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มุ่งม่ันพัฒนา กลไกการทำงาน
ท่ีเป�นเลิศอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป�นแหล่งลงทุน
และระดมทุนท่ีทันสมัย และเข�าถึงได�ท้ังในประเทศ
ภูมิภาค และท่ัวโลก

สร�างสรรค�สินค�าและบร�การ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต�องการของลูกค�า และยังรองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด�วย

บ�มเพาะบุคลากรให�เปี�ยมด�วยศักยภาพ
พร�อมปลูกฝ�งการปฏิบัติงานด�วยความโปร่งใส
ในทุกกระบวนการทำงาน

มุ่งม่ันพัฒนาองค�ความรู�
ท่ีมีคุณค่าภายในองค�กร
ท้ังการสร�างความรู�ใหม่ การแบ่งป�นแลกเปลี่ยน
และแปลงองค�ความรู�ให�เป�นสินทรัพย�ท่ียั่งยืน

ปลูกฝ�งแนวคิดการดำเนินธุรกิจโดย
ยึดม่ันประโยชน�ของทุกภาคส�วน
เพื่อเป�นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดีท่ีสุด 
พร�อมทำหน�าท่ีดูแลสังคม

พันธกิจ

ว�สัยทัศน์
พัฒนาตลาดทุน เพ�อ่ทุกคน
ตลาดทุนเป�นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค�รวม 
ไม่ได�ตอบสนองความต�องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เราจึงมุ่งมั่นสร�างสรรค�ให�ตลาดทุนเกิดประโยชน�ต่อทุกภาคส่วนของสังคม
เราเช่ือมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร�างความแข็งแกร่งให�แก่ประเทศ
และผลของมันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีว�ตของคนในชาติ
น่ีคือ…สิ�งท่ีเรามุ�งหวังและยึดม่ันในการดำเนินงาน
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“ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ส่งเสริมนวัตกรรม  

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังคง 
เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน  
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ โดยวางกรอบกลยุทธ์ 
ในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย “ประเทศไทย 
4.0” ของภาครัฐ ทั้งการส่งเสริม startup และ SMEs รวมทั้ง  
การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการพัฒนาตลาดทุน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว

ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายโอกาสไปยังผู้ประกอบการ 
startup และ SMEs สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน
ในการต่อยอดธุรกิจ โดยร่วมกับพันธมิตรในการบ่มเพาะ 
ให้ความรู้ พร้อมสร้างช่องทางในการระดมทุนด้วยการพัฒนา  
LiVE platform ให้ผู้ประกอบการ startup และ SMEs สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก ขณะที่การพัฒนา 
ด้านสังคมยังเป็นภารกิจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญ 
ด้วยการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

สารจาก
ประธานกรรมการ
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ทางสังคม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและ 
ภาคสังคมด้วย SET Social Impact Platform โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารของภาคธุรกิจในการทาหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบ
ความสาเร็จ นอกจากนี้ ยังร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ภายใต้โครงการ
ประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้แข็งแกร่ง
อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ให้ความสาคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและ 
มีคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนดาเนินธุรกิจ
โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนไทยมีความโดดเด่นและได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลในหลายมิติ อาทิ การได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
ดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices: DJSI 
จานวน 17 บริษัท สูงสุดในอาเซียน รางวัลยอดเยี่ยมด้าน 
นักลงทุนสัมพันธ์ จาก IR Magazine Awards ประจาปี 2560 
ซึ่งบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับรางวัลมากที่สุดในภูมิภาค
อาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังจัดทารายชื่อหุ้นยั่งยืน 
Thailand Sustainability Investment: THSI อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการดาเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นทางเลือก 
แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน
และต้องการลงทุนในหุ้นที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวก 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นเป็นต้นแบบ 
ในการดาเนินงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม  
โดยเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมภายในองค์กรมาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรม 

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ
ประธานกรรมการ

SET Innovation Awards เพื่อประกวดผลงานด้านนวัตกรรม
สาหรับพนักงาน ส่งเสริมการนาเอานวัตกรรมมาใช้
พัฒนาการทางานอย่างเป็นรูปธรรม และมีแผนขยายการ
ประกวดนวัตกรรมในภาคตลาดทุนในปี 2561 เพื่อกระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ โดยมอบรางวัลบริษัท
ยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company 
Awards) ในงาน SET Awards ตั้งแต่ปี 2559 

การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเดินหน้าตาม 
กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2561-2563) “Towards Sustainable  
Growth with Innovation” โดยในปี 2561 เน้นการสร้าง
ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยโดยใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานแก่ทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์
องค์กรที่สนับสนุนแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับปัจจุบัน 
และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ตลอดจนภาคสังคม ผู้ลงทุน และประชาชน รวมทั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ร่วมผลักดัน 
ตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง และร่วม 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
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ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงของการวางรากฐานเพื่อ
การเติบโตที่มั่นคงของตลาดทุนไทย สะท้อนจากพัฒนาการ
สาคัญในหลายด้านที่ทาให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นผู้นา 
ในภูมิภาคและโดดเด่นในเวทีโลกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับเพิ่มขึ้น 
ต่อเนื่องในปี 2560 และทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
นับตั้งแต่เปิดซื้อขายที่ระดับ 1,838.96 จุด เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2561 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันครองอันดับหนึ่ง 
ต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวัน 50,113.72  
ล้านบาท ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจากการระดมทุน 
ผ่านบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) ในปี 2560 สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์และสูงสุดในภูมิภาค ASEAN-5 ที่ 426,349 
ล้านบาท และมูลค่าระดมทุนสะสมตั้งแต่ปี 2557-2560  

สูงสุดเช่นกัน ชี้ให้เห็นว่าภาคธุรกิจเห็นถึงโอกาสการ 
ขยายกิจการผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่สาคัญ 
ในปี 2560 ได้มีหลักทรัพย์ต่างประเทศเข้าจดทะเบียน 
เต็มรูปแบบ สะท้อนถึงการที่ตลาดทุนไทยก้าวสู่การเป็นแหล่ง
ระดมทุนของภูมิภาค ทาให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 
ทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทาสถิติ
สูงสุดใหม่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2560

ขณะที่คุณภาพเป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความ
สาคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพบริษัท 
จดทะเบียนที่ดาเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่กระบวนการ
สรรหา การเตรียมความพร้อมจนถึงวันเข้าจดทะเบียน และเมื่อ
เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังกากับดูแล
อย่างใกล้ชิด ทั้งการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน การให้ความรู้  

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
วางรากฐานเติบโต 

อย่างมั่นคง โดดเด่นใน
เวทีโลกทั้งปริมาณ 

และคุณภาพ”

สารจาก
กรรมการและผู้จัดการ
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และให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 
การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการ โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความ 
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนจาก
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าคานวณใน 
Dow Jones Sustainability Indices: DJSI 17 บริษัท สูงสุด
ในอาเซียน 

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม CLMV  
ให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาตลาดทุน 
ร่วมกันแล้ว ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้าบทบาท 
ในเวทีโลก โดยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจาปีของสมาพันธ์
ตลาดหลักทรัพย์โลก (WFE) ครั้งที่ 57 หลังจากที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการ WFE เป็นครั้งแรก ขณะที่ตลาดสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้า (TFEX) เป็นเจ้าภาพการประชุมประจาปี AFM 
Annual Conference ครั้งที่ 21 ร่วมกับ The Association of 
Futures Market: AFM พร้อมได้รับเลือกเป็นกรรมการ AFM 
ในปี 2561 จากการมุ่งมั่นพัฒนาการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้รับรางวัลจากสถาบันในต่างประเทศ
ทั้งรางวัลด้านความยั่งยืน “Best Sustainable Securities 
Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017” จาก
วารสาร Capital Finance International ประเทศอังกฤษ  
การติดอันดับ Top 10 ตลาดหลักทรัพย์โลกด้านการเปิดเผย 
ข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานวิจัย 
“Measuring Sustainability Disclosure 2017” โดย Corporate  
Knights และ AVIVA และล่าสุดศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) 
รับรางวัลศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค 
“Best Central Securities Depositary in Southeast Asia 
2017” โดย Alpha Southeast Asia สื่อชั้นนาระดับสากล 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 2 ประเภท Green Building จากการประกวด ASEAN  
Energy Awards 2017 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
การดาเนินงานที่ยึดหลักความยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุล 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทุกมิติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ภายในองค์กร โดยทาให้สถานที่ 
ทางานเป็น Digital Workplace รวมทั้งพัฒนาบริการแก่ผู้ออก 
หลักทรัพย์ อาทิ Digital IPO Digital Report บริการผู้ลงทุน และ 
ช่องทางการให้ความรู้ e-Learning และเครื่องมือการลงทุน

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

ในรูปแบบแอปพลิเคชัน อาทิ SET App Settrade App  
Settrade Streaming for Fund รวมทั้งการใช้ SET Social 
Media เพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่กลุ่มผู้ลงทุนบุคคลในการ
เข้าถึงข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีจานวนถึง 1.5 ล้านคน ในปี 2560  
การขยายตัวของผู้ลงทุนเป็นไปอย่างมีสมดุล ระหว่าง 
ผู้ลงทุนบุคคลกับผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีสัดส่วนการซื้อขาย
อยู่ที่ 48:52 สะท้อนถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยมีการเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการทางานด้านการ
ขยายฐานผู้ลงทุนสถาบัน การเดินสายให้ข้อมูล การขยาย
ช่องทางการเข้าถึง ควบคู่ไปกับการขยายฐานและพัฒนา 
ผู้ลงทุนบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายโอกาสการระดมทุน 
ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ startup ด้วยการพัฒนา 
LiVE platform เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ตลอดจนเปิดให้บริการ FundConnext เพิ่มช่องทางเข้าถึง 
การลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลาย และพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ใหม่ Settrade Streaming for Fund เพื่อให้ผู้ลงทุนส่งคาสั่ง 
ซื้อขายกองทุนรวมด้วยตัวเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว  
ขณะเดียวกัน ได้ปรับลดระยะเวลาชาระราคาและส่งมอบ 
หลักทรัพย์ให้สามารถดาเนินการได้ใน 2 วันทาการ (T+2)  
เริ่มใช้ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นหนึ่ง 
ในผู้นาอาเซียนที่ใช้ T+2 สอดคล้องกับนานาประเทศ อีกทั้ง 
ยังเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทยอีกด้วย

ความสาเร็จในปี 2560 ไม่ใช่เพียงผลสาเร็จจากการ
ทางานในระยะสั้น แต่สะท้อนถึงการวางรากฐานและยึดมั่น
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการพัฒนาตลาดทุนไทย
ให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital 
Market ‘Work’ for Everyone” ซึ่งเกิดจากการทางานร่วมกัน 
ของผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการ
สนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนตลอด 43 ปีที่ผ่านมา  
เชื่อมั่นว่ารากฐานที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับตลาดทุน เศรษฐกิจ 
และสังคมไทย
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ความเคล่ือนไหวของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2560

ม.ค.
SET Index +2.2%
• ECB มีมติคงอัตราดอกเบ้ีย 

และคงวงเง�นในการซื้อ 

พันธบัตรตามมาตรการ 

ผ่อนคลายเชิงปร�มาณ

ก.พ.
SET Index -1.1%
• ประธาน FED แถลงต่อ 

วุฒิสภาถึงแนวโน�มการลด
นโยบายการเง�นแบบผ่อนคลาย 

หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ฟ้ืนตัวตามเป้าหมาย

มี.ค.
SET Index +1.0%
• เง�นทุนไหลเข�า

ตลาดหลักทรัพย� 
เกิดใหม่ในเอเชีย ท�าให� 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย� 
ในภูมิภาคปรับตัวเพ่ิมข้ึน
จากเดือนก่อน

พ.ค.
SET Index -0.3%
• ผู�ลงทุนต่างชาติยังคงมี 

สถานะเป�นผู�ซื้อสุทธ ิ

ในตลาดหลักทรัพย�ไทย 

เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย� 
อื่นในภูมิภาค

มิ.ย.
SET Index +0.8%
• ตัวเลขส่งออกของไทย 

เดือน พ.ค. ขยายตัว  
13.2% yoy สูงสุด 

ในรอบ 52 เดือน และ 
ถือเป�นการเกินดุล 

การค�า 25 เดือนติดต่อกัน

เม.ย.
SET Index -0.6%
• เหตุการณ�ไม่สงบทางการเมือง 

ในซีเรียและความตึงเครียด 

ในคาบสมุทรเกาหล ี

สร�างความกังวลให�แก่ผู�ลงทุน
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ก.ค.
SET Index +0.1%
• ราคาน�้ามันดิบโลก 

ปรับเพ่ิมข้ึนหลังจาก 

การประชุมกลุ่ม OPEC  
มีข�อสรุปให�ประเทศสมาชิก
ลดก�าลังการผลิตลง

ส.ค.
SET Index +2.5%
• GDP ไตรมาส 2/2560 

ขยายตัว 3.7% สูงสุด 

ในรอบ 17 ไตรมาส ท�าให�
คร่ึงปีแรกขยายตัวถึง 3.5% 

สูงกว่าท่ีนักว�เคราะห�
ประมาณการ

ต.ค.
SET Index +2.9%
• สถานการณ�การเมืองไทย 

มีความชัดเจนมากข้ึนหลังจาก
นายกรัฐมนตรีประกาศแผน 

เพ่ือน�าไปสู่การเลือกตั้ง

ธ.ค.
SET Index +3.3%
• คณะรัฐมนตรีประกาศ

แผนกระตุ�นเศรษฐกิจ 

ในปี 2561 เพ่ือส่งเสร�ม
การบร�โภคภายในประเทศ

ก.ย.
SET Index +3.5%
• ตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. 

เติบโต 13.2% yoy สูงท่ีสุด 
ในรอบ 55 เดือน

พ.ย.
SET Index -1.4%
• เง�นบาทแข็งค่าท่ีสุด 

ในรอบ 30 เดือน 

หรือแข็งค่าข้ึน 7.9% YTD

SET Index สูงสุดท่ี 1,753.71 จุด (29 ธ.ค. 2560)
SET Index ต�่าสุดท่ี 1,535.51 จุด (13 มี.ค. 2560)

SET Index
มูลค่าซื้อขาย (ล�านบาท)

หมายเหตุ: % การเปลี่ยนแปลงของ SET Index เป�นการเปลี่ยนแปลงแบบ month-on-month
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2560 2559* 2558 2557 2556

งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม
รายได้รวม 6,332 6,047 5,215 5,237 5,302

รายได้จากการดาเนินงาน 5,007 5,099 4,518 4,201 4,309

รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 1,045 767 492 871 821

รายได้อื่น 1
280 181 205 165 172

ค่าใช้จ่ายรวม 3,818 3,694 3,335 3,082 2,976

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ 1,833 1,759 1,382 1,535 1,661

งบกระแสเงินสดรวม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 763 1,217 636 1,051 1,096

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (217) (2,157) (332) (1,503) (329)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2

22,265 21,709 17,324 18,012 22,965

เงินลงทุนระยะยาว 8,478 8,312 9,263 8,690 5,126

รวมสินทรัพย์ 45,196 39,539 36,136 34,452 34,039

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2
15,215 11,947 10,759 10,346 11,515

รวมหนี้สิน 17,821 14,141 12,747 12,213 13,386

รวมเงินกองทุน 27,375 25,398 23,389 22,239 20,653

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
การเติบโตของรายได้ (ร้อยละ) 4.70 15.95 (0.42) (1.23) 17.85

การเติบโตของรายได้จากการดาเนินงาน (ร้อยละ) (1.80) 12.86 7.55 (2.51) 28.05

อัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 60.31 61.09 63.95 58.85 56.13

อัตรากาไรสุทธิ 3 (ร้อยละ) 28.95 29.09 26.50 29.31 31.33

อัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุน (ร้อยละ) 6.70 6.93 5.91 6.90 8.04

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.46 1.82 1.61 1.74 1.99

อัตราหนี้สินรวมต่อเงินกองทุน (เท่า) 0.65 0.56 0.54 0.55 0.65

ทรัพย์สิน / เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์ 2
13,398 10,160 8,830 8,054 9,362

* การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
1 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน เป็นต้น
2 สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน รวมทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์ด้วยจานวนเดียวกัน (เป็นเงินหลักประกันสาหรับสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของสานักหักบัญชี)
3 อัตรากาไรสุทธิ คานวณจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ ต่อรายได้รวม

ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(หน่วย: ล้านบาท)
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สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์
และการซ้ือขายหลักทรัพย์ประจ�าปี 2560
ความเคล่ือนไหวดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ไทยแสดงศักยภาพ 
ที่โดดเด่นในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความ 
ไม่แน่นอนต่าง ๆ จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
โดย ณ สิ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index)  
ปิดที่ระดับ 1,753.71 จุด เพิ่มขึ้น 210.77 จุด หรือ 13.66% 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 อีกทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 17.92 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น 15.62% จากสิ้นปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังปี 2560 จากภาคการส่งออก
และภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก อีกทั้งด้านการเมืองภายใน
ประเทศมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้ประกาศ
แผนการซึ่งนาไปสู่การเลือกตั้ง ยิ่งทาให้ผู้ลงทุนและภาค
เอกชนมีความเชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

มากขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
จากการระดมทุนผ่านบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) ซึ่งสูงสุด
ใน ASEAN-5 อยู่ที่ 426,349 ล้านบาท โดยมีมูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 50,114 
ล้านบาท ซึ่งเป็นสภาพคล่องที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555

ขณะที่บริษัทจดทะเบียนไทยมีความแข็งแกร่งและ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจดทะเบียนไทย
จานวน 33 บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าคานวณในดัชนี MSCI 
Standard Index โดยมีจานวนบริษัทไทยเพิ่มขึ้นสูงสุด 
ในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกัน 5 ปี สาหรับอัตราเงินปันผล
ตอบแทนของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2560 มีผลตอบแทน
เฉลี่ยอยู่ที่ 2.81% และ 1.45% ตามลาดับ ในขณะที่ forward 
P/E ของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 17.46 เท่า 
และ 35.61 เท่า ตามลาดับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ท่ีมา: SETSMART
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Forward P/E

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ	

SET	และ	mai	ยังคงมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในภูมิภาค
อาเซียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2555	 โดยปี 2560 มีมูลค่า 
การซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวม SET และ mai อยู่ที่ 
50,114 ล้านบาทต่อวัน

ทั้งนี้ การซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai  
แยกตามประเภทผู้ลงทุนในปี 2560 ประกอบด้วย 
1) ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่  
24,208 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 48.31% ของ 

มูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจาก 53.81% ในปี 2559  
2) ผู้ลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 
15,151 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 30.23% ของมูลค่า 
การซื้อขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 25.57% ในปีก่อนหน้า 
3) กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 
ที่ 5,517 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 11.01% ของมูลค่า 
การซื้อขายรวม เพิ่มขึ้นจาก 10.10% ในปีก่อนหน้าเช่นกัน
และ 4) กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย
ต่อวันอยู่ที่ 5,238 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 10.45% 
ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจาก 10.52% ในปี 2559

มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai ในปี 2558-2560

มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 2558 2559 2560
ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) 9,997,372 12,259,772 11,652,312
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 768,098 556,487 575,437
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai 10,765,470 12,816,259 12,227,749
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai 44,302 52,526 50,114
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%) -2.56 18.56 -4.59

อัตราเงินปันผลตอบแทน

ท่ีมา: SETSMART

ท่ีมา: SETSMART
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ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิในปี 2560 ผู้ลงทุน
สถาบันในประเทศ และกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
มีสถานะซื้อสุทธิ 104,666 ล้านบาท และ 16,622 ล้านบาท 

มูลค่าและสดัส่วนการซ้ือขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน (มูลค่า: ล้านบาท, สดัส่วน: %)

มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์สุทธิรวมของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน (หน่วย: ล้านบาท)

ตามลาดับ ขณะที่ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศและผู้ลงทุน 
ต่างประเทศขายสุทธิ 95,185 ล้านบาท และ 26,103 ล้านบาท 
ตามลาดับ

ท่ีมา: SETSMART

ท่ีมา: SETSMART

บร�ษัทหลักทรัพย� ผู�ลงทุนต่างประเทศผู�ลงทุนสถาบัน ผู�ลงทุนบุคคลภายในประเทศ
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สดัส่วนมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ต่อมูลค่าการซ้ือขายรวมท้ังตลาด (หน่วย: %)

จ�านวนบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ (หน่วย: บัญชี)

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพย�แห่งประเทศไทย

11.6%

 2558 2559  2560

 1,244,907
 1,353,225

 1,510,053

 2558 2559  2560

ผ่านช่องทางอ่ืนผ่านอินเทอร�เน็ต

62.13 64.87 67.54

37.87 35.13 32.46

ด้านผู้ลงทุนในปี 2560 จานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ยังคงเพิ่มขึ้นทาสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
โดยจานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 มีจานวน
ทั้งสิ้น 1,510,053 ราย เพิ่มขึ้น 11.6% จากสิ้นปี 25591  
โดยในสิ้นปี 2560 มีสัดส่วนจานวนบัญชีที่มีการซื้อขาย 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน (active account) เฉลี่ยอยู่ที่ 
25.20% ของจานวนบัญชีทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2560 
ผู้ลงทุนบุคคลมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่ระดับ 
2.80 ล้านบาท

การซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลผ่านการซื้อขายทาง
อินเทอร์เน็ตในปี 2560 มีธุรกรรมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
โดยจานวนบัญชีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต
ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 1,349,076 ราย เพิ่มขึ้น 160,420 ราย
จากสิ้นปี 2559 โดยมีจานวนบัญชีที่มีการซื้อขายอย่างน้อย 
1 ครั้งต่อเดือน (active account) จานวน 251,599 ราย 
เพิ่มขึ้น 16,209 ราย จากปี 2559 นอกจากนี้ มูลค่าการซื้อขาย 
ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 32.46% ของมูลค่าการซื้อขายรวม
ของทั้งตลาด และคิดเป็น 70% ของมูลค่าการซื้อขายของ 
ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ

1 จานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai ในปี 2559 มีการปรับแก้ไขข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ ทาให้ตัวเลขดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
จากที่รายงานในปีก่อนหน้า

หากพิจารณามูลค่าการซื้อขายตามขนาดหลักทรัพย์ 
ในปี 2560 พบว่า 1) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 1-10 มีมูลค่า 
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 12,529 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ซื้อขาย 25% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจาก 28%  
ในปี 2559 2) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 11-30 มีมูลค่าการซื้อขาย 
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9,021 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 
18% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจาก 21% ในปีก่อน 
3) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 31-50 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 
ต่อวันอยู่ที่ 5,513 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 11% 
ของมูลค่าการซื้อขายรวม เพิ่มขึ้นจาก 9% ในปีก่อน  
4) กลุ่มหลักทรัพย์ SET 51-100 มีมูลค่าการซื้อขาย 
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7,016 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 
14% ของมูลค่าการซื้อขายรวม เพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี
ก่อน และ 5) กลุ่มหลักทรัพย์ Non SET100 และ mai  
มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน อยู่ที่ 16,036 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนซื้อขาย 32% ของมูลค่าการซื้อขายรวม  
เพิ่มขึ้นจาก 30% ในปี 2559
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มูลค่าซ้ือขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai แยกตามขนาดหลักทรัพย์ (มูลค่า: ล้านบาท, สัดส่วน: %)

ภาวะการซ้ือขายของตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า

ในปี 2560 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)  
มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 324,217 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 
13.68% จากปี 2559 จากการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นของ 
1) Single Stock Futures 2) 10 Baht Gold Futures และ 
3) SET50 Index Options เป็นหลัก โดยปริมาณสัญญา

ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 
40.4% 28.6% และ 152.3% ตามลาดับ

นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจานวน 
ผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2560  
มีจานวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์มาอยู่ที่ 
146,559 บัญชี เพิ่มขึ้น 17,275 บัญชี หรือเพิ่มขึ้น 13.4% 
จากสิ้นปี 2559

ปริมาณการซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (สัญญา)

ผลิตภัณฑ์ 2558 2559 2560
SET50 Index Futures 110,142 131,938 107,873
SET50 Index Options 1,264 1,757 4,433
Single Stock Futures 81,103 138,634 194,593
50 Baht Gold Futures 546 747 783
10 Baht Gold Futures 5,469 11,155 14,347
Gold Deferred Futures - - 722
Oil Futures 107 119 -
USD Futures 1,118 838 1,422
Agricultural Futures - 1 44
รวมปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 199,749 285,189 324,217
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า	(%) 35.86 42.77 13.68

ท่ีมา: SETSMART

ท่ีมา: SETSMART

SET 51-100

Non SET100 และ mai

SET 11-30
SET 31-50

SET 10

 2558 2559  2560

8,172
(18%)

11,117
(25%)

4,221
(10%)

5,566
(13%)

15,226
(34%)

14,580
(28%)

11,267
(21%)

4,657
(9%)

6,354
(12%)

15,667
(30%)

9,021
(18%)

12,529
(25%)

5,513
(11%)

7,016
(14%)

16,036
(32%)
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สถิติส�าคัญเกี่ยวกับงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

2558 2559 2560

งานรับฝากหลักทรัพย์ (ไม่รวมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)
จานวนสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์	(ราย) 106 108 110

บริษัทหลักทรัพย์ 37 39 40
ธนาคารพาณิชย์ 34 34 35
อื่น ๆ 35 35 35

จานวนหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์	(หลักทรัพย์)
ตราสารทุนและตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,941  3,421  3,562 
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล 437 442  482 

งานส�านักหักบัญชี
จานวนสมาชิกสานักหักบัญชี	(ราย)

ตราสารทุนและตราสารหนี้ 39 39 40
ตราสารอนุพันธ์ 42 44 40

งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
จานวนบริษัทที่ให้บริการเป็นนายทะเบียน	(บริษัท) 687 714 747

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 535 544 567
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 121 134 150
ตลาดตราสารหนี้ 0 0 0
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด 1 1 1
อื่น ๆ 30 35 29

จานวนหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายทะเบียน	(หลักทรัพย์) 2,100	 2,345	 2,599	
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 1,743 1,914 2,187 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 173 188 214
ตลาดตราสารหนี้ 10 9 9
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด 51 43 48
อื่น ๆ 123 191 141

จานวนผู้ถือหุ้นในฐานนายทะเบียนหลักทรัพย์	(คน) 1,291,094	 1,375,332	 1,455,618	
รูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ 982,024 1,067,483 1,284,146 
รูปแบบใบหลักทรัพย์ 309,070 307,849 171,472 
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สถิติส�าคัญเกี่ยวกับงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่าการช�าระราคาหลักทรัพย์ (ล้านบาท)

มลูค่าหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (ล้านล้านบาท) จ�านวนผู้ลงทุนในโครงการโอนเงินปันผลเข้าบัญชี
ธนาคาร (ID)

จ�านวนหลักทรัพย์ท่ีเข้าร่วมโครงการโอนเงินปันผลผ่าน
บัญชีธนาคาร

จ�านวนบริษัท/หลักทรัพย์ท่ีให้บริการเป็นนายทะเบียน

ปริมาณการช�าระราคาหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)

ตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ (mai)ตลาดหลักทรัพย�ฯ  (SET)
2558

65,890.62

1,015,442.73
2559

62,461.01

1,146,649.67
2560

56,539.67

998,866.08

ตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ (mai)ตลาดหลักทรัพย�ฯ  (SET)

103,005.17

2558

926,236.64

97,006.18

2559

870,398.62

112,413.40

2560

710,021.12

 2558 2559  2560

ตราสารหน้ีภาครัฐตราสารทุน ตราสารหน้ีภาคเอกชน

11.32

6.83

1.11

14.10

7.40

1.39

16.56

7.80

1.62

 2558 2559  2560

2,074,386 2,320,512
2,512,695

687

2,100

 2558

714

2,345

2559

747

2,599

 2560

จำนวนบร�ษัท จำนวนหลักทรัพย�
 2558 2559  2560

1,658

2,275
2,535



รายงานประจ�าปี 256022

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของการด�าเนินธุรกิจ 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะ “พัฒนาตลาดทุน 

เพื่อทุกคน” โดยมุ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในองค์รวม มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วนของสังคม โดยเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่าง 
มีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และ
จะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ภายใต้พันธกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้ 1) มุ่งมั่นพัฒนากลไก
การทางานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและ 
ระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก  
2) สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตาม 
ความต้องการของลูกค้า และยังรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
อนาคตด้วย 3) บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อม
ปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการ
ทางาน 4) ปลูกฝังแนวคิดการดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่น
ประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด 
พร้อมทาหน้าที่ดูแลสังคม และ 5) มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยให้บริการอย่างครบวงจร 
ประกอบด้วยงานหลักดังต่อไปนี้ 

งานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.	 ธุรกิจตราสารทุนและตราสารหนี้	

การรับจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์: กลุ่ม 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการรับจดทะเบียนและซื้อขาย 
ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถ
ระดมทุนในตลาดแรกและนาเสนอหลักทรัพย์ที่ทาการซื้อขาย 
ในตลาดรองที่มีสภาพคล่อง โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(SET) และตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม  เอ  ไอ  (mai) เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

สามารถระดมทุนจากผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย
เปลี่ยนมือหลักทรัพย์ได้ ตลอดจนรับจดทะเบียนตราสารหนี้ 
ในตลาดตราสารหนี้ (TBX) โดย ณ 31 ธันวาคม 2560  
มีบริษัทจดทะเบียนใน SET 538 บริษัท ใน mai 150 บริษัท 
และมี 380 ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาด TBX นอกจากนี้  
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังรับจดทะเบียนตราสารอื่น เช่น 
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (warrant) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
(derivative warrants) กองทุนอีทีเอฟ (exchange-traded 
fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate  
investment trust) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(infrastructure fund)

การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นศูนย์กลางการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ โดยทาหน้าที่เป็น
สานักหักบัญชี กล่าวคือ เป็นคู่สัญญาและรับประกันการชาระ
ราคาและส่งมอบ (Central Counterparty: CCP) ในทุกรายการ
ซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด หากสมาชิกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา สานักหักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจ่ายชาระ
ราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับคู่สัญญาแทน ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในกลไกสาคัญที่ลดความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty  
risk) จากการซื้อขายในตลาด นอกจากนี้ ยังให้บริการชาระราคา 
สาหรับการซื้อขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นนอกตลาดด้วย (Over 
The Counter: OTC)

การรับฝากหลักทรัพย์: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
ศูนย์กลางรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ทั้ง
ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
โดยให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์  
จานาและเพิกถอนจานาหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทา
รายการเหล่านี้ผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ รวมทั้ง 
ทาหน้าที่ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน
ต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและ
ข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง

การกากับดูแล: กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาหน้าที่กากับ
ดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนและกากับดูแลการทาหน้าที่ของ
บริษัทหลักทรัพย์สมาชิกให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพโดยสะท้อนราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์ 
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รวมทั้งทาหน้าที่กากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนต่อผู้ลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา

2.	 ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายและ

ชาระราคารายการซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ 
สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน  
รวมทั้งทาหน้าที่กากับดูแลการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของ 
ผู้ลงทุนและกากับดูแลการทาธุรกิจตราสารอนุพันธ์ของ 
บริษัทหลักทรัพย์สมาชิก

3.	 ธุรกิจบริการเทคโนโลยี	
นอกจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาหน้าที่เป็นศูนย์ 

ซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่สาคัญข้างต้นแล้ว ยังให้
บริการระบบการส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Front-office 
Service Bureau: FSB) ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน 
Internet และระบบปฏิบัติการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(Back-office Service Bureau: BSB) แก่บริษัทหลักทรัพย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ (economy of scale) และลด
ระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทหลักทรัพย์

อีกทั้ง กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาธุรกิจเผยแพร่ข้อมูล 
การซื้อขายที่เกิดขึ้นและข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน (market 
data services) สาหรับผู้ขายข้อมูล (data vendor) และขายโดยตรง 
ให้ผู้ลงทุนเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน รวมทั้งจัดทาและเผยแพร่ 
ดัชนีหลักทรัพย์ที่สาคัญและมีการใช้ในระดับสากล

นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้บริการ 
FundConnext เพื่อช่วยขยายช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม 
โดยเป็นระบบกลางที่เชื่อมต่อระหว่างบริษัทจัดการลงทุน 
และตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

4.	 ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน	
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาหน้าที่ดูแลและรักษาข้อมูล 

หลักทรัพย์ และจัดทาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ 
นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผล 
ข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ มีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บ
ใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิให้ปลอดภัยสาหรับทั้งบริษัท
จดทะเบียนและผู้ถือหุ้น 

งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว  
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาระยะยาว 

