523,853 16,099 (1,976,504)  
 3,558,792 1,378,757 619,605 1,542,334 157,168 (1,976,504) 5,280,152 
        
    1,188,012 434,024 188,812 339,946 (564,300)  1,586,494 
        
         766,861 
 
            
   ()       5,007 
        
    ()       20,824 
    
                      2,379,186 
    
                       
  
               11,124 
        
            764 
        
          (401,190) 
          1,989,884 
       (327,996) 

          1,661,888 
           
        31313131        ..... . . . 2559255925592559           
 4,713,233 12,796,467 1,214,340 643,562 147,615 (347,599) 19,167,618 
     24,290,138 (3,918,899) 20,371,239 

 4,713,233 12,796,467 1,214,340 643,562 24,437,753 (4,266,498) 39,538,857 
        
 1,234,010 12,092,857 161,458 313,941 686,527 (347,599) 14,141,194 
     2,574,500 (2,574,500)  

 1,234,010 12,092,857 161,458 313,941 3,261,027 (2,922,099) 14,141,194 
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                31313131        ..... . . . 2558255825582558        
 2,440,632 661,735 461,242 983,509 175,955  4,723,073 
 678,917 484,329 97,512 471,967 6,124 (1,738,849)  
 3,119,549 1,146,064 558,754 1,455,476 182,079 (1,738,849) 4,723,073 
        
    1,023,937 245,822 121,038 354,485 (357,099)  1,388,183 
        
         492,014 
 
            
   ()       3,249 
        
    ()       28,865 
    
                      

 
1,912,311 

    
                       
  
               10,304 
        
            1,086 
        
          (401,379) 
          1,522,322 
       (139,966) 

          1,382,356 
           
        31313131        ..... . . . 2558255825582558           
 3,986,745 11,732,069 961,260 911,389 188,248 (296,958) 17,482,753 
     21,480,043 (2,826,677) 18,653,366 

 3,986,745 11,732,069 961,260 911,389 21,668,291 (3,123,635) 36,136,119 
        
 1,142,747 10,665,609 148,728 315,241 771,196 (296,958) 12,746,563 
     1,896,500 (1,896,500)  

 1,142,747 10,665,609 148,728 315,241 2,667,696 (2,193,458) 12,746,563 
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    19,167,618 17,482,753 
   
     18,352,073 16,555,357 
     37,687 87,600 
     953,512 967,734 
     1,027,967 1,042,675 

    39,538,857 36,136,119 
      
      
    14,141,194 12,746,563 

    14,141,194 12,746,563 
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    1   1  
     10  4  
     
 31  .. 2559  .. 2558  
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
        
   1,826,333 1,631,723 
 19,534 11,728 13,907 11,698 
 1,710 1,838   

 21,244 13,566 1,840,240 1,643,421 
        
        
   15,120 3,058 
 92,629 93,043 92,029 93,043 

 92,629 93,043 107,149 96,101 
     
     
   2,160 3,750 
     
        
   32,010 26,546 
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    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 137 191 137 137 

 137 191 137 137 
     
        
   187,929 144,837 
 2,236 401 1,636 401 
 140 170   

 2,376 571 189,565 145,238 
        
        
   84 39 
 5 85 5 85 

 5 85 89 124 
        
        
   139  
 81 1,300 81 1,300 

 81 1,300 220 1,300 
        
        
   5,914 1,331 
 9,340 45,285 8,740 45,285 

    9,340 45,285 14,654 46,616 
    
        
 1,759  1,759  

 1,759  1,759  
        
        
 139 14 139 10 

 139 14 139 10 
    



130 รายงานประจำาปี 2559

 
 
 31  .. 2559 




        
            ((((    ::::    ))))    
        (((() ) ) )         
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 1.36  2.00 0.90  2.26 2,574,500 1,896,500 
 
   
  
 1   
 1      
 1   10   4  (
) 
 
  31  .. 2559  .. 2558      
 
 
    ((((    ::::    )))) 
        
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
      
 1,896,500 1,271,314 
 895,000 875,000 
 (217,000) (249,814) 

 2,574,500 1,896,500 
 
 
 
 
   
  .. 2559  90  (.. 2558    : 90 )    
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  9  ..2549  
    
 3   1)   2)    3)   
 
    
  .. 2549  1  3  
 9  .. 2559   13 
  
 
 31  .. 2559               
  401.19  (.. 2558 : 401.38 ) 
 
 
 
  
         
    
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 25,287 24,431 22,203 22,395 

 25,287 24,431 22,203 22,395 
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    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 314 319 310 308 
 716,870 1,561,014 612,053 1,412,776 
     
    3   100,000  100,000 

 717,184 1,661,333 612,363 1,513,084 
 
 31  .. 2559   0.10  1.25  
(.. 2558 :  0.10  2.07 ) 
 
  31  .. 2559  (.. 2558 :   
  1.50  ) 


9    

        ((((    ::::    ))))    
                
        ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
         
      
     35,507 35,507 35,507 35,507 
        (10,918) (10,918) (10,918) (10,918) 
     24,589 24,589 24,589 24,589 
  1,662,810 1,387,778 1,662,810 1,387,778 
 14 10,000 1,174,079 10,000 1,174,079 
     1,697,399 2,586,446 1,697,399 2,586,446 
         
         
     650,882 701,841 650,882 701,841 
     7,828,762 2,797,737 7,828,762 2,797,737 
     8,479,644 3,499,578 8,479,644 3,499,578 
         
     10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024 
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    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
  6,086,024 7,837,836 6,086,024 7,837,836 
 6,727,979 1,051,902 6,727,979 1,051,902 
 (3,825,321) (4,638,501) (3,825,321) (4,638,501) 
 (    14)    1,193,260 1,825,657 1,193,260 1,825,657 
(((())))    
    (4,899) 8,880 (4,899) 8,880 
     250  250 

    10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024 
 
  31  .. 2559  .. 2558  
 

 ((((    ::::    ))))    
     
             

 
..... . . . 

2559255925592559    
..... . . . 

2558255825582558    
..... . . . 

2559255925592559    
..... . . . 

2558255825582558    
..... . . . 

2559255925592559    
..... . . . 

2558255825582558    
       

    35,507 35,507 27,889 26,522 (10,918) (10,918) 
 
    
 
  31  .. 2559  (.. 2558 :  
 12   3.28  3.30 ) 
 
  31  .. 2559     
 7  (.. 2558 : 7 )  
 
  31  .. 2559  2 
 (.. 2558 : 2 )  
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        ((((    ::::    ))))    
                
        ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
         
 7 137 191 137 137 
  72,055 83,228 34,182 44,141 
  72,192 83,419 34,319 44,278 
    (15,128) (19,041) (5,024) (8,910) 
     57,064 64,378 29,295 35,368 
      
 7 2,376 571 189,565 145,238 
  283,303 284,083 116,900 131,898 
  285,679 284,654 306,465 277,136 
      
  342,743 349,032 335,760 312,504 
 
 

        ((((    ::::    ))))    
                
        ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

         
         
 7 137 191 137 137 
     137 191 137 137 
         
  46,730 49,787 21,500 25,980 
      

 3   10,197 12,254 7,658 7,393 
3  6    1,221  1,077 
6  12    925  781 
 12    15,128 19,041 5,024 8,910 

  72,055 83,228 34,182 44,141 
    (15,128) (19,041) (5,024) (8,910) 

     56,927 64,187 29,158 35,231 
         
  57,064 64,378 29,295 35,368 

 15   30   





136 รายงานประจำาปี 2559

 
 
 31  .. 2559 




11  
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
    72,942 67,150   
 36,775 36,606 36,775 36,606 
 27,512 21,599 27,102 21,599 
 25,882 26,382 25,882 26,382 
   19,456 15,148   
 5,211 16,267  10,042 
 5,139 7,132 5,139 7,132 
 5,000 45,033 5,000 45,033 
 4,859 4,951 4,682 4,951 
 480 30   
  3,632  3,632 
    4,960 4,568 4,910 4,355 

    208,216 248,498 109,490 159,732 
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 31  .. 2559 




  
 
 

 ((((    ::::    ))))    
 ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
                         
                         

       
       
          
          
    196,763 694,024 890,787 193,265 708,193 901,458 
 
       
    
        
      () 3,498 17,326 20,824 4,290 24,575 28,865 
          
       ()  (9) (9)  (3) (3) 
          
            (((())))    3,498 17,317 20,815 4,290 24,572 28,862 
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142 รายงานประจำาปี 2559

 
 
 31  .. 2559 




     
 
    ((((    ::::    ))))    

    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
      
   
    62,725 66,276 
 
   
    () 5,007 3,249 
 ()   
    (((())))    5,007 3,249 
 
 
 