อย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย อันจะนาไปสู่การยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเติบโตอย่างมี
คุณภาพของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน และคุณภาพของสังคมไทย  
ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนด 4 กลยุทธ์หลักสาหรับ
งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาวไว้ดังนี้

1.	การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและ 
การลงทุน	(Capital	Market	Education) โดยแบ่งงานพัฒนา
ความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การยกระดับ 
มาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในตลาดทุน (Professional Education) 2) การพัฒนาความรู้ 
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทจดทะเบียน 
มีความรู้และคุณภาพ (Enterprise Education) 3) การพัฒนา 
ทักษะความรู้ของผู้ลงทุนและผู้มีศักยภาพในการลงทุนเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางการเงินและช่วยสนับสนุนการขยายฐาน 
นักลงทุนในระยะยาว (Investor Education) 4) การพัฒนา
ความรู้ด้านตลาดทุนและการเงินขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
ด้านตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น ห้องสมุดมารวย  
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) และ SET Investment  
Center เป็นต้น (General Public Education) และ 5) การสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดทุน 
ให้แก่ผู้มีบทบาทสาคัญของประเทศ ผู้นาองค์กร และผู้นา
องค์กรรุ่นใหม่ อีกทั้งสร้างเครือข่ายของผู้มีบทบาทในตลาดทุน 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและอาเซียน (Executive 
Education) 

2.	การส่งเสริมงานพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเพื่อความ
ยั่งยืน	(Sustainable	Development:	SD)	โดยมุ่งเน้นบทบาท
ใน 2 ด้านหลัก คือ 1) การยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี  
(Corporate Governance: CG) ให้มีแนวปฏิบัติชั้นนา 
ในระดับสากล และ 2) การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเพื่อความ
ยั่งยืนในกระบวนการดาเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดสภาวะ
แวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติด้าน SD 
สาหรับตลาดทุนไทย เช่น กระตุ้นให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุน 
อย่างมีความรับผิดชอบ และสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้
บริษัทจดทะเบียนเกิดการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (Social  
Enterprise: SE) ตลอดจนการส่งเสริมและเตรียมความพร้อม 
ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าคัดเลือกสู่ตัวชี้วัดและดัชนี 
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แห่งความยั่งยืนระดับสากล เช่น Dow Jones Sustainability  
Index (DJSI) ด้วย

3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนสาหรับ
ประเทศและผู้ร่วมตลาดทุน	(Capital	Market	Development	 
Infrastructure) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย  
และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมไทย เช่น 
สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมในตลาดทุน เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย รวมถึง 
การผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น

4.	การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน	(Capital	Market	
Research)	ทาหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผลิตและเผยแพร่
งานวิจัยด้านตลาดทุน รวมถึงเผยแพร่ดัชนีชี้นาด้านตลาดทุน 
ของประเทศ (leading indicator) ที่ผู้ร่วมตลาด องค์กร และ
ประชาชนทั่วไปสามารถนาไปใช้อ้างอิง นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนระหว่างผู้ผลิตงานวิจัย
และผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้งานวิจัยด้านตลาดทุนเข้าถึง 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพงานสัมมนา 
ด้านตลาดทุนระหว่างประเทศ

โครงสร้างรายได้
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างรายได้ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2560) ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการ 2560 2559 2558

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
ธุรกิจตราสารทุน
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์  1,223  24.42  1,282  25.14  1,077 23.84
- ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน  576  11.50  539  10.57  494 10.93
- งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์  337  6.73  339  6.65  293 6.48
- งานรับฝากหลักทรัพย์  322  6.43  290  5.69  283 6.26
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก  44  0.88  76  1.49  37 0.82

รวม  2,502  49.96  2,526  49.54  2,184  48.33 

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์  332  6.63  368 7.22  295 6.53
- งานชาระราคา  144  2.88  159 3.12  127 2.81
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก  43  0.86  57 1.12  50 1.11

รวม  519  10.37  584  11.46  472  10.45 

ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
- การบริการบริษัทหลักทรัพย์  426  8.51  509 9.98  466 10.31
- ค่าบริการข้อมูล  343  6.85  340 6.67  307 6.80
- ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  150  3.00  122 2.39  106 2.35

รวม  919  18.36  971  19.04  879  19.46 

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ
- งานนายทะเบียนหลักทรัพย์  1,065  21.27  1,018 19.96  982 21.74
- งานบริการกองทุน  2  0.04  -    -    -    -   
- งานนายทะเบียนกองทุน  -    -    -    -    1 0.02

รวม  1,067  21.31  1,018  19.96  983  21.76 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  5,007  100.00  5,099  100.00  4,518  100.00 

(หน่วย: ล้านบาท)
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คู่แข่งทางธุรกิจ 
การเปิดเสรีทางการเงินและความเชื่อมโยงในตลาดทุน

โลกได้ส่งผลให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องแข่งกับคู่แข่ง
ทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกมาโดยตลอด 
แม้ว่ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้บริการตลาดหลักทรัพย์
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย หากแต่ว่าธุรกิจที่ต้องการ
ระดมทุนสามารถเลือกไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และนักลงทุนเองก็สามารถเลือกลงทุน 
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามความต้องการได้อย่างเสรี 
อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ คู่แข่งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่ใกล้เคียงหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปลงทุนได้ด้วย

นอกจากนี้ แนวโน้มสาคัญของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ 
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ทางเลือก (Alternative Trading 
System: ATS) และการจับคู่คาสั่งซื้อขายภายในของบริษัท
หลักทรัพย์ต่าง ๆ (order internalization) ซึ่งจะเป็นคู่แข่ง
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตหากมีการเปิดเสรีธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

อีกทั้ง นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology: 
FinTech) รูปแบบใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เพื่อมุ่งตอบโจทย์ 
ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการทางการเงิน  
ยังสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสเพื่อการร่วมธุรกิจและเป็นคู่แข่ง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคต
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ยึดมั่นในหลักการและดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คือ  
การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่
ยอมรับของผู้ลงทุนทั่วโลก ขณะที่ภายในประเทศมีเป้าหมาย
ชัดเจนในการทาให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน  
และเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
ตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุน 
เพ่ือทุกคน “To Make the Capital Market ‘Work’ for  

Everyone”	ปี	 2560	 เป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ขยายการ 
ทางานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ภาคส่วนต่าง	ๆ	มากขึ้น	โดย
ทางานเชิงรุกนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานและการบริการอย่างครบวงจร

ปี	 2560	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 สร้างการเติบโตอย่าง 
ก้าวกระโดดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพที่โดดเด่นและมีรางวัลระดับสากลเป็นเครื่อง 
ยืนยันความมุ่งมั่นและการทางานด้านพัฒนาความยั่งยืน 

มาต่อเนื่องในทุกมิติ	ไม่ว่าจะเป็นรางวัล “Best Sustainable 
Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 
2017” จากวารสาร Capital Finance International ประเทศ
อังกฤษ รวมถึงการที่ไทยติดอันดับ Top 10 ตลาดหลักทรัพย์
โลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 
จากรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 
2017” โดย Corporate Knights และ AVIVA ขณะเดียวกัน 
17 บริษัทจดทะเบียนได้รับการคัดเลือกเข้าคานวณในดัชนี  
Dow Jones Sustainability Indices: DJSI สูงสุดในอาเซียนและ 
เป็นอันดับ 4 ทั่วทั้งเอเชีย ตลอดจนรางวัลยอดเยี่ยมด้าน 
นักลงทุนสัมพันธ์ IR Magazine Awards ที่บริษัทจดทะเบียนไทย  
8 บริษัท ได้รับถึง 11 รางวัล เป็นจานวนบริษัทที่ได้รางวัล
มากที่สุดในอาเซียนเช่นกัน

ด้านการพัฒนาเชิงปริมาณ	 ตลาดหลักทรัพย์ไทย	 
แสดงศักยภาพที่โดดเด่นในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	
ทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจากการระดมทุนผ่าน
บริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) สูงสุดใน ASEAN-5 อยู่ที่ 

426,349 ล้านบาท และจากการระดมทุนเพิ่มของบริษัท 
จดทะเบียน (secondary offering) รวม 215,804 ล้านบาท 
ด้านสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงสุดในภูมิภาค
อาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อยู่ที่ 50,113.72 ล้านบาท ขณะที่ 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เติบโตต่อเนื่องเช่นกัน  
ด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 324,217 สัญญา  
ณ สิ้นปี 2560 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม SET 
และ mai อยู่ที่ 17.92 ล้านล้านบาท ดัชนี SET Index ปิดที่ 
ระดับ 1,753.71 จุด และดัชนียังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ในปี 2561 ที่ทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,838.96 จุด  
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ด้านผู้ลงทุน ปี 2560 เป็นปีที่มูลค่าการซื้อขายของ
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายบุคคล มีความสมดุล 
โดยมีสัดส่วน สถาบัน 52% ต่อบุคคล 48% สะท้อน 
ถึงการที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
ซึ่งเป็นผลมาจากการทางานด้านการขยายฐานผู้ลงทุน
สถาบัน การเดินสายให้ข้อมูล การขยายช่องทางการเข้าถึง  
ควบคู่ไปกับการขยายฐานและพัฒนาผู้ลงทุนบุคคลมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 จานวนบัญชีผู้ลงทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ มีจานวน 1,510,053 ราย  และ TFEX จานวน  
146,559 บัญชี ตลอดปี 2560 ได้มุ่งเน้นการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาตอบโจทย์ผู้ลงทุน ทั้งด้านการ 
ให้ความรู้การลงทุน เครื่องมือและช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ   
รวมทั้งการบริการในรูปแบบดิจิทัล โดยจานวนบัญชีผู้ลงทุน
บุคคลใหม่ในตลาดหุ้นและ TFEX รวม 148,976 บัญชี 

ปี	2560	ยังเป็นปีแห่งการวางรากฐานเพื่อรองรับการ
แข่งขันและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการ
นาเทคโนโลยี blockchain มาใช้พัฒนา LiVE platform  
เป็นช่องทางระดมทุนให้ผู้ประกอบการ startup และ SMEs 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาระบบ FundConnext 
ทาให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้สะดวกขึ้น

พัฒนาการส�าคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในปี 2560
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และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย  
การเดินหน้าพัฒนาบริการหลังการซื้อขายเป็นมาตรฐานสากล
โดยปรับรอบระยะเวลาชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
เป็น 2 วันทาการ (T+2) นอกจากนี้ ยังขยายบทบาท 
ในเวทีโลก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
สมาชิกสามัญประจาปีของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก 
WFE General Assembly & Annual Meeting ครั้งที่ 57 
หลังกรรมการและผู้จัดการได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
World Federation of Exchanges: WFE ในปี 2559  

ความสาเร็จในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการพัฒนาเชิงปริมาณ
ควบคู่กับคุณภาพ เป็นแรงผลักดันสาคัญในการยกระดับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้โดดเด่นเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนา
ของภูมิภาค หัวใจหลักของความสาเร็จดังกล่าว เกิดจากการ
ดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทางานร่วมกับ 
องค์กรในภาคตลาดทุน ตามแผนกลยุทธ์ผลักดันเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ดังนี้

1. การขยายโอกาสการระดมทุน 
(Fund-raising Cultivator)
ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ธุรกิจ 

ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ธุรกิจ 
ในหลายอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศได้เข้าระดมทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ และยังเป็นครั้งแรกที่มีธุรกิจจากต่าง
ประเทศเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และที่สาคัญ
ยังได้ขยายการทางานด้านการเป็นแหล่งระดมทุนไปยัง 
ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ในกลุ่ม startup และ SMEs รวมถึง
พัฒนาความรู้และส่งเสริมศักยภาพให้บริษัทจดทะเบียน
เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการขยายตัว 
ของอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ประเทศ

1.1 การผลักดันให้มีหลักทรัพย์คุณภาพเข้าจดทะเบียน 
ในปี 2560 บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (Initial Public 

Offering: IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ มีจานวนถึง 42 หลักทรัพย์ โดยมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 426,349 
ล้านบาท และสูงสุดใน ASEAN-5 นับว่ามีส่วนสาคัญ 
ในการขยายขนาดของตลาดหลักทรัพย์ไทย ในจานวนนี้
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 25 บริษัท และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 17 บริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 
ธุรกิจได้ระดมทุนจากการ IPO เพื่อไปเพิ่มศักยภาพและ
ขยายกิจการ มูลค่าระดมทุนรวมทั้งสิ้น 106,280 ล้านบาท 
โดยมูลค่าการระดมทุนผ่าน IPO สะสมตั้งแต่ปี 2557-2560 
สูงสุดในภูมิภาค ASEAN-5 เช่นเดียวกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
ให้ธุรกิจที่มีศักยภาพมาจดทะเบียนตลอดช่วงที่ผ่านมา ในปี 
2560 มีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ระดมทุนผ่าน IPO ได้แก่ บมจ. 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด 95,998.50 ล้านบาท นับเป็นหลักทรัพย์  
IPO ที่มูลค่าสูงที่สุดในรอบ 16 ปี บมจ. ทีพีไอ โพลีน  
เพาเวอร์ (TPIPP) มูลค่า 58,800 ล้านบาท บมจ. ทีโอเอ 
เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA) มูลค่า 48,696 ล้านบาท และ 
บมจ. บี. กริม เพาเวอร์ (BGRIM) มูลค่า 40,668.80 ล้านบาท  
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนสนับสนุนการเติบโต
ของผู้ประกอบการภายใต้นโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 เพื่อ
ขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ โดยมีบริษัท 
ในหมวดธุรกิจบริการทางการแพทย์เข้าจดทะเบียน 4 บริษัท 

ขณะเดียวกัน มีบริษัทขนาดกลางและเล็กเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 17 บริษัท  
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการบริการ และอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง นับว่าตลาดทุนไทยได้ทาหน้าที่เป็นช่องทาง 
การระดมทุนสาหรับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายบทบาทการเป็น 
ช่องทางระดมทุนแก่ธุรกิจ จากธุรกิจในประเทศ ขยายสู่
กิจการในระดับภูมิภาค โดยเป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มีหลักทรัพย์จากต่างประเทศเต็มรูปแบบเข้าจดทะเบียน  
คือ “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุ 
ได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้  
(SHREIT)” ซึ่งเป็น REIT ที่ลงทุนในโรงแรมชั้นนา 
ในอินโดนีเซียและเวียดนาม 
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รายช่ือบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    บริษัท ช่ือย่อ
1. บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 

จากัด (มหาชน)
ASAP

2. บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) BGRIM
3. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม

น้าตาลบุรีรัมย์
BRRGIF

4. บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด 
(มหาชน)

CPT

5. บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) DDD
6. บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) FTE
7. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์  

โฮสพีทาลิตี้
GAHREIT

8. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) GGC

9. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
อาคารสานักงาน จีแลนด์

GLANDRT

10. บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) GPI
11. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด 

(มหาชน)
GULF

12. บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) HUMAN
13. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) III
14. บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จากัด 

(มหาชน)
INGRS

15. บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน) PRM
16. บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) RPH
17. บริษัท ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) RSP

18. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบ 
ต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า 
สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้

SHREIT

19. บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) SKE
20. บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) SKN
21. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) THG
22. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) TOA
23. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) TPIPP
24. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

จากัด (มหาชน)
WHAUP

25. บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน) WPH

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
    บริษัท ช่ือย่อ
1. บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จากัด (มหาชน) ADB
2. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน) CRD
3. บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) D
4. บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 

(มหาชน)
ETE

5. บริษัท ฟลอยด์ จากัด (มหาชน) FLOYD
6. บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น  

เน็ทเวิร์คส จากัด (มหาชน)
ICN

7. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) JKN
8. บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) MGT

9. บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) MM
10. บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จากัด (มหาชน) PORT
11. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) SE
12. บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด 

(มหาชน)
SSP

13. บริษัท ซันสวีท จากัด (มหาชน) SUN
14. บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) THMUI
15. บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) TITLE
16. บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) VCOM
17. บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) ZIGA

หมายเหตุ: เรียงลาดับตามตัวอักษรชื่อย่อ
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มูลค่าระดมทุนและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่แยกตามประเภทหลักทรัพย์ ปี 2560