14    
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 6,857,996 6,515,242 6,857,996 6,515,242 
 1,441,728 2,735,527 1,441,728 2,735,527 
 12,336 12,336 12,336 12,336 

 8,312,060 9,263,105 8,312,060 9,263,105 
 
 : 
 
  31  .. 2559  1   4.00  (.. 
2558 :  4.00 ) 
 
  31  .. 2559 
 544.19  (.. 2558 
: 540.59 ) 
 
  31  .. 2559  1   6   
 4.95  (.. 2558 :     3.80  6.34 ) 
 4.15  (.. 2558 :  1.47  4.22 )  
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 31  .. 2559 




 : 
 
  31  .. 2559 
 17  (.. 2558 : 19 )    
1  (.. 2558 :) 
 
  31  .. 2559  
 11  (.. 2558 : 12 )      
 /      
               
  
 
  31  .. 2559 
 1  (.. 2558 : 1 ) 
 
  
      
  
 
  31  .. 2559      
23  (.. 2558 : 20 )  (Feeder Fund) 
 
 
 31  .. 2559  .. 2558  
    
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 9,263,105 8,690,342 9,263,105 8,690,342 
 2,519,728 4,806,774 2,519,728 4,806,774 
 (2,624,102) (2,183,508) (2,624,102) (2,183,508) 
 ( 9) (1,193,260) (1,825,657) (1,193,260) (1,825,657) 
  3  3 
()               
    346,589 (224,849) 346,589 (224,849) 

    8,312,060 9,263,105 8,312,060 9,263,105 
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 31  .. 2559 




  31  .. 2559  .. 2558  
 

    ((((    ::::    ))))    
        
        
        1111        1111        5555            5555            

        
    31313131        ..... . . . 2559255925592559        
     

     
     
     
 10,000 10,000  20,000 
  887,540 544,188 1,431,728 

 10,000 897,540 544,188 1,451,728 
     
    31313131        ..... . . . 2558255825582558        
     

  1,019  1,019 
 100,000   100,000 
 20,000   20,000 
 145,227 1,043,002 263,379 1,451,608 
 908,852 887,540 540,587 2,336,979 

 1,174,079 1,931,561 803,966 3,909,606 
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 31  .. 2559 




 
    ((((    ::::    ))))    
        
        
        1111        1111        5555            5555            

        
    31313131        ..... . . . 2559255925592559        
     

     
     
     
 10,000 10,000  20,000 
  887,540 544,188 1,431,728 

 10,000 897,540 544,188 1,451,728 
        
    31313131        ..... . . . 2558255825582558        
     

  1,019  1,019 
 100,000   100,000 
 20,000   20,000 
 145,227 1,043,002 263,379 1,451,608 
 908,852 887,540 540,587 2,336,979 

 1,174,079 1,931,561 803,966 3,909,606 
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 31  .. 2559 




  31  .. 2559  .. 2558   
 
 ((((    ::::    ))))    
     
                 
 ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
     
  1,019  1,048 
  100,000  102,995 
  20,000  20,155 
 20,000 1,451,608 20,417 1,530,463 
 1,431,728 2,336,979 1,386,360 2,282,936 
 1,451,728 3,909,606 1,406,777 3,937,597 
      ( 9)    (10,000) (1,174,079) (10,198) (1,178,672) 

 1,441,728 2,735,527 1,396,579 2,758,925 
 
 ((((    ::::    ))))    
     
                 
 ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
     
  1,019  1,048 
  100,000  102,995 
  20,000  20,155 
 20,000 1,451,608 20,417 1,530,463 
 1,431,728 2,336,979 1,386,360 2,282,936 
 1,451,728 3,909,606 1,406,777 3,937,597 
      ( 9) (10,000) (1,174,079) (10,198) (1,178,672) 

 1,441,728 2,735,527 1,396,579 2,758,925 
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 31  .. 2559 




15     
    

    ((((    : : : : ))))    

        
                            
                                                                                ////        
                            
                พพพพ            
        1111     พ พ พ พ..... . . . 2558255825582558          
 1,014,097 1,752,819 1,016,176 3,238 1,753,148 5,539,478 
    (715,034) (796,947) (1,458)  (1,513,439) 

   1,014,097 1,037,785 219,229 1,780 1,753,148 4,026,039 
       
           
                31313131     พ พ พ พ..... . . . 2558255825582558       
   1,014,097 1,037,785 219,229 1,780 1,753,148 4,026,039 
พ   4,062 225,103  1,619,175 1,848,340 
/พ   (3,933)   (3,933) 
   (109,162) (81,025) (155)  (190,342) 
พ  3,110,578 233,167  (3,343,745)  

   1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104 
                            
        31313131     พ พ พ พ..... . . . 2558255825582558          
 1,014,097 4,865,513 1,453,206 3,238 28,578 7,364,632 
    (822,250) (860,665) (1,613)  (1,684,528) 

   1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104 
       
           
                31313131     พ พ พ พ..... . . . 2559255925592559       
   1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104 
พ   6,047 67,447 2,372 139,985 215,851 
/พ  (30) (44) (2,072)  (2,146) 
   (233,054) (123,367) (95)  (356,516) 
พ  83,510 71,184  (154,694)  

   1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293 
                            
        31313131     พ พ พ พ..... . . . 2559255925592559          
 1,014,097 4,955,022 1,474,651 3,538 13,869 7,461,177 
    (1,055,286) (866,890) (1,708)  (1,923,884) 

   1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293 
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 31  .. 2559 




    ((((    ::::    ))))    

        
                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ////        
                            
                            
          
        1111        ..... . . . 2558255825582558          
 1,014,097 1,751,102 935,438 3,238 1,753,148 5,457,023 
    (713,715) (716,436) (1,458)  (1,431,609) 

   1,014,097 1,037,387 219,002 1,780 1,753,148 4,025,414 
       
          
                31313131        ..... . . . 2558255825582558       
   1,014,097 1,037,387 219,002 1,780 1,753,148 4,025,414 
   4,062 223,736  1,619,175 1,846,973 
/   (3,933)   (3,933) 
   (109,121) (80,863) (155)  (190,139) 
  3,110,578 233,167  (3,343,745)  

   1,014,097 4,042,906 591,109 1,625 28,578 5,678,315 
          
        31313131        ..... . . . 2558255825582558          
 1,014,097 4,863,796 1,373,707 3,238 28,578 7,283,416 
    (820,890) (782,598) (1,613)  (1,605,101) 

   1,014,097                                    4,042,906 591,109 1,625 28,578 5,678,315 
       
          
                31313131        ..... . . . 2559255925592559       
   1,014,097                                                     4,042,906 591,109 1,625 28,578 5,678,315 
   6,047 67,447 2,372 139,985 215,851 
/  (30) (37) (2,072)  (2,139) 
   (233,013) (123,059) (95)  (356,167) 
  83,510 71,184  (154,694)  

   1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860 
          
        31313131        ..... . . . 2559255925592559          
 1,014,097 4,953,305 1,402,212 3,538 13,869 7,387,021 
    (1,053,885) (795,568) (1,708)  (1,851,161) 

   1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860 
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16    
    

    ((((    ::::    ))))    
        
                    
                    
        1111        ..... . . . 2558255825582558        
 1,255,244 2,784 39,664 1,297,692 
   (804,307) (131)  (804,438) 
   450,937 2,653 39,664 493,254 
                    
    31313131        ..... . . . 2558255825582558        
   450,937 2,653 39,664 493,254 
  54,201 35 62,957 117,193 
  (104,042) (384)  (104,426) 
 100,206  (100,206)  
   501,302 2,304 2,415 506,021 
                    
        31313131        ..... . . . 2558255825582558        
 1,409,652 2,819 2,415 1,414,886 
   (908,350) (515)  (908,865) 
   501,302 2,304 2,415 506,021 
     
    31313131        ..... . . . 2559255925592559        
   501,302 2,304 2,415 506,021 
  14,748 48 56,472 71,268 
 (110,228) (388)  (110,616) 
 43,186  (43,186)  
   449,008 1,964 15,701 466,673 
                    
        31313131        ..... . . . 2559255925592559        
 1,467,625 2,867 15,701 1,486,193 
   (1,018,617) (903)  (1,019,520) 
   449,008 1,964 15,701 466,673 
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 31  .. 2559 




    ((((    ::::    ))))    
        
                    
                    
        
        1111        ..... . . . 2558255825582558        
 1,173,737 1,923 39,664 1,215,324 
   (724,013) (2)  (724,015) 
   449,724 1,921 39,664 491,309 
                    
    31313131        ..... . . . 2558255825582558        
   449,724 1,921 39,664 491,309 
  54,201 35 62,957 117,193 
  (103,795) (261)  (104,056) 
 100,206  (100,206)  
   500,336 1,695 2,415 504,446 
                    
        31313131        ..... . . . 2558255825582558        
 1,328,144 1,958 2,415 1,332,517 
   (827,808) (263)  (828,071) 
   500,336 1,695 2,415 504,446 
     
    31313131        ..... . . . 2559255925592559        
   500,336 1,695 2,415 504,446 
  14,748 48 56,472 71,268 
  (110,008) (265)  (110,273) 
 43,186  (43,186)  
   448,262 1,478 15,701 465,441 
                    
        31313131        ..... . . . 2559255925592559        
 1,386,117 2,006 15,701 1,403,824 
   (937,855) (528)  (938,383) 
   448,262 1,478 15,701 465,441 
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17   

  ()  (“”)  

 
  
 
 
  31  .. 2559  .. 2558     
 10,159.97   8,829.62    
 
 ((((    ::::    ))))    
     
 ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
   
 9,598,086 8,291,930 
 519,744 492,008 
 42,138 45,677 

 10,159,968 8,829,615 
 
  31  .. 2559   14.57  (.. 
2558 : 13.70 )   
   
 
 “ 
”  
 “”  
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 31  .. 2559 




18  


  ()  
(“”) 
 
 2  
 
18.1  (Securities Deposit) 

 
 ( 
 5     
4   )  

 
  
    

18.2  (Clearing fund)        
 
(1) 100  
 
(2)  
 

  (
 5     1  
 ) 

 
  1,000  
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 31  .. 2559 




  31  .. 2559  .. 2558   
 
 ((((    ::::    ))))    
     

 
                                                            

    
                            
        

             
 ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
       
 656,832 625,551   656,832 625,551 
       
 1,023 872 511 925 1,534 1,797 
  71,002  238,036  309,038 
 221,543 138,917 830,540 508,184 1,052,083 647,101 
 879,398 836,342 831,051 747,145 1,710,449 1,583,487 
 794 4,211 2,603 6,125 3,397 10,336 
 61 86 7,453 5,694 7,514 5,780 

 880,253 840,639 841,107 758,964 1,721,360 1,599,603 
 
 ((((    ::::    ))))    
     
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
   
      
 100,000 100,000 
 40,043 38,242 

 140,043 138,242 
 
    
 
 31  .. 2559  0.25  1.00             
(.. 2558 :  1.00  2.07 ) 
 
 31  .. 2559  0.90  (.. 2558 :    
 1.00  1.25 )  



154 รายงานประจำาปี 2559

 
 
 31  .. 2559 




    
 
 (.. 2558 : 1 ) 
 
 
 31  .. 2559 
 1.54  1.60  (.. 2558 :  2.82  3.95 ) 
 
  31  .. 2559  .. 2558   
 
 ((((    ::::    ))))    
     
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
            
 877,000 835,000 
 ( 6 ) 3,283 5,688 
 880,283 840,688 
      
 608,834 536,907 
 92,200 83,766 
 701,034 620,673 
   
 1,581,317 1,461,361 




19  

 
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ........    2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
    31313131            
 2,322 2,026   
 (44,684) (1,191) (44,684)  

   (42,362) 835 (44,684)  
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 31  .. 2559 




 
 
    
    
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 2,026 2,021   
/() 53,501 5 53,481  
/()     

 55,527 2,026 53,481  
 
    
    
    
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 1,191 1,191   
/() 96,698  98,165  
/()     

 97,889 1,191 98,165  
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 31  .. 2559 




 
 
    ((((    ::::    ))))    
        

    
    

    



    




        
        
     
 1  .. 2558 2,021   2,021 
 ()  5   5 
 31  .. 2558 2,026   2,026 
 ()  1,005 4,844 47,652 53,501 

 31  .. 2559 3,031 4,844 47,652 55,527 
 
 
    ((((    ::::    ))))    
        

    
    

    



    




        
        
     
 1  .. 2558     
 ()      
 31  .. 2558     
 ()  1,005 4,824 47,652 53,481 

 31  .. 2559 1,005 4,824 47,652 53,481 
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 31  .. 2559 




 
 
 ((((    ::::    ))))    
     

 

    
    

    
    

    
    


        

                
       
 1  .. 2558  1,191 1,191 
 ()     
 ()     
 31  .. 2558  1,191 1,191 
 ()  97,382 (684) 96,698 
 ()     

 31  .. 2559 97,382 507 97,889 
    
    
 ((((    ::::    ))))    
     

 

    
    

    
    

    
    


        

                
       
 1  .. 2558    
 ()     
 ()     
 31  .. 2558    
 ()  97,382 783 98,165 
 ()     

 31  .. 2559 97,382 783 98,165 
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 31  .. 2559 




20  
 

        ((((    : : : : ))))    
                
        ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

         
         
    7   139  
 7 81 1,300 81 1,300 
  87,268 103,002 83,296 102,547 
  87,349 104,302 83,516 103,847 
      
         
 7   5,914 1,331 
 7 9,340 45,285 8,740 45,285 
  934,814 1,076,645 917,335 1,059,459 
  944,154 1,121,930 931,989 1,106,075 
      
  1,031,503 1,226,232 1,015,505 1,209,922 


21  
 
    ((((    : : : : ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 72,942 67,150   
ป 65,775 62,112   
  36,775 36,606 36,775 36,606 
ป 35,728 70,959 35,724 70,955 
   33,305 44,363 10,938 20,299 
ป     
    24,223 21,878 24,121 21,878 
 18,924  18,921  
 11,570 11,568 11,570 11,568 
ป 480 30   
  1,239   
   17,599 18,892 12,781 14,656 

 317,321 334,797 150,830 175,962 
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22  
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
        
    207,353 195,392 207,353 195,392 
    30,910 31,852 30,910 31,852 

 238,263 227,244 238,263 227,244 
     
        
    23,598 19,820 23,598 19,820 
    2,978 3,276 2,978 3,276 

 26,576 23,096 26,576 23,096 
 
 

    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
     
    207,353 195,392 207,353 195,392 
    30,910 31,852 30,910 31,852 

 238,263 227,244 238,263 227,244 
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 31  .. 2559 




 
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
  1  222,459 203,040 222,459 203,040 
 18,727 15,945 18,727 15,945 
 7,849 7,151 7,849 7,151 
     

  
()     


  (31,004)  (31,004) 

 
  15,810  15,810 

  27,688  27,688 


       
     

 249,035 238,630 249,035 238,630 
   (10,772) (11,386) (10,772) (11,386) 
  31  238,263 227,244 238,263 227,244 
   1   (4,785)  (4,785) 

 1  238,263 222,459 238,263 222,459 
 
 31  .. 2559  .. 2558   
 
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 18,727 15,945 18,727 15,945 
 7,849 7,151 7,849 7,151 

 26,576 23,096 26,576 23,096 
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 31  .. 2559 




 31  .. 2559  .. 2558            
 
 
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
   
   31   3.60  3.60 
    5.00  10.00  5.00  10.00 
    4.50  4.50 
  0.00  13.00  0.00  13.00 
   3.00   3.00 
 60  60  
 
 
  
     

            
 ..... . . . 2559255925592559 ..... . . . 2558255825582558 ..... . . . 2559255925592559 ..... . . . 2558255825582558 ..... . . . 2559255925592559 ..... . . . 2558255825582558 
       
  1  1  11  11  13  13 
     
    

 
 1 

 
 1 

 
 15 

 
 15 

 
 13 

 
 13 

  20  20  8  8  9  9 
 
 

  

 (Projected Unit Credit Method)          
  
 
 
 
 22  (.. 2558 : 22 ) 
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 31  .. 2559 




  
 

 ((((    ::::    ))))    
     
     1111        1111            5555            5555            

     
  31  .. 2559     
 44 35,618 674,075 709,737 
 2,382 14,214 50,322 66,918 
 2,426 49,832 724,397 776,655 
 

 ((((    ::::    ))))    
     
     1111        1111            5555            5555            

     
  31  .. 2558     
 4,490 20,708 689,028 714,226 
 3,651 12,673 54,245 70,569 
 8,141 33,381 743,273 784,795 
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 31  .. 2559 




 
 
    
 
 .. 2540  .. 2556  .. 2559  
 2,000  500   2,040    4,540  
         
 
 
    
 
 .. 2547   300         

   ()  
 
    
 
 .. 2536  .. 2545      
100   
  
  
    
    
 
 .. 2540  .. 2547           
75   
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 31  .. 2559 




    
 
 .. 2547   (Securities 
Investor Protection Fund “ SIPF”) (“”) 
 300  
 
 SIPF  1  .. 2547 
     
    31  .. 2559 
 34  (.. 2558 : 34 ) 
 
 
1)   300   
2)   
3)  
 
     
   1  
 1    
 
1)   
2)  
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 31  .. 2559 




   
  
 ((((    : : : : ))))    
     