มูลค่าระดมทุน 

จำานวนหลักทรัพย์

มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด ณ IPO 

92,394

412,463

ล้านบาท

ล้านบาท

38

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์

10,281

10,281

ล้านบาท

ล้านบาท

3

REIT

หลักทรัพย์

3,605

3,605

ล้านบาท

ล้านบาท

1

IFF

หลักทรัพย์

106,280

426,349

ล้านบาท

ล้านบาท

42
จำานวน
รวม

หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสาคัญในการส่งเสริม
คุณภาพของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม
การเข้าจดทะเบียน โดยจัดอบรมหลักสูตร “IPO Focus” 
และ “IPO Roadmap” รวมถึงการเดินสายให้คาแนะนา
แบบรายบริษัท เพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารเข้าใจ
แนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจ เรียนรู้เส้นทางการ
ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ในอนาคต ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญและบริษัทที่ผ่านการทา IPO มาแล้ว 
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)  
และบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จากัด 
เตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่บริษัทที่มีศักยภาพ 
ในด้านการปรับโครงสร้างกิจการ การจัดทางบการเงิน 
การจัดระบบควบคุมภายใน และงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

น อ ก จ า ก บ ริ ษั ท ที่ เ ข้ า จ ด ท ะ เ บี ย น ใ ห ม่ แ ล้ ว  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน 
ใช้เครื่องมือระดมทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ เพิ่มศักยภาพ  
และความแข็งแกร่ง โดยในปี 2560 บริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
170 บริษัท ระดมทุนในตลาดรอง (Secondary Offering: SO)  
มูลค่ารวม 156,512 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (market capitalization) รวม 215,804 
ล้านบาท เป็นการระดมทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนขนาดใหญ่ในหลากหลายหมวดธุรกิจ ได้แก่ 
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ในหมวดธุรกิจอาหาร 
และเครื่องดื่ม บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) ในหมวด 
ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และบมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
(LHBANK) หมวดธุรกิจธนาคารตามลาดับ 

1.2 การขยายโอกาสทางธุรกิจให ้ผู ้ประกอบการ  
startup และ SMEs 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสาคัญของผู้ประกอบการ 

ประเภท startup และ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะเป็นรากฐาน
เศรษฐกิจใหม่ เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ 
สู่อนาคต ตามนโยบายของภาครัฐ จึงได้สนับสนุน startup 
และ SMEs อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุน และการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตของ
ธุรกิจ

โดยในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้บริษัทย่อย
ชื่อ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด ได้นาเทคโนโลยี blockchain 
มาใช้พัฒนา LiVE platform ซึ่งเป็น platform ให้ startup  
และ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
และเพิ่มสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือผู้ถือหลักทรัพย์ 
ได้ง่ายขึ้น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ของบริษัทจดทะเบียนที่มี Corporate Venture Capital:  
CVC ที่ลงทุนในธุรกิจ startup เพื่อเป็นเวทีในการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล หารือร่วมกันถึงการปรับปรุงกฎเกณฑ์  
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ตลอดจนสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาระบบ
นิเวศของ startup ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสให้  
startup สามารถเข้าถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
สร้างพันธมิตรเพื่อขยายการเติบโต 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ผู้ประกอบการ startup โดยส่งเสริมความรู้ ทั้งด้าน
การดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถึงการนานวัตกรรมมาใช้ 
ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ที่มีความจาเป็น
สาหรับผู้ประกอบการใหม่ในการสร้างธุรกิจให้เติบโต 
ตลอดปีได้ดาเนินโครงการ “Startup Evening Class  
@SET” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน และโครงการ  
“Innovative Startup@University” ที่ร่วมกับสานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สวทน.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
และมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อวางรากฐานระบบนิเวศ
ของธุรกิจ startup ให้เข้มแข็งผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ธุรกิจ startup แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยกว่า 560 คน 
จากทั่วประเทศ เพื่อส่งผ่านองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มนิสิต
นักศึกษา นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
Money Channel สื่อออนไลน์ และคู่มือ “SET Your Startup  
Business Guide: รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ” เผยแพร่ 
ทั้งในแบบรูปเล่มและแบบดิจิทัล 

1.3 การเสริมสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งของ
บริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนา

คุณภาพบริษัทจดทะเบียนเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว	 
โดยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental 
Social and Governance: ESG) โดยมุ่งพัฒนาเครื่องมือ
และความรู้เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวปฏิบัติที่เป็น 

* หมายเหตุ: รายละเอียดและผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนสู่ความยั่งยืน ติดตามได้ที่รายงานความยั่งยืนประจาปี 2560

รูปธรรม เพื่อใช้กาหนดนโยบายความยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์หลักขององค์กร ในปี 2560 บริษัทจดทะเบียนไทย
โดดเด่นในด้านคุณภาพ โดย 17 บริษัทจดทะเบียนได้รับ
การคัดเลือกเข้าคานวณในดัชนี Dow Jones Sustainability  
Indices: DJSI สูงสุดในอาเซียนและเป็นอันดับ 4 ทั่วทั้ง
เอเชีย ตลอดจนรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
จาก IR Magazine Awards ที่บริษัทจดทะเบียนไทย  
8 บริษัท ได้รับถึง 11 รางวัล เป็นจานวนบริษัทที่ได้รางวัล
มากที่สุดในอาเซียนเช่นกัน ขณะเดียวกัน ไทยยังติดอันดับ 
Top10 ตลาดหลักทรัพย์โลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความ
ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน จากรายงาน “Measuring 
Sustainability Disclosure 2017” โดย Corporate 
Knights และ AVIVA*

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัท 
จดทะเบียนให้เติบโต ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงดาเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของกลุ่มผู้บริหารและ
ของบริษัทจดทะเบียนในด้านต่าง ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้บุคลากร
ด้านบัญชีและการเงิน ตั้งแต่ระดับ CFO ผ่านหลักสูตร 
“Strategic CFO in Capital Markets” และบุคลากรด้าน
บัญชีและด้านการเงินในหลักสูตร “เตรียมความพร้อม…
รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน” และ “เทคนิคการวิเคราะห์
และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของกิจการอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
จดทะเบียน ในงาน “IT Future for Listed Company” ที่จัด
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 เน้นให้ข้อมูลเรื่อง Cyber Security  
ซึ่งเป็นประเด็นที่ธุรกิจควรให้ความสาคัญในยุคปัจจุบัน
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นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร
เพื่อต่อยอดสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ผ่านกิจกรรม 
CEO Club และ mai Fanzi Club

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมความโดดเด่น 

ของบริษัทจดทะเบียนต่อผู้ลงทุนต่างชาติ โดยในปี 2560 
ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิก จัดงาน Thailand Focus 2017  
ภายใต้แนวคิด “Establishing the New Engine”  

เชิญผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลกรับฟังข้อมูลศักยภาพธุรกิจ 
จากบริษัทจดทะเบียน 142 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงภาคตลาดเงินตลาดทุน ภาครัฐ 
และเอกชน ร่วมให้ข้อมูลถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20 ปี และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 
โดยผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้าร่วม 116 ราย มูลค่า
สินทรัพย์รวม (AUM) สูงถึง 2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
และมีการประชุมกับบริษัทจดทะเบียนไทยรวม 1,464 ครั้ง  
มากที่สุดตั้งแต่มีการจัดงาน สะท้อนถึงความสนใจ 
ในศักยภาพการเติบโตของไทย นอกจากนี้ ตลอดทั้งปี 
ยังมีการเดินทางไปโรดโชว์ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน
ประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
ร่วมด้วยบริษัทจดทะเบียน 45 บริษัท 

ในปี 2560 มีการปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
บริษัทจดทะเบียนเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวะปัจจุบัน ได้แก่ กาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการ 
ทาบัญชี (Accounting Supervisor) ของบริษัทจดทะเบียน 
โดยต้องมีคุณสมบัติทั้งด้านการศึกษาประสบการณ์ทางาน 

และเข้ารับการอบรมเพื่อติดตามพัฒนาการด้านบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบังคับใช้กับบริษัทที่ยื่นคาขอเข้าจดทะเบียน
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ส่วนที่บริษัทจดทะเบียนก่อน  
1 มกราคม 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป การปรับปรุงเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนที่พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน
และกลับมาซื้อขายได้มีคุณภาพและมีสภาพคล่องที่เหมาะสม  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561ตลอดจน

การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นผ่านระบบเปิดเผยข้อมูล (SET 
Portal) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระของบริษัท

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการติดตามภาวะการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ  
real-time เพื่อดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์และป้องกันการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ  
และ/หรือการส่งคาสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  
รวมถึงตรวจสอบการซื้อขายที่มีลักษณะอาจเข้าข่าย
เป็นการกระทาผิดตามกฎหมาย โดยปี 2560 มีหลักทรัพย์
ที่เข้ามาตรการกากับการซื้อขาย (บัญชี Cash Balance)  
รวม 82 บริษัท สาหรับกรณีที่อาจเข้าข่ายความผิดตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้
ดาเนินการส่งเรื่องไปยังสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไปรวม 31 กรณี 

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการลงโทษ 
ทางวินัย โดยปรับบริษัทสมาชิก 1 ราย จานวน 1.5 ล้านบาท  
และภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาต 8 ราย และยังพบว่า  
มีบริษัทสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด และได้นาส่งเงิน
ค่าปรับรายเดือนมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่ไม่ปฏิบัติ
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ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การชาระราคา
ซื้อขายหลักทรัพย์ การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า เป็นต้น  
รวมเป็นเงินค่าปรับ 8.9 ล้านบาท  

2. การสร้างวัฒนธรรมการลงทุน  
(Investment Cultivator) 
ในปี 2560 การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ใน

ระดับสูงต่อเนื่อง สภาพคล่องการซื้อขายสูงสุดในอาเซียน
ที่ 50,113.72 ล้านบาทต่อวัน ขณะที่ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 324,217 
สัญญา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการขยายฐานผู้ลงทุน 
ทุกกลุ่ม โดยได้นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชน
ในวงกว้างสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการลงทุน  
ซึ่งการที่คนไทยจะมีความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินนับว่า 
มีความสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศ
กาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ณ สิ้นปี 2560 จานวนบัญชี 
ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีจานวน 1,510,053 ราย และ 

2.1 การส่งเสริมวัฒนธรรมการออมการลงทุนท่ีย่ังยืน
ส�าหรับผู้ลงทุนบุคคล
ปี 2560 มีจานวนผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

1.5 ล้านราย ขณะที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต 
1.3 ล้านราย คิดเป็น 89% โดยจานวนบัญชีเปิดใหม่ 
ในตลาดหุ้นและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวม 148,976 
บัญชี ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมการออมเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ลงทุน โดยเน้นส่งเสริมการลงทุน 

ในหุ้นและกองทุนรวมแบบสม่าเสมอระยะยาว	(Dollar-Cost	
Averaging:	DCA)	เพื่อสร้างวินัยการลงทุน ภายใต้แนวคิด 
“ออมหมื่น ออมพัน สร้างฝันเงินล้าน” โดยทางานร่วมกับ
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ 
พันธมิตร รณรงค์และให้ข้อมูลการลงทุนตามแนวคิด 
การลงทุนแบบสม่าเสมอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์
และออฟไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้ลงทุนในวงกว้าง

TFEX จานวน 146,559 บัญชี โดยปี 2560 เป็นปีที่มูลค่าการ
ซื้อขายของผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศมีสัดส่วน
รวมกันกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด สะท้อนถึง 
ฐานผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สมดุลมากขึ้น  
สู่การเป็นตลาดทุนชั้นนาที่มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การทางานด้านการขยายฐานผู้ลงทุนสถาบัน การให้ข้อมูล 
และการขยายช่องทางการเข้าถึงต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญ
ในการให้ข้อมูลและส่งเสริมการลงทุนให้เข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็ว สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ลงทุนบุคคลในปัจจุบัน 
โดยพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ให้เข้าใจเรื่องการลงทุนอย่าง
ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมทดสอบการวางแผนการลงทุนหรือ  
Investnow Starter ที่เปิดให้ใช้งานทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และการเดินสายให้ความรู้การเริ่มลงทุนแก่วัยทางาน 

มูลค่าซ้ือขายต่อวันสูงสุดในอาเซียน

50,113.72 ล้านบาท / วัน

SET & mai TFEX

จ�านวนบัญชผู้ีลงทนุในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

1,510,053 ราย

ปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวัน

324,217 สัญญา / วัน
จ�านวนบัญชี TFEX

146,559 บัญชี
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ทั่วประเทศในกิจกรรม “#Investnow ชาว Office” และ 
“#investnow Roadshow” ขณะที่ช่องทางออนไลน์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอีกช่องทางสาคัญที่เข้าถึงผู้ลงทุนและ
ประชาชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาช่องทางเดิมและเพิ่ม
ช่องทางใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ติดตามข้อมูล
การลงทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสอดรับกับยุคดิจิทัล
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า (www.tfex.co.th) ให้ทันสมัยและสอดรับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เว็บไซต์เซ็ทเทรด (www.settrade.com)  
ที่ปรับให้เป็น Investment Portal รวบรวมข้อมูลการลงทุน
ครบวงจร และระบบ SETSMART ที่ปรับปรุงการแสดงข้อมูล
ให้ตอบโจทย์การใช้งาน อาทิ หน้าจอ Stock Screening และ
เมนู DCA Simulation พร้อมปรับเวลาการเผยแพร่ข้อมูล 
สิ้นวันให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังใช้ช่องทาง  
SET Social Media ได้แก่ Facebook YouTube LINE Official 
Account และ Twitter เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรม
ที่สะดวกและทันเหตุการณ์

พัฒนา Settrade Streaming for Fund แอปพลิเคชันเพื่อให้ 
ผู้ลงทุนส่งคาสั่งซื้อขายกองทุนรวมได้ด้วยตนเองผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ติดตามพอร์ตการลงทุน พร้อมดูข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ขณะที่ SET App ซึ่งเปิดตัวในปี 2558 มีจานวน
ดาวน์โหลดแล้วกว่า 500,000 ครั้ง

นอกจากข้อมูลการลงทุนแล้ว เทคโนโลยียังมีส่วน
สาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินและการ
ลงทุนอีกด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา SET Digital  
Education Platform เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผน
การเงินและการลงทุนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล  
ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยได้จัดทาหลักสูตร  
SET e-Learning กว่า 20 หลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะ 
ความรู้การลงทุนเชิงลึกแบบ step-by-step ให้แก่ผู้ลงทุน
และประชาชนทั่วไป โดยในปี 2560 มีผู้ได้รับความรู้ผ่าน
เว็บไซต์กว่า 11 ล้านวิว 

ปี 2560 ได้มีการเปิดตัว Settrade App แอปพลิเคชัน 
ที่เน้นให้ข้อมูลการลงทุน ใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android  
ตลอดปีมีจานวนดาวน์โหลดมากถึง 150,000 ครั้ง รวมทั้ง
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ขณะเดียวกัน ช่องทางเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน
และการลงทุนในรูปแบบออฟไลน์ ยังดาเนินการต่อเนื่อง 
ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนนักลงทุน” ด้วยหลักสูตรอบรม
สัมมนากว่า 40 หลักสูตร ที่ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน 
ไปจนถึงหลักสูตรเข้มข้น เพื่อพัฒนาผู้ลงทุนมือใหม่ 
สู่การเป็นผู้ลงทุนมือโปร รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ผ่าน “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน” (SET Investment 
Center: SET IC) 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม 
รวมกว่า 18,000 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ 
ส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงินและการลงทุน รวม 13 ปก  
เผยแพร่ทั้งในแบบรูปเล่มและแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านแอปพลิเคชัน “SET e-Book” โดยมีผู้ลงทุนได้รับความรู้ 

รวมกว่า 500,000 คน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดัน  
“ห้องสมุดมารวย” เป็น “ห้องสมุดดิจิทัลด้านตลาดทุนชั้นนา 
ในระดับประเทศ” ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ตลอดปีมีผู้เข้าใช้บริการกว่า 300,000 คน 
และยังส่งต่อความรู้ด้านตลาดทุนในรูปแบบดิจิทัลผ่าน
บริการ Maruey eLibrary นอกจากนี้ ยังมี “INVESTORY” 
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยที่
มุ่งเน้นปลูกฝังวินัยการออมและการลงทุนแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป โดยปี 2560 มีผู้เข้าชมรวมกว่า 40,000 คน  
และจัดกิจกรรม “INVESTORY Mobile Exhibition on School”  
ในโรงเรียน 15 แห่ง เข้าถึงนักเรียนกว่า 45,000 คน
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2.2 การส่งเสริมการใช้กองทุนรวมหุ ้นและกองทุน 
ส�ารองเล้ียงชีพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้คนไทยมีความมั่นคง

ทางการเงินเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย 
ส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ	และส่งเสริม 

ให้พนักงานบริษัทมีแผนลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง	 
(Employee’s	 Choice) เพื่อสร้างรากฐานด้านการเงิน 
ให้แก่มนุษย์เงินเดือนให้สามารถก้าวเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่าง
มั่นคง ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนบริษัทที่มีแผน Employee’s 
Choice เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45% ของจานวนบริษัทที่มีกองทุน
สารองเลี้ยงชีพทั้งหมด  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รณรงค์ให้คนไทยเกิดการตื่นตัว
วางแผนการเงินเพื่อเกษียณผ่านโครงการ “Happy Money, 
Happy Retirement” ภายใต้แนวคิด “เกษียณสุข เป็นจริงได้”  
มีการทางานเชิงรุก จัดวิทยากรเดินสายให้ความรู้พนักงาน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้เข้าใจ
และมีการวางแผนการเงินและการลงทุน โดยในปี 2560  
มี 196 องค์กร ครอบคลุมพนักงานกว่า 700,000 คน 
ที่ได้รับความรู้ ขณะที่สื่อการเรียนรู้ในโครงการเข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมาย 3.3 ล้านคน นอกจากนี้ ได้ทางานร่วมกับ
สมาคมประกันชีวิตไทยในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  
unit linked (ประกันชีวิตควบการลงทุน) รวมถึงการ 
ให้ความรู้ด้านตลาดทุนแก่ตัวแทนประกันชีวิตด้วย เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ในตลาดทุนสามารถนาเสนอสินค้าของตลาดทุนแก่ลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกัน ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเปิดตัว	
FundConnext เป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการ
ในธุรกิจกองทุนรวมทุกภาคส่วน โดยพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ 
ประชาชนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีทางเลือกที่หลากหลาย  
ขณะเดียวกัน ยังเป็นระบบงานกลางที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้ประกอบการกองทุนรวมพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
และคล่องตัว นอกจากนี้ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด 
ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Settrade Streaming for Fund เพื่อ 
ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการแก่ผู้ลงทุนในการส่งคาสั่ง 
ซื้อขายกองทุนรวมได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย 



รายงานประจ�าปี 256038

2.3 การสนับสนุนการท�างานของสถาบันตัวกลางและ
การเข้าถึงตลาดทุนไทยของผู้ลงทุนสถาบัน
เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้าถึง 

ตลาดทุนไทยได้สะดวก ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุง 
เกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ	Direct	Market	 
Access:	 DMA ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการทาธุรกรรม 
ซื้อขายใหม่ ๆ  ในอนาคต และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของ Financial Sector Assessment 
Program: FSAP และมาตรฐานด้านการส่งคาสั่งซื้อขาย 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Principles for Direct Electronic Access  
to Markets) ของ IOSCO และเกณฑ์ซื้อขายของตลาดหุ้น 
ชั้นนา ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการ 
ซื้อขายโดยใช้ program trading ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับ
แนวโน้มการขยายตัวของการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 
program trading โดยผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสาคัญของสถาบันตัวกลาง 
ในการเป็นกลไกสาคัญที่เชื่อมต่อไปยังผู้ลงทุน โดยได้มี
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันตัวกลางอย่างต่อเนื่อง ในปี  
2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับสมาคมบริษัท 
หลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน พัฒนา
หลักสูตรอบรมที่ออกแบบเฉพาะให้ตรงตามความต้องการ
และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการและคาแนะนาการลงทุนสาหรับผู้ลงทุน ได้แก่
หลักสูตรสาหรับผู้แนะนาการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคล ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ  อาทิ “The IC Leader 
@บล. และ บลจ.” โครงการ “Equity Product Specialist” 
โครงการ “The TFEX Specialist” และโครงการ “Junior 
Investment Consultant” ตลอดทั้งปี มีบุคลากรของสถาบัน
ตัวกลางได้รับการอบรม 3,544 ราย 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทในการพัฒนาและ 
เสริมสร้างมาตรฐานความรู้วิชาชีพแนะนาการลงทุนโดย 
ปี 2560 มีผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตร “ผู้แนะนา 
การลงทุน” 79,285 ราย และมีผู้เข้ารับการทดสอบ CISA 
ทั้ง 3 ระดับ รวม 2,637 ราย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ยังเตรียมความพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน  
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสานักงาน ก.ล.ต. และหลักสูตรทดสอบ
ผู้แนะนาการลงทุนชุดใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเริ่มใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผ่านการประชุม
ชี้แจง และสื่อสารในหลายช่องทาง  ขณะที่งานดูแลมาตรฐาน
การอบรมหลักสูตรต่ออายุฯ ได้อนุมัติหลักสูตรอบรม 
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 132 หลักสูตร และสุ่มตรวจประเมิน
มาตรฐานการดาเนินงานสถาบันฝึกอบรม 17 แห่ง รวม 19 ครั้ง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมมือกับสมาคม
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยเครือข่าย 29 แห่ง  
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุน  
ทั้งในสถาบันตัวกลางและบริษัทจดทะเบียน เป็นการพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์แก่เยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคลากรตลาดทุน ผ่านโครงการ อาทิ “Young Corporate  
Financial Officer (YFO)” และ โครงการ “New Breed @ U-Net” 

ผู้แนะน�าการลงทุน ผู้เข้ารับการทดสอบ 
CISA ท้ัง 3 ระดับ 

การพัฒนาบุคลากรของสถาบันตัวกลาง การพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพแนะน�าการลงทุน

ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาก้าวสู่เส้นทาง
วิชาชีพในตลาดทุน ทั้งในสถาบันตัวกลาง

และบริษัทจดทะเบียน

 ตลอดทั้งปี มีบุคลากร
ของสถาบันตัวกลางได้รับการอบรม 3,544 ราย 

โครงการ “The IC Leader@บล. และ บลจ.”
โครงการ “Equity Product Specialist”

โครงการ “The TFEX Specialist”
โครงการ “Junior Investment Consultant”

โครงการ “Young Corporate 
Financial Officer (YFO)” 

โครงการ “New Breed @ U-Net” 

79,285 ราย 2,637 ราย
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ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางรากฐานเพื่อการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อขยายศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ 
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมตลาดทุนไทย ขณะเดียวกัน 
ยังพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานให้เป็นระดับสากล พร้อม
ขยายบทบาทในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง ตอกย้าความโดดเด่น
ของตลาดหลักทรัพย์ไทยในการเป็นตลาดชั้นนาของโลก

3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้พร้อม
รองรับทิศทางธุรกิจในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ จึงให้ความสาคัญ 
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการทางาน 
ที่เป็นสากล ในปี 2560 ได้เดินหน้าทางานร่วมกับหน่วยงาน 

ตลาดทุนในการปรับลดระยะเวลาการชาระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์จาก	3	วันทาการ	(T+3)	เป็น	2	วันทาการ	(T+2)	
ให้สอดคล้องกับนานาประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย โดยเริ่มใช้วันแรก 2 มีนาคม 
2561 นับว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นหนึ่งในผู้นาในอาเซียน
ที่ใช้ T+2 ให้เป็นไปตามตลาดทุนยุโรปและสหรัฐ ตลอดปี 
2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมผู้ร่วมตลาดทุกฝ่ายได้มีการ
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาระบบงาน ทดสอบ
ระบบ ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการทางานและกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่ม 
ให้บริการระบบ Straight Through Processing for 
Non-Resident Transaction ตั้งแต่ 11 กันยายน 2560  
ซึ่งจะทาให้สมาชิกส่งคาสั่งจากผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย�ฯ ปรับรอบระยะเวลา
ชำระราคาและส�งมอบหลักทรัพย�
จาก T+3 เป�น T+2 เร��มใช�ตั้งแต� 
2 มีนาคม 2561 เป�นต�นไป

MON

1
TUE

2
WED

3

MON

1
TUE

2
WED

3
THU

4 T+2

T+3THU

4

ความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัว 
ในการบริหารหลักประกัน โดยเร่ิมให้บริการเต็มรูปแบบ
ไตรมาส 2 ของปี 2561 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายธุรกิจเพ่ือให้สามารถ
สร้างประโยชน์แก่ผู ้เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางมากข้ึน 
โดยเปิดตัวระบบ	FundConnext โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเคร่ืองมือที่ท�าให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในกองทุน
รวมได้สะดวกข้ึน และขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
กองทุนรวมให้แก่บริษัทจัดการลงทุนและบริษัทนายหน้า
ผู้ซื้อขายหน่วยลงทุน (selling agent) ให้กว้างขวาง  
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทย  
และยังได้พัฒนาระบบ Streaming for Fund เพ่ือเป็น

ได้รวดเร็วขึ้น ลดโอกาสผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ และตั้งแต่  
6 พฤศจิกายน 2560 ได้เริ่มให้บริการระบบการจัดการกับ 
ด้านผู้รอรับมอบหลักทรัพย์เมื่อมีการผิดนัดส่งมอบ 
หลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งทั้งสอง
ระบบงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการ
ส่งมอบหลักทรัพย์ของประเทศไทย

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาบริการหลังการ
ซื้อขายให้สอดรับความต้องการของผู้เก่ียวข้อง ได้แก่  
การช�าระราคาและส่งมอบสินค้า	Gold-D	Futures ซึ่งเม่ือ  
4 กันยายน 2560 บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เปิดบริการรับฝากทองค�าแท่ง พร้อมแต่งต้ัง
ตัวแทนการส่งมอบสินค้าแทนสมาชิก (delivery agent) 
และตัวแทนการเก็บรักษาทรัพย์สิน (vault operator) 
เพ่ือรองรับการช�าระราคาและส่งมอบทองค�าเม่ือครบอายุ 
ของสัญญาส�าหรับ Gold-D Futures และการวาง 
หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน	 (non-cash	 collateral)	
ส�าหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยส�านักหักบัญชีฯ 
ได ้ พัฒนาระบบการรับหลักทรัพย ์ เป ็นหลักประกัน 
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมทบทวนเกณฑ์
อัตราค่าความเสี่ยง และประสิทธิภาพของเครื่องมือบริหาร

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ตลาดทุนไทยสู ่ความเป็นเลิศและ
การปฏิบัติงานได ้ตามมาตรฐาน
สากล (Excellent Infrastructure 
& Capability) 
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เคร่ืองมือซื้อขายหน่วยลงทุนให ้ กับผู ้ลงทุนอีกด ้วย  
ณ ส้ินปี 2560 มีบริษัทจัดการลงทุนเข้าร่วม 13 บริษัท  
และ selling agent เข้าร่วม 9 บริษัท โดยปี 2561 มีแผนงาน 
ต่อยอดการให้บริการด้านการชาระเงินค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนตลอดกระบวนการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถให้
บริการกับผู้ลงทุนได้หลากหลาย สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ขณะเดียวกัน ได้ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (data center) 
ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีเสถียรภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน 
เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้าน cyber security 
และมีการเลือกใช้อุปกรณ์ modular design ที่รองรับการ
ขยายตัวในอนาคต ยกระดับมาตรฐานบริการ co-location 
service ซึ่งเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไอที โดยให้บริการ
ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC Facility) 
เทียบเท่าตลาดหลักทรัพย์ชั้นนาของโลก

ในยุคดิจิทัล ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดกว้างให้ผู้พัฒนา
ระบบหรือ Independent Software Vendor: ISV ยื่นความจานง 
ขอขึ้นทะเบียนพัฒนาระบบ ซึ่งมี ISV ทั้งต่างประเทศและ 
ในประเทศให้ความสนใจพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยการ
พัฒนาระบบตราสารทุน 7 ราย ตราสารอนุพันธ์ 2 ราย  
ระบบ back-office 1 ราย และ FundConnext 4 ราย

3.2. การขยายบทบาทตลาดทุนไทยในเวทีโลกและผสาน
ความร่วมมือกับตลาดทุนภูมิภาค 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายบทบาทในเวทีโลกอย่าง 

ต่อเนื่อง หลังจากการได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสมาพันธ์
ตลาดหลักทรัพย์โลก หรือ World Federation of Exchanges:  
WFE เมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้ว  
ในปี 2560 ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกสามัญ
ประจาปีของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก	“WFE	General	
Assembly	&	Annual	Meeting	ครั้งที่	57” ภายใต้แนวคิด 
“Social Value of Exchanges” มีผู้นากว่า 300 คน จาก
ตลาดหลักทรัพย์ สานักหักบัญชี และหน่วยงานในตลาดทุน
ทั่วโลกเข้าร่วม เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สานต่อความร่วมมือและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง  

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้น�าเอาเทคโนโลยี	
blockchain	มาพัฒนา	LiVE	platform ภายใต้บริษัทย่อย
ช่ือ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จ�ากัด เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการระดมทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริการแก่ 
startup และ SMEs เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มน้ี 
สามารถเข ้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการขยายกิจการให้
เติบโตได้ในอนาคต

ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รักษามาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ISO27001 และมาตรฐานด้านการบริหาร
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO20000 ต่อเนื่อง โดย
ผ่านการ recertified อีกครั้งในปี 2560 จาก British  
Standards Institution: BSI ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก 
ที่ดาเนินงานด้านมาตรฐานการบริหารและจัดการ  
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จัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้ 
กรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport: ARFP) และ
ร่วมกับสานักงาน ก.ล.ต. และสถาบันสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) จัดสัมมนา “Driving  
Toward the Sustainable Economic Growth” ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการจัดตั้ง 
กองทรัสต์โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าจดทะเบียน และ 
บรรษัทภิบาลที่ดีอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง 
ความสนใจของผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศในการ
ลงทุนในภูมิภาค CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้เตรียมการพัฒนาดัชนี 
SET CLMV Exposure Index ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจใน CLMV ที่มีสภาพคล่องและขนาดที่เหมาะสม  
เพื่อสะท้อนความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท 
จดทะเบียนที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศดังกล่าว และเพื่อเป็นพื้นฐานให้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ   ในอนาคต โดยคาดว่า 
จะเริ่มเผยแพร่ SET CLMV Exposure Index ได้ในช่วง
กลางปี 2561

โดยในปี 2560 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับตลาดหลักทรัพย์ออสโล ประเทศนอร์เวย์ (Oslo 
Stock Exchange: OSE) เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาตลาดทุน
ร่วมกัน ขยายโอกาสทางธุรกิจ การส่งเสริมการนาหลักทรัพย์ 
ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียน การพัฒนาสินค้าและบริการ 
ซึ่งเป็นประโยชน์การพัฒนาตลาดทุนในอนาคต นอกจากนี้ 
ยังได้ลงนาม MOU ต่ออายุความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์
จิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ (Chittagong Stock Exchange:  
CSE) ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือ
กับตลาดทุนอาเซียนและตลาดทุน GMS อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดทุนภูมิภาคให้เติบโต โดยในปี 2560 
ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN	Exchanges	CEOs	Meeting	
ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ถึงพัฒนาการที่สาคัญตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศอาเซียน  
และเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	GMS	Focus	ต่อเนื่องเป็นครั้งที่	5	 
รวมถึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อ “Infrastructure  
Trust/Fund: The Engine To Drive Economic Growth”  
เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดตั้งกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนและ
การลงทุนในภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังได้จัดหลักสูตร	 CMA-GMS	 เป็นปีที่	 3	
เน้นการให้ข้อมูลการเติบโตของเศรษฐกิจอนุภูมิภาค GMS 
รวมถึงโอกาสการลงทุน และการใช้ตลาดทุนขยายธุรกิจเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูง
จากภาครัฐ ธนาคารกลาง หน่วยงานกากับภาคตลาดเงิน 
ตลาดทุน ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วม 60 รายจาก  
6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และจีน 

ตลอดทั้งปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 
พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ จัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง
การพัฒนาตลาดทุน อาทิ ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
สานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงาน “24th 

ASEAN+3 Bond Market Forum: ABMF” และ “Workshop 
on Bond Pricing and Evaluation in ASEAN+3” หารือ
แนวทางพัฒนาและส่งเสริมการระดมทุนและลงทุนในตลาด
ตราสารหนี้ และร่วมกับสานักงาน ก.ล.ต. จัดงาน “ARFP: 
The Opportunities for Cross-border Fund Initiatives” 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเสนอขายกองทุนรวม
ข้ามประเทศต่อประชาชนทั่วไป ร่วมกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลียภายในปี 2561 ภายใต้โครงการ

3.3 การส่งเสริมคุณภาพงานวจิยั ยกระดบัตลาดทุนไทย
งานวิจัยและผลงานศึกษาที่มีคุณภาพนับว่ามี 