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
      
      
 444,204 414,267 
 5,791 5,838 
 203 341 
    450,198 420,446 
   
      
 301,334 296,575 
 301,334 296,575 
      
    751,532 717,021 
            
      
      
    1,590 10 
    1,590 10 
            
      
 213,494 209,627 
 78,790 65,449 
    292,284 275,076 
   
    293,874 275,086 
      
      
 300,000 300,000 
 157,658 141,935 
    457,658 441,935 
   
    751,532 717,021 
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 31  .. 2559 




 31  .. 2559 
 .. 2558  24 “”    
    
  
 
 .. 2555   ()  () ()        
 (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) 
(“”)  50  
 
 15  .. 2555 
  
  
 .. 2546    31  .. 2559 
 41  (.. 2558 : 39 )  
 
  
   
  100   
50   100  
 
 
 
   1  
 1    
 
1)   
 
2)  
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 31  .. 2559 




 
  
    ((((    ::::    ))))    
     
 ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
      
      
 81,860 71,947 
 460 562 
 555 747 
    82,875 73,256 
      
    82,875 73,256 
   
      
      
 257 333 
   
 257 333 
   
      
 27,600 19,000 
 978 647 
    28,578 19,647 
      
    28,835 19,980 
   
          
 50,000 50,000 
 4,040 3,276 
    54,040 53,276 
      
    82,875 73,256 
 
  31  .. 
2559  .. 2558  24 “” 
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 31  .. 2559 




24  

  
  
 

    
((((    ::::    ))))    

    
    

    

    
    
    





    

    






((((
))))    





    
    ((((


))))    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    
    

    
                                                                                                                                     
    31313131        ..... . . . 2559255925592559         
         
    5,099,000 5,099,000 
   1,748 12,059 1,042 765,113 779,962 
    206,984 206,984 
    1,748 12,059 1,042 6,071,097 6,085,946 
    
    

     

  87 88 3,693,659 3,693,834 
      
       401,190 401,190 
  848 190 327,996 329,034 
     935 278 4,422,845 4,424,058 
         
    1,748 11,124 764 1,648,252 1,661,888 
         
    ::::         
      
         
       (11) (11) 
         
           341,690 341,690 
         
         4,599   4,599 
            
          2 2 
      
     4,599  341,681 346,280 
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 31  .. 2559 




((((    ::::    ))))    
    

    

    
    
    





    

    
    





((((

))))    





    

    ((((


))))    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    
    

    
      
      
         
         
          (61) (61) 
      
       (61) (61) 

    1,748 15,723 764 1,989,872 2,008,107 
    
    

    ((((    ::::    ))))    

    
    

    

    
    
    





    

    
    





((((

))))    





    

    ((((


))))    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    
    

    
            
    31313131        ..... . . . 2558255825582558      

 
  

      
 

  
    4,518,405 4,518,405 
   2,956 10,409 1,466 489,058 503,889 
    236,779 236,779 
    2,956 10,409 1,466 5,244,242 5,259,073 

    
     

         
  105 108 3,334,887 3,335,100 
      
       401,379 401,379 
   272 139,966 140,238 
     105 380 3,876,232 3,876,717 
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 31  .. 2559 




    ((((    ::::    ))))    

    
    

    

    
    
    





    

    
    




    
((((

))))    





    
    ((((


))))    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    
    

    
 

    
    

2,956 10,304 1,086 1,368,010 1,382,356 

         
    ::::      
      
         
       (4) (4) 
         
           (215,966) (215,966) 
         
         (1,806)   (1,806) 
           
          1 1 
      
     (1,806)  (215,969) (217,775) 
 
 

     

         
         
          (13,702) (13,702) 
      
       (13,702) (13,702) 
    2,956 8,498 1,086 1,138,339 1,150,879 
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 31  .. 2559 




    
((((    ::::    ))))    

    
    

    

    
    
    





    

    
    




    
((((

))))    





    

    ((((


))))    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    
    

    
 

    31313131        ..... . . . 2559255925592559         
         
    2,300,790 2,300,790 
   1,748 12,059  1,142,681 1,156,488 
    1,960,975 1,960,975 
    1,748 12,059  5,404,446 5,418,253 
         
         
  87  3,385,849 3,385,936 
      
       401,190 401,190 
  848  178,537 179,385 
     935  3,965,576 3,966,511 
         
    1,748 11,124  1,438,870 1,451,742 
         
::::         
      
         
         
           341,690 341,690 
         
         4,599   4,599 
         
                 4,599  341,690 346,289 

      
      
          
          
              
      
         
    1,748 15,723  1,780,560 1,798,031 
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 31  .. 2559 




 

    
((((    ::::    ))))    

    
    

    

    
    
    





    

    
    




    
((((

))))    





    

    ((((


))))    

    
    
    
    
    


    

    
    
    
    
    
    

    
 

    31313131        ..... . . . 2558255825582558         
     
    1,955,884 1,955,884 
   2,956 10,409  902,455 915,820 
    1,798,252 1,798,252 
    2,956 10,409  4,656,591 4,669,956 

                    
         
  105  3,027,314 3,027,419 
      
       401,379 401,379 
     105  3,428,693 3,428,798 
                        
    2,956 10,304  1,227,898 1,241,158 
         
::::         
      
         
         
           (215,966) (215,966) 
         
         (1,806)   (1,806) 
         
                 (1,806)  (215,966) (217,772) 
 
 

     

          
          
            (13,702) (13,702) 
      
       (13,702) (13,702) 
    2,956 8,498  998,230 1,009,684 
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25  

    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    
        
 1,649,855 1,371,622 1,281,627 1,076,551 
 1,018,481 982,425   
 539,130 494,133 539,130 494,133 
 508,537 466,375   
 497,657 419,887   
 340,012 306,962 290,530 250,130 
 290,297 282,827   
 132,570 87,381 67,189 29,361 
 122,461 105,709 122,314 105,709 
  1,084   

 5,099,000 4,518,405 2,300,790 1,955,884 





















 
 
 31  .. 2559 




26  –  
 

        ((((    ::::    ))))    
                
        ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

            
  355,300 503,598 198,858 294,966 
       
   7   (32,010) (26,546) 
       
      (147,635) (203,413)   
    207,665 300,185 166,848 268,420 
      
     376,095 111,335 376,095 111,335 
     12      377,317 438,399 
    13   8,497  
    13   31,487 9,446 
     61 18 35 10 
     29,231 2,535 29,231 2,535 
  191,705 67,265 191,436 65,943 
(((()))) 
     (37,896) 10,426 (36,517) 9,073 
   250  250 

        766,861 492,014 1,144,429 905,411 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 31  .. 2559 




26  –  
 

        ((((    ::::    ))))    
                
        ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

            
  355,300 503,598 198,858 294,966 
       
   7   (32,010) (26,546) 
       
      (147,635) (203,413)   
    207,665 300,185 166,848 268,420 
      
     376,095 111,335 376,095 111,335 
     12      377,317 438,399 
    13   8,497  
    13   31,487 9,446 
     61 18 35 10 
     29,231 2,535 29,231 2,535 
  191,705 67,265 191,436 65,943 
(((()))) 
     (37,896) 10,426 (36,517) 9,073 
   250  250 

        766,861 492,014 1,144,429 905,411 
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 31  .. 2559 




27  
    

    ((((    : : : : ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

        
 72,737 53,757 72,737 53,757 
 24,513 22,099   
 21,198 11,139 13,094 7,859 
 16,237 13,566 1,840,240 1,643,421 
 12,524 11,471 12,524 11,471 
 3,355 34,214 3,355 34,214 
 1,200 18,500  18,000 
 29,389 39,919 19,025 29,530 

 181,153 204,665 1,960,975 1,798,252 

28  

 
    ((((    : : : : ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

        
 173,781 162,066 173,781 162,066 
 9,695 10,003 9,695 10,003 
 183,476 172,069 183,476 172,069 
        
 1,219,853 1,138,378 1,210,988 1,138,478 
 62,445 61,476 61,869 61,476 
 1,282,298 1,199,854 1,272,857 1,199,954 

 1,465,774 1,371,923 1,456,333 1,372,023 

 
  3.00   15.00            
 10.00  
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29   
        (...) 


 .. 2535   
... (“”)  ...  
 
 .. 2556  ...  
 .. 2557  .. 2559 ( 3 )  
 
1.  0.002  
2. 