ส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาตลาดทุน  
โดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มุ่งส่งเสริมผลงานวิจัยคุณภาพและงานศึกษาด้าน
ตลาดทุน ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทา 
ผลสารวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน	 (CEO	
Survey)	 เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ ภาพรวมเศรษฐกิจ 
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นโยบายรัฐบาล การลงทุน การจ้างงาน การลงทุน 
ต่างประเทศ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทิศทาง
เศรษฐกิจและใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบาย
ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ได้มีการจัดทา 
ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยที่เน้นตอบโจทย์และใช้งาน
ได้จริงในทางปฏิบัติ ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน อาทิ  
ฐานข้อมูลบรรษัทภิบาล ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่มี
การลงทุน และ/หรือมีรายได้จากต่างประเทศ (economic 
exposure universe)และฐานข้อมูลหุ้นปันผล (dividend 
universe) 

 
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นอีกหนึ่งในแผนงาน 

ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยพนักงานนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งเน้นสร้างความภาคภูมิใจและ 
เชื่อมั่นในองค์กร และพัฒนาพนักงานให้พร้อมต่อการแข่งขัน 
และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ภาวะผู้นาและวัฒนธรรมองค์กร (leadership & culture  
development) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการ
เติบโตของธุรกิจให้ก้าวสู่การเป็นผู้นาในตลาดทุนอย่างยั่งยืน  
ผ่านโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ   
ประกอบด้วย โครงการ Leadership Development Program  
ซึ่งเป็นโครงการสร้างผู้นาสาหรับองค์กรแห่งอนาคต 
ที่ได้ดาเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ผ่านการมอบหมาย
งานพิเศษ การอบรมและสัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเน้นให้ความสาคัญกับหลักสูตรด้านการสื่อสารเป็นหลัก 

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงาน 
นาเอานวัตกรรมมาใช้พัฒนาการทางานอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยจัดโครงการประกวดนวัตกรรม	SET	Innovation	Awards	
เป็นครั้งแรก มีพนักงานส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด 63  
โครงการ และในปี 2561 จะต่อยอดไปยังองค์กรในภาค 
ตลาดทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 
อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สร้างเครือข่าย
ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจตลาดทุน โดย 
ปี 2560 ได้มอบทุนวิจัยด้านตลาดทุนและร่วมกับ 11 
สถาบันการศึกษาชั้นนาผลิตผลงานวิจัยด้านตลาดทุน  
26 ชิ้น พร้อมจัดเวที Capital Market Research Forum 
นาเสนอผลงานวิจัยและมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านตลาดทุนแลกเปลี่ยนมุมมองรวม 5 ครั้ง

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีระดับชาติโดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ศึกษา
ความสามารถและข้อจากัดของเทคโนโลยี blockchain 
เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบซื้อขาย 
หลักทรัพย์สาหรับบริษัท startup เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการนาเทคโนโลยี blockchain มาต่อยอดด้านอื่น ๆ  
เพื่อพัฒนาธุรกิจตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือใน
การพัฒนาระบบสกัดข้อมูล (text analytics) จากเอกสาร
รายงานเพื่อดึงข้อมูลมาสร้างเป็นฐานข้อมูลเพื่อการทางาน
วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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ตลอดปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดดเด่นในระดับภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างความเติบโต 
อย่างย่ังยืนไปพร้อมกันทั้งเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ และในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเดินหน้าพัฒนา 
ตลาดทุนไทยโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่การเป็นตลาดทุนที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนในระยะยาวตาม 
กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2561-2563) “Towards Sustainable Growth with Innovation”

ขณะเดียวกัน เปิดกว้างให้บุคลากรมีโอกาสเติบโตในหน้าที่
การทางาน จัดทาโครงการผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession 
plan) ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 
องค์กร โดยเน้นการจัดทาและพัฒนา successor ตามแผน
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) รวมทั้ง 
จัดทาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน และเสริมสร้าง
บรรยากาศการทางานร่วมกัน ในปี 2560 ได้จัดกิจกรรม SET 
Trip 2017 “ทริปนี้ดีต่อใจ” สาหรับพนักงานและผู้บริหารเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนการทางานเป็นทีม รวมถึง
กิจกรรมตลอดทั้งปีที่เน้นส่งเสริม “SET DNA” หรือพฤติกรรม 
ที่เป็นค่านิยมหลักขององค์กร 5 ด้าน ได้แก่ Leadership-	 
Proactive-Proficient-Partnership-Sustainable 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการหมุนเวียนหน้าที่งาน (job  
rotation) ทั้งภายในและระหว่างสายงาน เพื่อให้พนักงาน
มีความรู้ ทักษะ และปฏิบัติงานในขอบเขตงานที่กว้างขึ้น  

รวมถึงโครงการให้ทุนการศึกษาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาองค์กร  
แบ่งเป็นทุนปริญญาโทในประเทศ 1 ทุน และทุนปริญญาโท 
ต่างประเทศ 4 ทุน รวมทั้งมีระบบประเมินผลงาน  
(performance management system) ที่มีความชัดเจน  
โดยกรรมการและผู้จัดการ มี KPI ที่เชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมาย
องค์กร และถ่ายทอดมาสู่ระดับผู้บริหารและพนักงานรายบุคคล 
และยังเชื่อมโยง KPI กับผลตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามผลการ
ปฏิบัติงาน

จากการให้ความสาคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเอาใจใส่
ดูแลพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพกายและใจ ตามความสนใจของพนักงาน ทาให้ความ 
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (engagement) สูงขึ้นกว่าปี  
2559 มาอยู่ที่ 74% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยองค์กรชั้นนาของ
ประเทศ*

* หมายเหตุ: รายละเอียดและผลการดาเนินงานด้านการดูแลและพัฒนาพนักงาน ติดตามได้ที่รายงานความยั่งยืน 2560
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 To strengthen capital market with quality

 To cre
ate business for long-term growth

 T
o Enhance infrastructure & capability

แผนกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2561 และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนโดยยึดหลักตามแนวทางสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 
ทั้งตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติเป็นสาคัญ พร้อมมุ่งรักษาความเป็นที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านสภาพคล่อง 
การซื้อขายในตลาดหุ้นและความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะนานวัตกรรมมาใช้ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้น โดยได้กาหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะบรรลุ 
ใน 3 เรื่องหลัก คือ (1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งและคุณภาพให้ตลาดทุนไทย (Strengthen capital market with quality)  
(2) สร้างโอกาสการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตในระยะยาว (Create business opportunities for long-term growth) และ  
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตลาดทุน (Enhance infrastructure and capability) 

สาหรับปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดแผนกลยุทธ์ 4 ด้านสาคัญ ดังนี้

การขยายโอกาส
การระดมทุน 

การพัฒนาสินค้า
และบริการ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการขยายฐานการลงทุน Strategic 

Plan

Key
 objectives

1

2

3

4
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1. การขยายโอกาสการระดมทุน  
(Fund-raising Platform) 

1.1 การขยายฐานและพัฒนาคุณภาพของบริษัท 
จดทะเบียนตลอด value chain
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งผลักดันให้มีหลักทรัพย์ใหม่เข้า

จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเน้นอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่เป็นจุดแข็งของประเทศ และดึงดูดให้สินทรัพย์
จากต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียน นอกจากนี้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมการใช้เครื่องมือระดมทุนเพิ่ม 
เพื่อขยายศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทจดทะเบียน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของ
บริษัทจดทะเบียนตามแนวทางแห่งความยั่งยืน โดยคานึงถึง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงจัดอบรม 
และให้ความรู้แก่บุคลากรทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
กว่า 700 คน พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการกากับดูแลบริษัท 
จดทะเบียน โดยการจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
พบความผิดปกติด้านฐานะการเงินและพฤติกรรม และ 
ขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนรับทราบ เพื่อรักษาคุณภาพ 
ของบริษัทจดทะเบียนตลอดทั้งกระบวนการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมายในปี 2561 ที่จะมีมูลค่า 
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดจากหลักทรัพย์เข้าใหม่และ 
การระดมทุนเพิ่มรวม 550,000 ล้านบาท และเพิ่มสัดส่วน
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่อ GDP ให้ได้เป็น 150%  
ในปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนา 
ตลาดทุนไทยฉบับที่ 3 (ปี 2561-2564) 

1.2 การสนับสนุนการระดมทุนของ startup และ SMEs 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ 

ผู้ประกอบการ startup และ SMEs ที่จะเป็นรากฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยจะส่งเสริมด้านการ
ระดมทุนใน startup และ SMEs ผ่าน “LiVE” ซึ่งเป็นตลาด
ซื้อขายสาหรับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและรับความเสี่ยงได้  
(accredited investor) ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ควบคู่กับการให้ 
ความรู้ด้านการเงินและการระดมทุน รวมถึงจัดตั้งกองทุน
เพื่อร่วมลงทุนใน startup และ SMEs ที่มีศักยภาพ เพื่อทั้ง 
เป็นการส่งเสริม startup และ SMEs ในประเทศ และเป็นการ
ลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ผ่านการลงทุนใน startup ที่น่าสนใจในต่างประเทศ 

2. การขยายฐานการลงทุน (Investment 
Expansion)

2.1 การขยายฐานและพฒันาคุณภาพของผู้ลงทุนบุคคล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 

การออมการลงทุน โดยให้คนรุ่นใหม่หรือผู้เริ่มต้นลงทุน 
เกิดการลงทุนอย่างสม่าเสมอในหุ้นและกองทุนรวม  
(Dollar-Cost Averaging: DCA) รวมถึงส่งเสริมให้วัยทางาน
ตระหนักถึงความสาคัญของการออมผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ  
โดยจะดาเนินงานร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุน นอกจากนี้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาดิจิทัลมาใช้ให้ความรู้ และพัฒนา
เครื่องมือและช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของผู้ลงทุนที่นิยมใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น อาทิ การพัฒนา 
หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ที่ช่วยตรวจสุขภาพทางการเงิน (financial health check) 
เป็นต้น โดยในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมาย 
ที่จะเพิ่มจานวนบัญชีที่ลงทุนแบบ DCA ในหุ้นและกองทุนรวม 
รวม 50,000 บัญชี และให้ความรู้แก่ประชาชนให้พร้อม
รองรับเกษียณอายุกว่า 500,000 คน

2.2 การเสริมสร้างให ้ตลาดทุนไทยเป ็นท่ีรู ้จักและ 
ขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะเพิ่มจานวนบริษัท 

จดทะเบียนไทยให้ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีสาคัญ ได้แก่  
MSCI Index และ Dow Jones Sustainability Index: DJSI 
ซึ่งเป็นดัชนีสากลที่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศนิยมใช้
อ้างอิงการลงทุน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสริมสร้าง 
ตลาดทุนไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยสื่อสาร 
ข้อมูลจุดเด่นและศักยภาพของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงสื่อสารข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไทยในรูปแบบ 
digital roadshow ผ่านสื่อชั้นนาในต่างประเทศ

2.3 การสนับสนุนการท�างานของสถาบันตัวกลาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนสนับสนุนการทางานของ

สถาบันตัวกลาง อาทิ 1) การเพิ่มศักยภาพผ่านการอบรม 
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนทั้งบริษัทหลักทรัพย์  
ธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจประกันภัย รวม 2,500 คน  
2) การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการการอบรม 
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน  
3) การส่งเสริมช่องทางและบริการของสถาบันตัวกลาง 
ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น  
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การพัฒนาช่องทางแนะนาการลงทุนทางออนไลน์ให้แก่
ผู้ลงทุน (robo advisor) เป็นต้น และ 4) การปรับปรุง
กระบวนการเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ของผู้ลงทุน
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
(Product And Service Roadmap)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสภาพคล่อง

ของสินค้าเดิมและพัฒนาสินค้าใหม่ทั้งในตลาดหุ้นและ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ดัชนีด้านความยั่งยืน
และผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงสกุลเงินต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง 
เตรียมพร้อมเริ่มให้บริการธุรกิจใหม่ด้านการชาระเงิน
ของบริษัทหลักทรัพย์ภายใต้ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น 
เน็ตเวิร์ค จากัด (FinNet) ในต้นปี 2561

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตลาดทุน 
ที่เชื่อมโยงการระดมทุนและลงทุนในภูมิภาค CLMV ผ่าน
ตลาดทุนไทย โดยตั้งเป้าหมายในปี 2561 ที่จะมีหลักทรัพย์ใน  
CLMV เข้าจดทะเบียน และจัดทาดัชนี CLMV Exposure 
(Cambodia, Lao, Myanmar and Vietnam) จากฐานข้อมูล
บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีรายได้หรือมีการลงทุนใน CLMV 
พร้อมทั้งส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงดัชนีดังกล่าว

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ขีดความสามารถของตลาดทุน  
(Excellent Infrastructure & Capability) 

4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้พร้อม
รองรับทิศทางธุรกิจในอนาคต 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT  

เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบงานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มาโดยต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและสนับสนุนการทาธุรกิจ อาทิ  
1) การเตรียมพร้อมนาเทคโนโลยี blockchain มาปรับใช้ และ  
2) การนา big data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ทาธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพัฒนากระบวนการ
ทางานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล อาทิ 1) การปรับ 
ลดระยะเวลาส่งมอบและชาระราคาจาก 3 วันทาการ (T+3) 
เหลือ 2 วันทาการ (T+2)     2) การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานใหม่ของ The Committee  
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  
:COSO 3) การรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้าน cyber 
security ตามมาตรฐานสากล ISO 27001 และ 4) การ 
เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบตามโครงการประเมิน 
ภาคการเงินของไทยโดยธนาคารโลกในปี 2562 (The Financial  
Sector Assessment Program: FSAP) เป็นต้น

4.2 การเป็นต้นแบบในด้านการเติบโตอย่างย่ังยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนินงานที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ 
การเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความยั่งยืน (sustainable 
organization) เช่น การส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อสีเขียว 
(green-purchasing process) และการสนับสนุนกิจการ 
เพื่อสังคม (social enterprise) รวมตลอดถึงการส่งเสริม 
“วัฒนธรรมนวัตกรรม (innovative culture)” ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความตื่นตัวและนามาใช้ 
ขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้ง 
มุ่งขยายผลไปสู่ผู้ร่วมตลาดทุนทุกภาคส่วนด้วยการจัดกิจกรรม 
ประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรม (Capital Market Innovation 
Award) 
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การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดม่ันในการด�าเนนิธรุกจิโดยยึดหลักการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ให้การด�าเนนิงาน 

ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้เกีย่วข้องทกุกลุ่ม ด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมให้ตลาดทนุเป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
จงึได้ก�าหนดให้ม ีนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร  
และให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 

สรุปผลงานที่สาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2560 ดังนี้ 
• อนุมัติกรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2561-2563) “Towards  

Sustainable Growth with Innovation” เพื่อมุ่งสร้าง 
การเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน
ด้วยนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน”  
รวมทั้งได้มีการปรับเพิ่มเติมตัวชี้วัดระดับองค์กรในด้าน 
การเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายธุรกิจใหม่ด้วย innovation เพื่อ 
ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี เช่น 
การพัฒนาระบบ FundConnext ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เพื่อให้ผู้ที่มีเงินออมลงทุน 
ในกองทุนรวมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีทางเลือก 
ในกองทุนรวมที่หลากหลาย การพัฒนา LiVE platform เพื่อให้ 
ผู้ประกอบการ startup และ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

• จัดให้มีการประกวด “SET Innovation Awards 2017” ครั้งที่ 1  
เพื่อประกวดผลงานด้านนวัตกรรมสาหรับพนักงาน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงทิศทาง
องค์กรสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมในการคิดนวัตกรรมเพื่อยกระดับการทางาน 
ให้เกิดขึ้นในองค์กร 

• สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นสร้างสรรค์เพื่อสังคม  
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศไปสู่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

• ให้ความสาคัญกับการเป็นองค์กรต้นแบบที่มุ่งเน้นการทา
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จึงกาหนดให้มีการทบทวน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ   เป็นประจา 
ทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ OECD Principles of  
Corporate Governance ที่เป็นมาตรฐานสากล และหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (The Principles of Good Corporate  
Governance) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. (Corporate  
Governance Code for Listed Companies 2017) ควบคู่
ไปกับการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2560  
ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาเนินกิจการ  
โดยนาสาระสาคัญของจรรยาบรรณที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ
ระดับบุคคลมากาหนดเพิ่มเติมไว้เป็นจรรยาบรรณระดับ
องค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจการ ได้แก่ 
เรื่องการป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน
และการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงนิยาม
ของคู่สมรสในระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ
และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ครอบคลุมถึง 
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