 56 
  

 
  
 
 
 ...   () 
 () () 
 .. 2557  .. 2559  2   
 

30  
 

    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

     
 75,958 58,752 75,838 55,231 
 30,386 34,532 30,386 34,531 
 26,465 28,120 36,367 28,120 
 4,982 4,228 4,207 3,483 
 3,884 3,721 3,786 3,704 
 2,052 2,491 2,127 2,491 
 9,070 11,518 8,121 8,982 

 152,797 143,362 160,832 136,542 
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31  


  ( 271)  
 39   
  9  .. 2559   
 

    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

        
 284,799 139,700 133,853  

 284,799 139,700 133,853  
     
         
  43,197 266 44,684  

  43,197 266 44,684  
     
 327,996 139,966 178,537  
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    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

     
    1,989,884 1,522,322 1,630,279 1,241,158 
     
 20      
   (.. 2558 :  20) 397,977 304,464 326,056 248,232 
 (17,417) (439) (15,931)  
 86,005 1,242 85,418  
      
   () 78,285 83,148   
        
   () (262,288) (248,232) (262,288) (248,232) 
        
    
    () (2,377) (217) (2,225)  
     
    47,811  47,507  

 327,996 139,966 178,537  



 16.48 (.. 2558 :  9.19) 
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32  
 

        
    ((((    ::::    ))))    
            
    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    ..... . . . 2559255925592559    ..... . . . 2558255825582558    

        
     
  20,680  20,680 

  20,680  20,680 
        
        
 14,269 11,207 14,269 11,207 
 28,092 19,516 28,092 19,516 

 42,361 30,723 42,361 30,723 
        
        
 15,679 13,525 15,679 13,525 
 62,716 47,037 62,716 47,037 
 5  111,957 143,315 111,957 143,315 

 190,352 203,877 190,352 203,877 
        

        
                    
 54,724 55,106 54,724 55,106 
 77,525 133,172 77,525 133,172 

 132,249 188,278 132,249 188,278 
 
   1     
( 9)  
        
  18.4   
 10  ( 3  .. 2560) 
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33  

33333333....1111     

 
 3   

  1   () 


  2   1 
 ( )  ( ) 


  3  
()

   31 
 .. 2559 

((((    ::::    ))))    
    

..... . . . 2559255925592559    
    1111        2222        3333        

    8,880,845  8,880,845 
   811,461 7,833,520  8,644,981 
    650,882  650,882 

    811,461 17,365,247  18,176,708 

((((    ::::    ))))    
    

..... . . . 2559255925592559    
    1111        2222        3333        

    7,828,762  7,828,762 
   811,461 7,833,520  8,644,981 
    650,882  650,882 

    811,461 16,313,164  17,124,625 
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   31  
.. 2559 

((((    ::::    ))))    
    

..... . . . 2559255925592559    
    1111        2222        3333        

    1,602,741  1,602,741 
      27,889 12,336 40,225 

     1,630,630 12,336 1,642,966 

((((    ::::    ))))    
    

..... . . . 2559255925592559    
    1111        2222        3333        

    1,594,187  1,594,187 
      27,889 12,336 40,225 

     1,622,076 12,336 1,634,412 

 1  2  
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    1111    
 
   
  
  
 
    2222    
    
    
 2 
  
  
 
   
 2 
 4  
    
 
 
    3333    
 


 
      
  
 
 () 
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34  


34.1  

34343434....1111....1111        

 
 .. 2555 
 ()  .. 2553  
123   7.50   
30  .. 2556  14  .. 2557  
   31  .. 2559  
  31 
 .. 2559  .. 2558 
 

34.2  

34343434....2222....1111        

 
  31  .. 2559  
 6.99  (.. 2558 : 6.99 )  
 
 
  (Letter of Comfort) 
  ()  (“”) 
  2,400  (.. 2558 : 2,400 ) 
  
 99.99    
 
    31  .. 2559 
 



185

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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34.2.2 กิจการย่อย 
 

34.2.2.1 ในปี พ.ศ. 2552 กิจการย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องเป็นจาเลยร่วมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นในคดีละเมิด
เรียกทรัพย์สินคืนและค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญ   
 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ศาลฏีกาพิพากษา โดยให้กิจการย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ในการชดใช้คืนหุ้น หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาหุ้นตามราคาที่มีการซื้อขายครั้ง
สุดท้ายในวันที่ใช้คืน พร้อมเงินปันผลให้แก่โจทก์ รวมค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ  318.68 
ล้านบาท 
 
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทาประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
(Financial Institutional Professional Indemnity Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึงความรับผิดสาหรับ
คดีนี้  โดยในปี พ.ศ.2559 บริษัทประกันภัยมีหนังสือยืนยันความรับผิดชอบในการชดใช้         
ความเสียหายส่วนของกิจการย่อย จานวน 106.23 ล้านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 บริษัทประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายจานวนดังกล่าวให้กับโจทก์เรียบร้อยแล้ว  
 
กิจการย่อยไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีดังกล่าวในงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่       
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  

 
34.2.2.2 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 กิจการย่อยแห่งหนึ่งถูกฟ้องเป็นจาเลยร่วมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น

ในคดีละเมิดที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนาการลงทุนของบริษัทสมาชิกจนเป็นเหตุ
ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยถูกเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นจานวนเงินรวม 0.96 
ล้านบาทโดย ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลฎีกาตัดสินยกฟ้องคดี  

 
กิจการย่อยไม่ได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าว ในงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2558 
 

34.2.2.3 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 กิจการย่อยแห่งหนึ่งและพนักงานของกิจการย่อยถูกฟ้องเป็นจาเลย
ร่วมกับนิติบุคคลอื่นในคดีละเมิดที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของกิจการย่อยจน
เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยถูกเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นจานวนเงิน
รวม 1.48 ล้านบาท ต่อมา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โจทก์ได้ยื่นขอถอนฟ้องคดีจากศาล
ชั้นต้น  

 
กิจการย่อยไม่ได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าว ในงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2558 
 





รากฐานแห่งความมั่นคง 
บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมศักยภาพ 
สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พร้อมปลูกฝังความโปร่งใสในทุกกระบวนการ 
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โครงสร้างองค์กร

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
และผู�จัดการ

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย�ฯ

ฝายตรวจสอบภายในสวนกำกับกิจกรรม
องคกร

ฝายบร�หารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ

กลุมงานการตลาด
ผูออกหลักทรัพย 2

กลุมงานการตลาด
ผูออกหลักทรัพย 1

สายงาน
ผู�ออกหลักทรัพย�

กลุมงานพัฒนาธุรกิจ
และผลิตภัณฑ

กลุมงานบร�การลูกคา
และชองทาง

กลุมงานการตลาด
ระบบสารสนเทศ

สายงานการตลาด

กลุ�มงานธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย�

สายงาน
กำกับตลาด

สายงานกฎหมาย

สายงานการเง�นและ
บร�หารเง�นลงทุน

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค�กร

สายงานบร�หาร

สายงานวางแผน
กลยุทธ�องค�กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
เพ�่อความยั่งยืน

สายงานพัฒนา
ความรู�ตลาดทุน

สถาบันว�จัย
เพ�่อตลาดทุน

กองทุนเพ�่อ
การพัฒนาตลาดทุน

กลุมงานพัฒนา
เพ�่อสังคม

กลุมงานพัฒนาธุรกิจ
เพ�่อความยั่งยืน

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุมงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมงานพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

กลุมงานกำกับสมาชิก
และการซื้อขาย

กลุมงานกำกับ
บร�ษัทจดทะเบียนและ
นโยบายกำกับตลาด

สายงานปฏิบัติการ
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คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
และผู�จัดการ

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย�ฯ

ฝายตรวจสอบภายในสวนกำกับกิจกรรม
องคกร

ฝายบร�หารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ

กลุมงานการตลาด
ผูออกหลักทรัพย 2

กลุมงานการตลาด
ผูออกหลักทรัพย 1

สายงาน
ผู�ออกหลักทรัพย�

กลุมงานพัฒนาธุรกิจ
และผลิตภัณฑ

กลุมงานบร�การลูกคา
และชองทาง

กลุมงานการตลาด
ระบบสารสนเทศ

สายงานการตลาด

กลุ�มงานธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย�

สายงาน
กำกับตลาด

สายงานกฎหมาย

สายงานการเง�นและ
บร�หารเง�นลงทุน

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค�กร

สายงานบร�หาร

สายงานวางแผน
กลยุทธ�องค�กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
เพ�่อความยั่งยืน

สายงานพัฒนา
ความรู�ตลาดทุน

สถาบันว�จัย
เพ�่อตลาดทุน

กองทุนเพ�่อ
การพัฒนาตลาดทุน

กลุมงานพัฒนา
เพ�่อสังคม

กลุมงานพัฒนาธุรกิจ
เพ�่อความยั่งยืน

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุมงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมงานพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

กลุมงานกำกับสมาชิก
และการซื้อขาย

กลุมงานกำกับ
บร�ษัทจดทะเบียนและ
นโยบายกำกับตลาด

สายงานปฏิบัติการ

ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2560
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คณะกรรมการ

ดร. ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

นายชาญชัย  กงทองลักษณ์
รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ 
กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ

นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา
กรรมการ

นางโชติกา  สวนานนท์
กรรมการ

นายปริญญ์  พานิชภักดิ์ิ์
กรรมการ

1 2 3

4 5 6
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นายพิเชษฐ  สิทธิอำานวย
กรรมการ

นางวรวรรณ  ธาราภูมิ
กรรมการ

ดร. สมชัย  ไทยสงวนวรกุล
กรรมการ

ดร. สุภัค  ศิวะรักษ์
กรรมการ

นางเกศรา  มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

7 8 9

10 11

ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2560
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ประวัติคณะกรรมการ
ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

การศึกษา

•	 ปริญญาเอก	สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์	(เอ็มไอที)	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร

•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	2536
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	

Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	4

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จากัด	
(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2558		 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	
ฝ่ายเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ปี	2558		 กรรมการ	สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย		
อึ๊งภากรณ์

ตั้งแต่ปี	2556	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	สยามแม็คโคร	จากัด	(มหาชน)	

ตั้งแต่ปี	2555		 กรรมการอานวยการ	วิทยาลัยการจัดการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ปี	2553	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จากัด	(มหาชน)	

ตั้งแต่ปี	2548	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง	

	
ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2556	-	2558	 ประธานคณะกรรมการอานวยการ	
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

ปี	2550	-	2551	 รองประธานกรรมการ	คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปี	2547	-	2553	 ประธานกรรมการบรหิาร	ธนาคารกรงุไทย	
จ�ากดั	(มหาชน)

ปี	2544	-	2549	 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปี	2540	-	2541	 ผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
(ท�างานทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยรวม	๒๕	ปี)

ปี	2539	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	
และรักษาราชการแทนรัฐมนตรี	
ว่าการกระทรวงการคลัง

นายชาญชัย  กงทองลักษณ์
รองประธานกรรมการ

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

•	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

หลักสูตรนักบริหาร

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	2

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่	ธ.ค.	2559	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	ทรีนีตี้	วัฒนา	จากัด	(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2558	 ประธานอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2558	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2558	 ประธานอนุกรรมการวินัย	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2556	 กรรมการ	บรษิทั	ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า	
(ประเทศไทย)	จากัด	(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2555	 กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน	
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ตั้งแต่ปี	2553	 อุปนายก	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ตั้งแต่ปี	2549	 ประธานกรรมการ	ชมรมผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตั้งแต่ปี	2544	 กรรมการ	และกรรมการอานวยการ	

บริษัทหลักทรัพย์	ทรีนิตี้	จากัด
	
ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2558	 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาล	
และความรับผิดชอบต่อสังคม	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	2557	-	2558	 อนุกรรมการตรวจสอบ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	2556	-	มิ.ย.	2557	 อนุกรรมการวินัย	บริษัท	ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จากัด	
(มหาชน)

ปี	2548	-	2552	 กรรมการ	บริษัท	ทรีนีตี้	โพลาริส	ฟิวเจอร์ส	
จากัด	

ศาสตราจารย์พิเศษ 
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ
การศึกษา

•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย	
(LL.M.)	ประเทศแคนาดา

•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 เนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	29	

หลักสูตรนักบริหาร

•	 ประกาศนียบัตรการสาเร็จหลักสูตรกรรมการบริษัท	
(Certificate	of	Completion	on	Company	Directors)	
สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย	

•	 วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
ของนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	5	สถาบันพระปกเกล้า	

•	 ประกาศนียบัตรการกากับดูแลที่ดี	(Certificate	of	Completion	
on	Corporate	Governance,	Director	Executive	Program)	
School	of	Management	มหาวิทยาลัยเยล	

•	 วุฒิบัตร	สถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	9	
•	 ปริญญาบัตร	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	

รุ่นที่	18	(วปรอ.)
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	The	Role	of	The	Chairman	

Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	รุ่นที่	1	

สถาบันวิทยาการการค้า	(Tepcot)
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	4

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2559	 ประธานอนุกรรมการกฎหมาย	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2557	 อนุกรรมการวินัย	ตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2554	 ประธานคณะกรรมการภาษีของ	
สภาหอการค้าไทย	และกรรมการ	
สภาหอการค้าไทย	

ตั้งแต่ปี	2554	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ตั้งแต่ปี	2542	 กรรมการบรหิาร	บรษิทั	สยามพิวรรธน์	จ�ากดั	
ตั้งแต่ปี	2533	 ประธานกรรมการบริษัท	เบเคอร์	แอนด์	

แม็คเค็นซี่	จากัด	
	
ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2557	-	2558	 อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	2557	-	2558	 อนุกรรมการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ปี	2557	-	2558	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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นายชัยภัทร  ศรีวิสารวาจา
กรรมการ

การศึกษา

•	 Illinois	Benedictine	College,	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
(การเงิน)	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 Lehigh	University,	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(Metallurgy)	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 Geelong	Grammar	School	ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรนักบริหาร

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร		Role	of	The	Chairman	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Corporate	Governance	for	
Capital	Market	Intermediaries		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	CMA-GMS	1,		
Capital	Market	Academy	Executive	Education	

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	15

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2559	 อนุกรรมการตรวจสอบ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	23	พ.ค.	2559	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์		
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	จากัด	(มหาชน)

ตั้งแต่	28	ธ.ค.	2558	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	ไทยฟูด้ส์	กรุป๊	จ�ากดั	
(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2554	 กรรมการอิสระ	บริษัท	พรีเชียส	ชิปปิ้ง	จากัด	
(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2552	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	
เคที	ซีมิโก้	จากัด

ตั้งแต่ปี	2552	 Chairman	of	the	Board,	Executive	
Chairman,	Thanh	Cong	Securities	
Company	J.S.C.

ตั้งแต่ปี	2550	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	
ซีมิโก้	จากัด	(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2542	 กรรมการ	สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน
	
ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2556	 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครอง	
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
บริษัท	ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	
(ประเทศไทย)	จากัด	(มหาชน)

ปี	2555	-	2556	 กรรมการ	บรษิทั	ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	
(ประเทศไทย)	จากัด	(มหาชน)

ปี	2553	-	2554	 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จากัด

ปี	2546	-	2551	 ประธานกรรมการ	โรงเรียนนานาชาติ
ใหม่แห่งประเทศไทย				

ปี	2544	-	2550	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ธนาคารธนชาต	จากัด	(มหาชน)

ปี	2542	 กรรมการและกรรมการบริหาร		
ธนาคารกรุงไทย	จากัด	(มหาชน)

นางโชติกา  สวนานนท์
กรรมการ

การศึกษา

•	 MBA,	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 MA	(Psychology),	University	of	San	Francisco	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 BA	(Psychology),	University	of	Minnesota		
ประเทศสหรัฐอเมริกา	

หลักสูตรนักบริหาร

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่น	50	
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง		
(หลักสูตร	วปส.)	รุ่นที่	5

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	10

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จากัด	(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	ทาลิส	จากัด

ตั้งแต่ปี	2557	 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2557	 อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา	
ค่าตอบแทน	ตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านการเงิน	
สานักงานคณะกรรมการกากับ	
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	
ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2557	-	2558	 กรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี	2552	-	เม.ย.2557	กรรมการผู้อานวยการ	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	จากัด
ปี	2539	-	2552	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	

จัดการกองทุนรวม	ทหารไทย	จากัด
ปี	2536	-	2538	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	

แอสเซทพลัส	จากัด	(มหาชน)
ปี	2533	-	2535	 ผู้อานวยการ	Baring	Research	Ltd.	