สาหรับการกากับดูแลบริษัทย่อย อาทิ บริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) 
และบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (TCH)  
คณะกรรมการบริษัททั้ง 2 บริษัท ได้อนุมัตินโยบาย 
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของแต่ละบริษัท 
โดยอ้างอิงสาระสาคัญจากฉบับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
แต่ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์การกากับดูแล รวมถึงมาตรฐาน
สากลในการประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
และการเป็นสานักหักบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอื่น ๆ   
ยังคงใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
ฉบับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมีความเพียงพอ 
และครอบคลุมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 
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• ให้ความสาคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน 
บรรษัทภิบาล (CG) ให้กับบุคลากรทุกระดับและสร้าง  
CG culture โดยได้อนุมัติแผนพัฒนากากับดูแลกิจการของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ควบคู่ไปกับการทบทวนระเบียบ 
และแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการ CG 

• ให้ความสาคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอ โดยยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุม
ภายใน ของ The Committee of Sponsoring Organization 
of Treadway Commission: COSO โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ ดาเนินการสอบทานการปฏิบัติ

• ให้ความสาคัญกับการดูแลและจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยกาหนดให้มีนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
ที่เหมาะสม การบริหารจัดการและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
ของ COSO Enterprise Risk Management Framework

• มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทาการสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกปี  
สาหรับปี 2560 ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจ

เท่ากับ 88% สูงกว่าปี 2559 ที่ได้คะแนนเท่ากับ 85% และ 
ได้มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ทาการประเมิน Corporate Governance Report:  
CGR ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์เดียวกับที่ 
ใช้ประเมิน CGR ของบริษัทจดทะเบียนเป็นประจาทุกปี 
นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาเพื่อนามาปรับปรุงการทางาน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยใน 
ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล “Best Sustainable 
Securities Exchange Southeast Asia Emerging Market 
2017” จากวารสาร Capital Finance International: CFI.Co 
ประเทศอังกฤษ และรางวัลอาคารดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน  
จาก Thailand Energy Awards 2017 ของกระทรวงพลังงาน  
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด  
ASEAN Energy Awards 2017 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ 
ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความสาคัญกับการพัฒนาตลาดทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มในตลาดทุน 
ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน  
อ า ทิ  บ ริ ษั ท ส ม า ชิ ก  
บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน

• รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการปรับปรุง/ออกหลักเกณฑ์ใหม่ และสร้างความ
เข้าใจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกาหนดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง

ผู้ลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป

• มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ด้วยบริการที่ดีเลิศ และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
• ให้บริการรับข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป และดาเนินการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาข้อมูลความลับ ไม่นาข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “พัฒนาการสาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560 และรายงานความยั่งยืน 2560”
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พนักงาน • พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะที่จาเป็นต่อการเติบโตในหน้าที่การงาน 
• จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลสาเร็จระยะยาวขององค์กร 
• ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และ 

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
• สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงเป้าหมายทิศทาง แผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่าเสมอ

ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
คู่ค้า • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย
• ไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
• สนับสนุนให้คู่ค้าให้ความสาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
• มีการติดตามและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

เจ้าหนี้ • ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างกันอย่างโปร่งใส
• บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี

คู่แข่ง • ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สุจริต และไม่เอาเปรียบต่อ 
คู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ภาครัฐ • สนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกากับ
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยงานภาครัฐ

สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

• มุ่งมั่นดาเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ

สามารถดูรายละเอียด นโยบายกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับปี 2560 ได้บนเว็บไซต์ 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี”

การปฏิบัติต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องในตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คานึงถึงสิทธิและการปฏิบัติ

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน อาทิ บริษัทสมาชิก บริษัท 
จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยมุ่งเน้นการเติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทุกภาคส่วน รวมถึงให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อหารือผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงและการพัฒนาการดาเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปการดาเนินการที่สาคัญได้ดังนี้ 
• ประชุมหารือร่วมกับกรรมการบริหารของสมาคมบริหาร

หลักทรัพย์ไทย เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการดาเนิน
ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
การทางาน

• ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัทสมาชิกในหัวข้อต่าง ๆ   
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมตลาด เช่น โครงการลด
ระยะเวลาส่งมอบและชาระราคาเป็น 2 วันทาการ (T+2) 
โครงการพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ 2560 ผลกระทบ
และแผนดาเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ผู้แนะนาการลงทุน รวมถึง การจัดกิจกรรม CEO Networking  

กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก เพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

• ผลักดันให้บริษัทที่มีคุณภาพเข้าจดทะเบียนควบคู่ไปกับ
พัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน โดย
สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และเข้าสู่กระบวนการ
ประเมินผลเพื่อคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand  
Sustainability Investment: THSI) หรือการเข้าร่วมการ
ประเมินดัชนีความยั่งยืนระดับสากล เช่น Dow Jones  
Sustainability Indices: DJSI รวมถึงส่งเสริมให้บริษัท
จดทะบียนมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใส  
ส่งผลให้ผลการวิจัย “Measuring Sustainablility Disclosure 
2017” โดย Corporate Knights ที่เป็นสื่อด้านความยั่งยืน 
ของประเทศแคนาดา จัดอันดับให้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในอันดับ 10  
จากตลาดหุ้นทั่วโลก 55 แห่ง

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนเพื่อให้รองรับการพัฒนา
ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบ FundConnext 
เพื่อลดภาระด้านระบบปฏิบัติการให้กับ บลจ. และนายหน้า 



รายงานประจ�าปี 256052

ซื้อขายหน่วยลงทุน การพัฒนาระบบการรับและเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนโดยเพิ่มบริการแจ้งเตือน
อัตโนมัติสาหรับการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดประชุมสามัญสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่กฎหมาย 
กาหนด โดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม 
พร้อมทั้งมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบทานการนับคะแนนเสียง และ 
เปิดโอกาสให้สมาชิกมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  

การปฏิบัติต่อผู้ลงทุนและประชาชนท่ัวไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการ 

ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน
และประชาชนทั่วไป ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
การลงทุนเพื่อทาความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ความเสี่ยง 
และเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
เพื่อนาไปสู่การเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริม 
การสร้างวัฒนธรรมการออมและการลงทุนอย่างสม่าเสมอ อาทิ  
โครงการ Investment Saving Plan โครงการ “InvestNow” 
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่า พนักงานคือ 

ส่วนสาคัญต่อความสาเร็จและการเติบโตขององค์กร ดังนั้น 
จึงให้ความสาคัญกับการสรรหา การดูแลด้านผลตอบแทน 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการพัฒนาความรู้ให้กับ
พนักงาน โดยยึดหลักของความเท่าเทียม ความโปร่งใส 
เป็นธรรม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้าง
บรรยากาศการทางานร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
อาทิ จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน จัดให้มี 
สวัสดิการ การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สวัสดิการให้กู้ยืมเงิน มีสหกรณ์
ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก นอกจากนี้ ยังจัดให้มี 
การตรวจสุขภาพประจาปี มีบุคลากรทางการแพทย์ประจาห้อง 
พยาบาล จัดสถานที่ทางานให้เอื้อต่อการทางานตาม 
หลักการยศาสตร์ (Ergonomics) และสุขอนามัยในสถานที่ทางาน  
รวมถึงสนับสนุนการใช้ชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข  
(work-life balance)

ข้อมูลท่ีส�าคัญของพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560

จำนวนพนักงาน

ชาย
228 คน

738
คนหญิง

510 คน

Turnover rate

จำนวนวันลาป�วย อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราลดลงเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา และเทียบเคียงได้
กับในอุตสาหกรรม

เม่ือเทียบกับบร�ษัทท่ัวโลก 
สูงข�้นกว่าปี 2559

5.5%

โดยเฉล่ีย
1.12 วัน
ทำการต่อปี

ผลสำรวจความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร

Percentile

ท่ี 74 0
ไม่มีอุบัติเหตุหร�อการได้รับเช้ือโรค
อันสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี
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การให้ความรู้ และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการท�างาน ปี 2560
การอบรมภายใน เฉลี่ย 3.3 วัน 

ต่อคน
มุ่งเน้นการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้นา 
และการบริหารจัดการ รวม 73 หลักสูตร รวมทั้ง 
จัด Sharing Session ให้ความรู้ทั้งด้านสุขภาพ ด้านภาษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาทุกเดือน

การอบรมภายนอก เฉลี่ย 1.9 วัน
ต่อคน

ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมสัมมนากับสถาบัน หน่วยงาน 
ภายนอก เพื่อเพิ่มทักษะความรู้  เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน  
และพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การทางานให้ทัดเทียมกับองค์กรอื่น

การอบรมในหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับสูง เฉลี่ย 15.4 วัน
ต่อคน

มุ่งเน้นการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ด้าน leadership เช่น หลักสูตร Strategy and Innovation 
for Businesses in Asia: SIBA, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) หลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (วปส.) หลักสูตร TLCA Executive 
Development Program: EDP, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรด้านวิทยาการ
พลังงานสาหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) เป็นต้น

•	การบริหารผลตอบแทนและการสร้างโอกาส 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ Balance Scorecard ในการกาหนด 

Corporate KPIs และ cascade มาเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (individual KPIs) เพื่อใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดผลตอบแทนให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา 
มุมมอง 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้าน 
กระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  
ทั้งนี้ ในการให้ผลตอบแทนของพนักงาน คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาถึงผลสาเร็จขององค์กร  
ความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียง 
ได้กับบริษัทชั้นนา และในทุก ๆ  ปี จะจัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติ 
และมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กร

อย่างต่อเนื่องครบทุกรอบ 5 ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุงาน 
10 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพนักงาน 
ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

•	การอบรมและพัฒนาพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการเพิ่ม

ศักยภาพของพนักงานให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ  
และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการทางาน จึงได้ 
จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ  ทั้งที่เป็น 
การจัดอบรมภายในและการอบรมภายนอก รวมถึงยังพัฒนา 
ความรู้ความเชี่ยวชาญตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ การศึกษา 
ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้มีการให้ 
ทุนการศึกษาแก่พนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ สรุปข้อมูลการเข้ารับ 
การอบรมของผู้บริหารและพนักงานในปี 2560 ดังนี้

การให้ความรู้ และจัดอบรมด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้และอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน อาทิ 
• กิจกรรม “Zero foam…No Plastic” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลด ละ เลิกโฟมและถุงพลาสติก  

และส่งเสริมให้ใช้ภาชนะและถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• จัดโครงการ “แยกเพื่อเรา…ลดเพื่อโลก” เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 

เพื่อนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สานักงานสีเขียว” อาทิ 

ปฏิบัติการ Green Week โชว์พลังเขียวตัวเรา โรงอาหารร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปลอดถุงพลาสติก  
นาภาชนะมาเองซื้อได้ในราคาส่วนลด กิจกรรม minimal desk จัดโต๊ะทางานแบบ green office เป็นต้น
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การให้ความรู้ และจัดอบรมด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

• จัดอบรมทั้ง 4 รุ่น รวม 359 คนคิดเป็น 48% ของจานวนพนักงานทั้งหมด ประกอบด้วย  
การอบรมความปลอดภัยสาหรับพนักงานตามคู่มือความปลอดภัยในการทางาน การอบรม 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับพนักงาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน  
และจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจาปีในเดือนมีนาคม

• จัดอบรมให้ความรู้พนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน และได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
แบ่งเป็นระดับบริหาร จานวน 47 คน ระดับหัวหน้างาน จานวน 132 คน รวม จานวน 179 คน

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า

ด้วยความเสมอภาค โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็น
คู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส 
เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ที่จะไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ และให้ความสาคัญในเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้า
ตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงเจตนารมณ์ในการขยาย
แนวคิดในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าหรือผู้ที่สนใจจะเข้าเป็นคู่ค้า
กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 ได้กาหนด  
“คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า” หรือ Supplier Code 
of Conduct ซึ่งมีสาระสาคัญในเรื่องการพัฒนาและสร้าง
คุณค่าทางธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากด้านคุณภาพของสินค้า
และบริการแล้ว ยังต้องคานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีด้วย ณ สิ้นปี 2560 มีคู่ค้าลงนามรับทราบ
เจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วคิดเป็นร้อยละ 80 

การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจที่เป็นต้นแบบ 

องค์กรที่ดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งสอดรับกรอบ
กลยุทธ์ขององค์กรที่ยึดหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง 
สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental,  
Social and Governance: ESG) มาใช้ในทุกมิติของการทางาน  
โดยในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลอาคารดีเด่น 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน จาก Thailand Energy Awards 2017 
ของกระทรวงพลังงาน และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปประกวด ASEAN Energy Awards 2017

การปฏิบัติตามข้อก�าหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ  

และยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน กฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ในปี 2560 ไม่มีกรณีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาธุรกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมาย
ด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า  
และสิ่งแวดล้อม
สามารถดูรายละเอียดการดาเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ 
ในหัวข้อ “พัฒนาการสาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 
2560 และรายงานความยั่งยืน 2560”

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่น 

การดาเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดย 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติ “มาตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการ  
อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงาน
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมาตรการฯ ดังกล่าว 
ได้กาหนดหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (CAC) และยังคงยึดถือนโยบายการ
งดรับของขวัญ (No Gift Policy) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่าง
โปร่งใส ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน โดยได้มีการสื่อสารนโยบาย
ดังกล่าวออกไปยังบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย อีกทั้งได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
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สรุปการด�าเนินงานท่ีส�าคัญท่ีส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในปี 2560

ส่ือสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ภายในองค์กร  • เผยแพร่ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “นโยบายการงดรับของขวัญ” 

• Orientation ให้แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกรายได้เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระสาคัญของ 
มาตรการฯ

คู่ค้า 
บริษัทจดทะเบียน ฯลฯ

• สื่อสารมาตรการฯ ให้แก่คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น ระบุข้อความที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการ 
ทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในประกาศประกวดราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ร่างขอบเขตของงาน  
(TOR) รวมถึงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายดังกล่าวให้กับคู่ค้าในครั้งแรกที่เข้ามาเป็นคู่ค้า

• การสื่อสารสาระสาคัญของนโยบายและมาตรการฯ ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ 
โดยทางจดหมายเวียน บทความเผยแพร่ที่ส่งถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยตรง 

• เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการงดรับของขวัญ โดย e-mail 
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่สาคัญขององค์กร ซึ่งทุก ๆ  ปีแต่ละหน่วยงานจะต้อง 

ประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบอย่างสม่าเสมอ และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ตรวจสอบความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ฝ่ายกากับองค์กร เป็นผู้ให้คาปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรับข้อร้องเรียนจากพนักงานที่พบเห็นการกระทาที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยร่วมกับฝ่าย 
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มีความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดทารายงานสรุปเสนอต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

การสร้างความเข้าใจในนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้มีการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
• เข้าร่วมเป็นกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชันของประเทศ 

• เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า!?” ของผู้บริหารและพนักงาน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

• เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน 
ป.ป.ท. ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
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การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน
ต่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทา 
ที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทาผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ รวมถึง 
มีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถ
เลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูล

เป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จาเป็นโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย 
ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในปี 2560 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทา
ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณที่มี
นัยสาคัญ ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่าง
รอบด้านแล้ว 

ช่องทางการรับแจ้ง
เบาะแส

กรณีผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งได้โดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทาง
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ChairmanofTheAuditCommittee@set.or.th
2. ส่งไปรษณีย์: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลฝ่ายกากับองค์กร

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจ

ด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานทั้งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยยึดหลัก 
ความถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยเผยแพร่ผ่าน 
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
อาทิ
• ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ - พันธกิจ 

และวิสัยทัศน์ ลักษณะการดาเนินธุรกิจและโครงสร้าง 
การบริหารงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างการถือหุ้น  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯและคณะผู้บริหาร  
รายงานผลการดาเนินงาน การรับแจ้งเบาะแส ข้อมูลการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน เป็นต้น

• ข้อมูลสาหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ – กฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน/บริษัทหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ 
ในการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
การจัดสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น

• ข้อมูลสาหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุน – สินค้า/บริการ
ทางการเงิน ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ ความรู้ 
การลงทุน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นต้น