นายปริญญ์  พานิชภักดิ์์
กรรมการ
การศึกษา

•	 สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน	London	School	of	
Economic	and	Political	Sciences	(LSE)

หลักสูตรนักบริหาร

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน		
กลุ่มลุ่มแม่น้าโขง	(วตท.-GMS)	รุ่นที่	1

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการธุรกิจ	
และอุตสาหกรรม	(วธอ.)	รุ่นที่	2

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	15

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2559	 อนุกรรมการบรรษัทภิบาล	
และความรับผิดชอบต่อสังคม	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2559	 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน	
ในหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์		
ซี	แอล	เอส	เอ	(ประเทศไทย)	จากัด

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ตั้งแต่ปี	2554	 กรรมการ	บริษัท	โฟร์ซีซั่นเรสตัวรองต์	

(ประเทศไทย)	จากัด
	
ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2551	 ดูแลการตลาดของนักลงทุนในภูมิภาค
เอเชีย	สานักงานใหญ่	บริษัท	CLSA	Ltd.		
ประเทศฮ่องกง

ปี	2550	 หัวหน้าการตลาดกลุ่มนักลงทุนสถาบัน	
บริษัทหลักทรัพย์	ซี	แอล	เอส	เอ	
ประเทศไทย	จากัด

ปี	2548	 Vice	President	ธนาคารทิสโก้
ปี	2544	-	2548	 รองประธาน	Asean-UK	Business	Forum
ปี	2542	 แผนกวาณิชธนกิจ	ABN	AMRO		

กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ
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นางวรวรรณ  ธาราภูมิ
กรรมการ

การศึกษา

•	 ปริญญาโท		MBA	North	Texas	State	University	,	
Denton,	Texas	(University	of	North	Texas)		
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต		
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรนักบริหาร

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	
Committee	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Risk	Management	Committee	
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	2

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ปี	2560	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จากัด

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน	
กระทรวงการคลัง

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จากัด
ตั้งแต่ปี	2557	 นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ตั้งแต่ปี	2557	 ประธานกรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2553	-	2559	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จากัด

ปี	2545	-	2552	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จากัด

ปี	2543	-	2545	 รองกรรมการจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี	จากัด	(มหาชน)

ปี	2538	-	2542	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมไทยเอเชีย	จากัด	
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	ยูโอบี	(ประเทศไทย)	จากัด)

ปี	2535	-	2537	 Senior	Vice	President	บริษัท	เงินทุน
หลักทรัพย์	เอกธนา	จากัด	(มหาชน)

ปี	2528	-	2535	 Vice	President	ธนาคาร	เอเชีย	จากัด	
(มหาชน)

ปี	2525	-	2528	 Accounts	Executive	บริษัท	ดาต้าแมท	จากัด	

นายพิเชษฐ สิทธิอำานวย
กรรมการ

การศึกษา

•	 ปริญญาโท	ครุศาสตร์	(การศึกษาปฐมวัย)		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	University	of	Texas	at	Austin,	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมอุตสาหการ)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหาร

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Leadership	Development	
Program	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Monitoring	Fraud	Risk	
Management	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Successful	Formulation	&	
Execution	the	Strategy	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Audit	Committee	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	
Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	11

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2558	 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาล	
และความรับผิดชอบต่อสังคม	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการ	บริษัท	เอสเอส	แฟมิลี่	โฮลดิ้ง	
จากัด

ตั้งแต่ปี	2558	 อนุกรรมการวินัย	บริษัท	ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จากัด	
(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2558	 อนุกรรมการวินัย	บริษัท	สานักหักบัญชี	
(ประเทศไทย)	จากัด

ตั้งแต่ปี	2557	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2556	 กรรมการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ตั้งแต่ปี	2552	 กรรมการผู้อานวยการ	และกรรมการ

บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จากัด	
(มหาชน)	

ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2556	-	2557	 ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี	2550	-	2555	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการอิสระ,	บริษัท	เมอร์เมดมาริไทม์	
จากัด	(มหาชน)	

ปี	2543	-	2551	 กรรมการ,	มาสเตอร์แฟรนไชส์	จิมโบรี	
เพลย์	แอนด์	มิวสิค	(ประเทศไทย),	
บริษัท	เพลย์แอนด์มิวสิค	จากัด	

ปี	2537	-	2543	 First	Vice	President	สายงานวาณิชธนกิจ,	
บริษัทหลักทรัพย์	เจ.เอฟ.ธนาคม	จากัด

ปี	2534	-	2537	 Assistant	General	Manager	ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ,	บริษัท	เอ็ม	เอ็ม	ซี	สิทธิผล	
จากัด

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
กรรมการ

การศึกษา

•	 ปริญญาเอก	คณะรัฐศาสตร์	สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

•	 ปริญญาโท	คณะรัฐประศาสนศาสตร์	สาขาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามคาแหง	

หลักสูตรนักบริหาร

•	 Certificate	in	Management		University	of	California,	
Berkeley,	California,	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	The	Senior	Executive	Program	
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certification	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	
(หลักสูตร	สวปอ.มส.)	รุ่นที่	5	สมาคมวิทยาลัยป้องกัน	
ราชอาณาจักร	ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	10

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2559	 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครอง	
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2559	 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน	
ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	บรษิทั	ตลาดสญัญา	
ซือ้ขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2557	 อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	2557	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	
ตั้งแต่ปี	2547	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท		

เอส	เอ็น	ซี	ฟอร์เมอร์	จากัด	(มหาชน)
	
ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2557	-	2558	 อนุกรรมการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน	
ในตลาดหลักทรัพย์

ปี	2543	-	2545	 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา	คนที่	2
	



นางเกศรา  มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

การศึกษา

•	 ปริญญาโททางการเงิน	(Master	of	Science	in	Finance)	
Golden	Gate	University,	San	Francisco		
ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	(Bachelor	of	Art	in	Economics)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

หลักสูตรนักบริหาร

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	
ด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่น	6	(วพน.	รุ่น	6)	

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	TLCA	Leadership	
Development	Program	(LDP)	รุ่นที่	3	

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	7

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Advanced	Senior	Executive	
Program	(ASEP),	Evanston,	Chicago,	USA,	SASIN	
and	Kellogg	School	of	Management

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Director	Certificate	Program	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	4			

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2559	 กรรมการ	สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์
นานาชาติ	(WFE)

ตั้งแต่ปี	2559	 กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี	2559	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประจาคณะ
เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี	2559	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริม	
การสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น	

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการ	สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ปี	2558	 กรรมการ	ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ	(Center	for	Building	
Competitiveness	Enterprises:	CBCE)	

ตั้งแต่ปี	2557	 กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ปี	2557		 กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่ปี	2557	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จากัด	
(มหาชน)

ตั้งแต่ปี	2557	 ประธานกรรมการ	
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
(ประเทศไทย)	จากัด	
บริษัท	เซ็ทเทรด	ดอท	คอม	จากัด	
บริษัท	สานักหักบัญชี	(ประเทศไทย)	จากัด	
บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จากัด	
บริษัท	สยามดีอาร์	จากัด	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว	จากัด

ประสบการณ์การทำางาน

ปี	2556	–	2557	 รองผู้จัดการ	สายงานการตลาด	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ปี	2547	–	2557	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	จากัด	
(มหาชน)

ปี	2553	–	2554	 กรรมการ	สมาคมนักวิเคราะห์	
ปี	2552	–	2554	 กรรมการบริหาร	คณะเศรษฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ปี	2542	–	2546	 รองกรรมการผู้จัดการ	ศูนย์ซื้อขาย

ตราสารหนี้ไทย	

รางวัลที่ได้รับ

ปี	2559	 รางวัลสตรีไทยดีเด่น	จากสภาสตรี	
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปี	2559		 รางวัลสตรีผู้นาธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง	
ปี	2559	จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ
และวิชาชีพแห่งประเทศไทย		
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปี	2557	 รางวัลโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น		
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ครอบรอบ	80	ปี

ปี	2556	 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
การศึกษา

•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	University	of	Pennsylvania	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 ปริญญาโท	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	Tufts	
University,	Massachusetts	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	และวรรณคดีภาษาอังกฤษ	
Georgetown	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

หลักสูตรนักบริหาร

•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Financial	Institutions	
Governance	Program	สมาคมส่งเสริมสถาบัน	
กรรมการบริษัทไทย

•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่น	2550	
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร		Directors	Accreditation	

Program	สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน	(FINEX	IV)	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

(หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	10

ตำาแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี	2557	 อนุกรรมการตรวจสอบ	และอนุกรรมการ	
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	
ประสบการณ์การทำางาน

ต.ค.	2559	–	ม.ค.	2560	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
กลุ่มซีไอเอ็มบี

ปี	2556	-	2559	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บริหาร
สินทรัพย์สาทร	จากัด

ปี	2552	-	2559	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน	
เจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	
จากัด	(มหาชน)

ปี	2554	-	2556		 กรรมการ	อนุกรรมการตรวจสอบ		
และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัท
จดทะเบยีน	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ปี	2551	-	2552	 กรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออก	
และนาเข้าแห่งประเทศไทย	

ปี	2551	-	2552	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	
จัดการกองทุน	ทหารไทย	จากัด

ปี	2546	-	2551	 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน	
เจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารทหารไทย	จากัด	
(มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

นางเกศรา  มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

ดร. กฤษฎา  เสกตระกูล
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

ดร. ภากร  ปีตธวัชชัย
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
และหัวหน้าสายงานการเงิน
และบริหารเงินลงทุน

1 2 3
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ดร. รินใจ  ชาครพิพัฒน์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานการตลาด
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ดร. สันติ  กีระนันทน์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์

ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2560
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นายกีรติ  โกสีย์เจริญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและ
ช่องทาง และหัวหน้ากลุ่มงานการ
ตลาดระบบสารสนเทศ

นายจิรเทพ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

นายถิรพันธุ์  สรรพกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนพเก้า  สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม
และสื่อสารองค์กร

นางพรรณพร  ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายประพันธ์  เจริญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นางพรรณวดี  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานบริหาร

นางสาวปวีณา  ศรีโพธิ์ทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกำากับตลาด

1 2 3

4

7

5

8

6

คณะผู้บริหาร
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นางสาวเพทาย  เพชรรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภัทรวสี  สุวรรณศร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ 
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
สำานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด

นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญวิสุทธิวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาด
ผู้ออกหลักทรัพย์ 2

นายอำานวย  จิรมหาโภคา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาด
ผู้ออกหลักทรัพย์ 1

นางสาวยุภาวรรณ  ศิริชัยนฤมิตร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการ 
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำากัด

9 10 11

12 13

ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2560
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โครงสร้างการถือหุ้นของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

100%
บมจ.ตลาดสัญญา

ซื้อขายล�วงหน�า (ประเทศไทย)

100%
บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย�

(ประเทศไทย) จำกัด

100%
บร�ษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด

100%
บร�ษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม

จำกัด

100%
บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด

100%
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการ
กองทุนรวม เพ�่อผู�ลงทุน

ต�างด�าว จำกัด

100%
บร�ษัท สยามดีอาร� จำกัด
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ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
 

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด 

(มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทย่อย
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ TFEX เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2547 เพ่ือด�าเนินการเป็นศูนย์กลางการซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรอือนพุนัธ์  
ตามพระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2548 ท้ังน้ี ได้เปลีย่นชือ่จาก
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 
ได้ด�าเนินการควบรวมกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการ 

1. ดร. ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ

2. นางเกศรา มัญชุศรี รองประธาน 

3. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ

4. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ กรรมการ

5. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ

6. นายสุเทพ  พีตกานนท์ กรรมการ

7. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการ

8. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ

9. ดร. รินใจ  ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ 

สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีราคาประเภทอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสานักงาน ก.ล.ต.  

เป็นหน่วยงานกากับดูแล สินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) 

ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options On Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่

• อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์

• อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย

• อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่น ๆ  ได้แก่ ทองคา น้ามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน หรืออื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่า 

และประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจสามารถใช้เป็นเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยง (hedging instruments) ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล

• เป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจได้ในระบบ 

การชาระราคาสาหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากจะมีสานักหักบัญชีที่มีความมั่นคงเป็นคู่สัญญา

ทาให้ผู้ลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาดเกี่ยวกับราคาในอนาคตของสินค้าอ้างอิง ส่งผลให้ผู้ลงทุน 

และผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
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ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  

200 ล ้ านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย ์แห ่ งประ เทศไทย  

ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จดัตัง้ขึน้เมือ่วันที่  
16 พฤศจิกายน 2537 และเปิดด�าเนนิการเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2538 โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่พฒันา และส่งเสรมิการให้บรกิาร 
ทีต่่อเนือ่งจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของตลาดทนุไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐานสากล 

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร 

โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

• ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ให้กับผู้ฝากหลักทรัพย์ (participant) เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร 

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian bank) เป็นต้น โดยหลักทรัพย์ที่ฝากอาจเป็นได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝาก 

หลักทรัพย์ฯ จะบันทึกข้อมูลไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ฯ ยังให้บริการถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จานา และเพิกถอนจานาหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นแบบมีใบหลักทรัพย์ หรือในระบบ 

ไร้ใบหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทารายการเหล่านี้ผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือดาเนินการด้วยตนเอง ในกรณีที่ฝากไว้ในบัญชี 

ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และทาหน้าที่ในการชาระราคาตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC markets) อีกด้วย

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง 

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มอบหมายงานทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งในส่วนของหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ  

โดยทาหน้าที่ในการดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

รวมทั้งทาหน้าที่ในการควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ 

ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนระบบสารองกรณีระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ 

และมีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิต่าง ๆ  ให้ปลอดภัย ระบบบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

และระบบตรวจสอบกิจการภายในเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ

2. ดร. กุลภัทรา   สิโรดม กรรมการ

3. นางนงราม  วงษ์วานิช กรรมการ

4. ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการ

5. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ

6. นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท สานักหักบัญชีฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 600 ล้านบาท 

โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ 

ทุนจดทะเบียน

บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
9 สงิหาคม 2547 โดยเริม่แรกได้ท�าหน้าทีช่�าระราคาและส่งมอบสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) ต่อมาเมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์  
2553 ได้มีการโอนย้ายงานของส�านกัหกับญัชหีลกัทรพัย์ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มายัง 
บริษัท ส�านักหักบัญชี ท�าให้ในปัจจุบันบริษัท ส�านักหักบัญชี ได้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี ้(TBX) ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อีกด้วย ซึ่งท�าให้เกิดการบริหารงานและการจัดการที่ชัดเจน ลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงและ 
การวางหลักประกันโดยรวมของสมาชิกและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชาระราคาและส่งมอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย  

โดยเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (Central Counterparty: CCP) และรับประกันการชาระราคาและส่งมอบในทุกๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ (TBX) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งถือเป็นการ

ลดความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยรวม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริม

การพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว 

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ

2. ดร. กุลภัทรา   สิโรดม กรรมการ

3. นางนงราม  วงษ์วานิช กรรมการ

4. ดร. รินใจ  ชาครพิพัฒน์ กรรมการ

5. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ

6. นางสาวภัทรวสี  สุวรรณศร กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  

80 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น 

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ากัด

บรษัิท เซท็เทรด ดอท คอม จ�ากดั จดัตัง้ขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 13 ตลุาคม 2543 และเปิด 
ด�าเนนิการเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจกิายน 2543 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าหน้าที่ให้บรกิารระบบซือ้ขายหลกัทรพัย์ผ่านอนิเทอร์เนต็ และ
เทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษทัหลกัทรัพย์ เพือ่เพิม่ช่องทางการส่งค�าสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย์และอ�านวยความสะดวกแก่ผูล้งทนุ

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด ทาหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเทคโนโลยีการลงทุน

แก่บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคาสั่งซื้อขายและอานวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน 

รวมทั้งพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และอนุพันธ์

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ

2. นายกีรติ โกสีย์เจริญ กรรมการ

3. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ

4. ดร. รินใจ  ชาครพิพัฒน์ กรรมการ

5. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ

6. นางสาวอมตี ประภาพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท 

โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ 

ทุนจดทะเบียน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

บรษิทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ�ากดั จัดต้ังขึน้เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2543 โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกอบธุรกิจ
โดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)  
เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ

เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนาเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ 

ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrants) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียง 

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ

2. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ

3. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ

4. นางสาวภัทรวสี  สุวรรณศร กรรมการ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด 

มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของ

ทุนจดทะเบียน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ�ากัด

บรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม เพือ่ผู้ลงทนุต่างด้าว จ�ากดั ตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุต่างด้าว เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2539  
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิการลงทนุของชาวต่างประเทศในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นทางเลอืก
ให้แก่ผูล้งทนุชาวต่างประเทศในการลงทนุในหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมอกีทางหน่ึง นอกเหนือจากการลงทุนซ้ือขายหลกัทรพัย์
ในกระดานต่างประเทศโดยตรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด ได้รับการอนุมัติจัดตั้งและจัดการโครงการกองทุนรวม 

เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ  

เป็นผู้บริหารกองทุน ลักษณะการบริหารงานเป็นแบบ passive management โดยจะลงทุนตามความประสงค์ของผู้ต้องการลงทุน  

ประเภทของกองทุนเป็นลักษณะกองทุนเปิด (open-ended fund) ซึ่งแต่ละกองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น 

กองทุนรวมเหล่านี้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยแม้ว่าจะถือโดยคนต่างด้าว

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี  ประธานกรรมการ

2. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ

3. นางสาวภัทรวสี  สุวรรณศร กรรมการ

4. นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการ
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บริษัท สยามดีอาร์ จากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท 

โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ 

ทุนจดทะเบียน

บริษัท สยามดีอาร์ จ�ากัด

บริษัท สยามดีอาร์ จ�ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค ์
เพ่ือเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 
(depository receipt: DR) จ�าหน่ายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท สยามดีอาร์ จากัด ประกอบธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 

(depository receipt: DR) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปลงทุน 

ในหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยผู้ลงทุน 

ที่ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 

(financial right) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (voting right) ในบริษัทจดทะเบียน แต่ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบแสดงสิทธิ

จะต้องมีสัญชาติไทยและออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จากัด เท่านั้น 

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ

2. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ

3. นางสาวภัทรวสี  สุวรรณศร กรรมการ
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