• ข้อมูลรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ - งบการเงิน 
ประจาปี และคาอธิบายและบทวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) 
โดยจะทาการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายใน 60 วันนับจากวันปิดบัญชี (เช่นเดียวกับเกณฑ์ 
การเผยแพร่งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน) สาหรับ 
งบการเงินประจาปี 2560 ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งมีการจัดทารายงานความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงคู่กับรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
รายงานทางการเงินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อน 
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่แท้จริง ตามหลักการ 
บัญชีที่รับรองทั่วไป และต้องผ่านการสอบทานจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออนุมัติงบการเงิน สาหรับรายงาน
ประจาปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปี 
ปฏิทิน (เช่นเดียวกันกับเกณฑ์การเผยแพร่รายงานประจาปี 
ของบริษัทจดทะเบียน) โดยนาส่งรายงานประจาปี 
ให้ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบ 
ในการประชุมสามัญสมาชิกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
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นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม การขอข้อมูล และการให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับ 
การให้บริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทาง SET Contact Center ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

สาหรับกรณีที่มีการสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน SET Contact Center ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ดาเนินการตามกระบวนการตามความเหมาะสม และได้มีการแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้สอบถามได้รับทราบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี 
องค์ประกอบ ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
5	ท่าน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

5	ท่าน	
เลือกตั้งจากที่ประชุมสมาชิก

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1	ท่าน
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

แต่งตั้งโดยกรรมการ 10 ท่าน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกกรรมการคนหน่ึงนอกเหนือจากผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ

กรรมการที่มิใช่กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้น 
จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก  
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ สาหรับ 
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละไม่เกิน  
4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง ดร. สันติ  
กีระนันทน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และมีฝ่ายเลขานุการองค์กรทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้คาแนะนา 

ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการกากับดูแล 
กิจการที่ดีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พึงทราบ  
ร ว ม ทั้ ง ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดทารายงานการประชุมให้มี 
สาระสาคัญครบถ้วน และจัดเก็บรายงานและเอกสาร
ประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ การประสานงานให้มี 
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และการดาเนินงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มอบหมาย 

ช่องทาง รายละเอียด

โทรศัพท์ 02 009 9999

website www.set.or.th/contactcenter

chat www.set.or.th

Facebook SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

email SETContactCenter@set.or.th

ไปรษณีย์หรือ 
เดินทางมาด้วยตนเอง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
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สรุปข้อมูลส�าคัญของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2560

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ตามที่กาหนด 

ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกาหนดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รวมถึงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลวางนโยบาย ควบคุม
ดูแลการดาเนินกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มี
การเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มติของคณะกรรมการและกฎหมายรวมถึงข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการแต่ละท่านจึงไม่ควรดารง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท ทั้งนี้ สามารถ 
ดูรายละเอียดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การทาหน้าที่ 
ของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้จากกฎบัตร 

การมอบหมายและแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่าง 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กับฝ่ายจัดการ 
อย่างชัดเจน 

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการ 
ที่มิได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ  กับฝ่ายจัดการ  
เป็นผู้นาและมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบาย ให้การ
สนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ  
โดยไม่ก้าวก่ายงานประจาอันเป็นภาระความรับผิดชอบของ
ฝ่ายจัดการ โดยมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน ดังนี้

โครงสร้างและความเป็นอิสระ การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

สามารถดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะอนุกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 
ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ภายใต้หัวข้อ	 “การ
กากับดูแลกิจการที่ดี”
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คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• กาหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการตาม
นโยบาย ระเบียบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตรากาลังของพนักงาน และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กากับดูแลให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  

งานบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เชื่อถือได้
• มอบหมายและกระจายอานาจดาเนินการให้แก่ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสมให้มีการบริหารงาน 

ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมที่ดี
ผู้จัดการ • รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบ

ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด 
• รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

รวมถึงผลการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจา 
ทุกไตรมาส

• ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการเป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอาจมอบหมาย
ให้บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบอานาจในการ
ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการในงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น
• การใช้งบประมาณสินทรัพย์ถาวร และงบประมาณค่าใช้จ่าย

ดาเนินงาน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เว้นแต่กรณีใช้งบประมาณเกินวงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในวงเงินที่ไม่เกิน  
10 ล้านบาท กรณีที่เกินกว่า 10 ล้านบาทต้องขออนุมัติจาก 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การปรับเพิ่มอัตรากาลังประจาปี หรือการปรับเพิ่มโครงสร้าง
บัญชีเงินเดือนของพนักงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 
กรณีเกินกว่าร้อยละ 10 ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงกลั่นกรองงานสาคัญ 
ที่จาเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ  
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งคณะอนุกรรมการมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมาย

แผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อม 

บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง  
โดยมีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan)  
และมีการทบทวนแผนเป็นประจาทุกปี ซึ่งได้จัดให้มี 
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้าที่
กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กระบวนการ
สรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง (successor) นั้น  
จะมีการวางแผนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
โดยจะพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ 
ทัศนคติ รวมทั้งจริยธรรม ซึ่งจะมีการรายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่าเสมอ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอานาจหน้าที่ในการ 

วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน 
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.	 การกาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 และ 
แผนกลยุทธ์องค์กร
นับตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้วางวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกรอบกลยุทธ์
ระยะยาวขององค์กรตามแนวทางสู่ความยั่งยืน (Towards  
Sustainable Growth) และได้ทาการประเมินสภาพแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ	“รายชื่อคณะอนุกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประจาปี	2560”
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อย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาปรับปรุงกรอบกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสาคัญกับ
การนานวัตกรรมมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นในปี 2560 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติกรอบกลยุทธ์
ระยะ 3 ปี (2561-2563) “Towards Sustainable Growth 
with Innovation” ที่จะมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ด้วยนวัตกรรม โดยจะดาเนินงานบนหลักการที่มุ่งเน้นพัฒนา 
ตลาดทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกภาคส่วน ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน” รวมถึงเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดระดับองค์กร (corporate KPI) ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และงบประมาณ อัตรากาลัง และตัวชี้วัด
ระดับองค์กรประจาปี 2561 ควบคู่ไปกับการกากับดูแล 
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โดยฝ่ายจัดการมีการรายงานสถานะของ 
ตัวชี้วัดระดับองค์กร ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตาม 
แผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกไตรมาส 

2.	 การกากับดูแลกิจการ
2.1	 นโยบายกากับดูแลกิจการ	 และจรรยาบรรณ 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้มีการ

ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบ 
การดาเนินงานสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ
และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย “นโยบาย 
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ฉบับปี 2560” มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล OECD 
Principles of Corporate Governance และหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ (The Principles of Good Corporate Governance)  
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance 
Code for listed companies 2017) โดยในปี 2560  
ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาเนินกิจการ โดยนา
สาระสาคัญของจรรยาบรรณที่เป็นข้อพึงปฏิบัติในระดับ
บุคคลมากาหนดเพิ่มเติมไว้เป็นจรรยาบรรณระดับองค์กร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจการ ได้แก่ เรื่อง  
การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่าน 
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

สาหรับการกากับดูแลบริษัทย่อย อาทิ คณะกรรมการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) 
และคณะกรรมการบริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) 
จากัด (TCH) เห็นควรให้มีการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณของแต่ละบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์
การกากับดูแล รวมถึงมาตรฐานสากลในการประกอบการ
เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการเป็นสานักหักบัญชี อาทิ 
Principles for Financial Market Infrastructures: PFMI 
และ European Market Infrastructure Regulation: EMIR 
โดยอ้างอิงสาระสาคัญจากฉบับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท TSD และ TCH 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอื่น ๆ   
ยังคงใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
ฉบับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมีความเพียงพอ
และครอบคลุมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 

2.2	 การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน1 

ของกรรมการและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ในปี 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้อนุมัติให้ปรับปรุงนิยามของคู่สมรสให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ 
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาในระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ซึ่งกรรมการและพนักงานมีหน้าที่ชี้แจงทาความเข้าใจ 
เพื่อให้คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะของตนปฏิบัติตามระเบียบฯ ฉบับนี้  
โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
• กรรมการ รายงานการถือหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยลับ 
• พนักงานทั่วไป ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

ก่อนการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน  
และห้ามจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้น้อยกว่า 30 วัน   

1 หลักทรัพย์จดทะเบียน หมายถึง หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า
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• พนักงานที่รับผิดชอบในฝ่ายงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายใน 
ห้ามทาการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยตรง

ทั้งนี้ ในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนต้องเป็นการกระทาในลักษณะการลงทุนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ข้อมูลหรืออานาจหน้าที่จากการปฏิบัติงาน 

2.3	 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ
• ให้มีการลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลางทุกครั้ง

เมื่อได้รับแต่งตั้งและทุกต้นปี เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้ขอบข่ายบรรษัทภิบาลที่ดี หากมีเรื่องใด 
ที่อาจมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต้องเปิดเผย 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และงดมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้บริหาร พนักงาน

• ห้ามดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท
จดทะเบียน บริษัทสมาชิก

• การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรณี
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากประธานกรรมการ 

• กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 
สินค้าและบริการดังกล่าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหาร ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็น 
กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทสมาชิก ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูง 1 ท่านดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2.4	 แนวปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูลองค์กร
เพื่อดูแลรักษาความลับของข้อมูลขององค์กรให้มี 

ความปลอดภัย ป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้มีนโยบายการจัดชั้นความลับ 
ของข้อมูลตามระดับความสาคัญของข้อมูล พร้อมทั้งสื่อสาร 

ให้พนักงานมีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมการเผยแพร่ 
ข้อมูลขององค์กร และป้องกันมิให้ข้อมูลความลับของ 
องค์กรรั่วไหล 

2.5	 การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณฯ	

ตลอดปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงไม่มีกรณีการกระทาที่ขัดต่อข้อกาหนด 
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการดา เนินงานของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีการใช้ข้อมูลภายในหรืออานาจ
หน้าที่เพื่อทาการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนของกรรมการและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.6	 การเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจด้านการกากับ
ดูแลกิจการให้กับพนักงานในปี	2560

• เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณฯ 
รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบเครือข่าย 
ภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การสร้าง CG Knowledge & Awareness โดยจัดทาและ
เผยแพร่บทความให้ความรู้/update พัฒนาการสาคัญ 
ด้าน CG&Compliance เผยแพร่ทาง e-mail ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทั้งองค์กรทราบ และเปิดเผยไว้ที่ระบบ Intranet  
ในคอลัมน์ “Sharing: CG & Compliance” อย่างสม่าเสมอ 

• สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการนาหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ในกระบวนการทางานภายในองค์กร 
อาทิ การเข้าร่วมเป็นคณะทางานในการจัดทา/ปรับปรุง 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ  การสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้เสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในงานเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
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3.	 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญต่อ

ระบบควบคุมภายในที่ดี โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการ
กาหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการ
ทางานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดการ
ถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กาหนดอานาจดาเนินการ
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการติดตามผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบกากับดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน ดาเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการ
ดาเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ โดยยึดตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการ
ควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of Treadway Commission)

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรง 
ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหาร 
ให้ขึ้นตรงต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงาน 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางชนะภัย สรรพสุข  
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการเข้าถึง 
ข้อมูลที่จาเป็นในการตรวจสอบ ดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่าง ๆ 
ตามแผนตรวจสอบอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
โดยแผนตรวจสอบประจาปี จัดทาขึ้นตามแนวความเสี่ยง 
(risk-based approach) ซึ่งจะมีการทบทวนระหว่างปี 
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม
ความคืบหน้าการดาเนินการของฝ่ายจัดการโดยตรงต่อ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ 

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรม / 
โครงการสาคัญที่สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยสรุปโครงการสาคัญได้ดังนี้

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล และมาตรฐาน
สากลที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทาน 
ความพร้อม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
กับกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ให้รองรับธุรกรรมใหม่ อาทิ FundConnext และ LiVE platform  
โดยได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบให้มี 
การควบคุมที่ดี มีการทดสอบระบบอย่างเข้มข้น และมอบหมาย 
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานระบบใหม่ก่อนเริ่มใช้
งานจริง (pre-implementation review) นอกจากนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 20000 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าฝึกอบรมทักษะการตรวจสอบ
ภายในโดยทั่วไป และทักษะเฉพาะด้าน เช่น ร่วมศึกษา 
ดูงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเยอรมัน เข้าร่วมสัมมนา Asia 
Pacific CACS 2017 ประเทศ United Arab Emirates และ 
Global IA Leadership Summit ประเทศสิงคโปร์ รวมถึง
การเข้าอบรมและได้รับ Certified ISO 27001 Lead Auditor 
และ ISO 22301 Lead Auditor เป็นต้น โดยมีการอบรม 
ทั้งสิ้นรวม 76.5 วัน (man-days)

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการให้มีการประเมินคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR)  
โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพงานตรวจสอบ 
ภายใน (International Professional Practices Framework)  
ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะประเมินตนเองแบบ peer review 
เป็นประจาทุกปี และทุก 5 ปียังกาหนดให้มีการประเมิน 
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของ
งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุ 
เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล โดยมีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 
ครั้งล่าสุดในปี 2559
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4.	 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญ 

ต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดนโยบาย กรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็น 
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตาม 
นโยบายที่กาหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึง 
มั่นใจได้ว่า ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสาคัญของ
องค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  และ 4. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมอบหมายฝ่ายบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายจัดการในการดาเนินการ  
เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่ 
ได้รับมอบหมาย
สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” 

5.	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญ

กับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ได้อนุมัติกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  
รวมทั้งได้เน้นย้ากับพนักงานให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างระมัดระวัง เพื่อประโยชน์
สูงสุดขององค์กร และระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบ 
ต่อองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล เช่น ISO 27001 (Information Security Management  
System ISO 20000 (Information Technology Service  
Management System) และในส่วนของนโยบายและ
มาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ จะอ้างอิงหลักการด้านความปลอดภัยพื้นฐาน 
CIA (Confidential, Integrity, Availability) และมีเนื้อหา
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 27001
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คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง

จานวนครั้งในประชุม 20 15 9 5 8

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 19/20
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ1 13/13 6/6 5/5
ศาสตราจารย์พิเศษ
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

18/20

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 20/20 14/15 8/9
นางโชติกา สวนานนท์ 18/20 14/15 8/9
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ 18/20 4/5
นายพิเชษฐ สิทธิอานวย 19/20 5/5 8/8
นางวรวรรณ ธาราภูมิ 18/20 9/9 8/8
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล 19/20 3/5
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ 18/20 15/15 3/5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางเกศรา มัญชุศรี 17/17

(ประชุมโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการ 

3 ครั้ง)

8/8
(ประชุมโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการ 
1 ครั้ง)

5/5 8/8

กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 2 7/7 3/3 3/3
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
นางสาววชิรา อารมย์ดี 8/8
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย 6/8
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ 6/8
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 94% 96% 95% 80% 92%

6.	 การประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	และคณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ
ในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และการประชุมคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

1ได้รับเลือกตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 
2ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
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7.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมินผล

การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี  
ซึ่งเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทบทวน 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รวมทั้งสนับสนุน 
หลักการกากับดูแลกิจการ โดยมีรูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ใน 5 รูปแบบคือ (1) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งคณะ 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินโดยตนเอง) (3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการรายบุคคล (ประเมินโดยกรรมการท่านอื่น 
(แบบไขว้)) (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการ และ (5) การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของกรรมการ สาหรับกระบวนการในการประเมินฯ นั้น  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้ 
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นผู้พิจารณาและให้คาแนะนากระบวนการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รวมทั้งจัดทาสรุปข้อมูลผลการประเมินและความเห็นเพิ่มเติม  
(ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ต่อไป สาหรับการประเมินการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการนั้น ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้รายงานผลการประเมิน
โดยตรงต่อประธานกรรมการ และสาหรับการประเมินทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของกรรมการนั้น ได้จัดให้มีการประเมิน
แยกต่างหากจากแบบประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ได้มีการคานวณ 
ผลประเมินแต่อย่างใด โดยมีหัวข้อและผลการประเมิน  
ปี 2560 ที่มีระดับคะแนนเต็มเท่ากับ 5 ดังนี้
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งคณะ มีหัวข้อในการประเมิน อาทิ  
การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ การกากับดูแลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดเตรียมบุคลากร 
และ Succession Plan

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทั้งคณะ ในภาพรวม มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.72 คิดเป็น 
ร้อยละ 94.40
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล  

โดยการประเมินตนเอง และแบบไขว้ (โดยกรรมการท่านอื่น)  
ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของกรรมการ 2) การประชุม  
3) ความเป็นอิสระ และ 4) ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ 
รายบุคคล (โดยการประเมินตนเอง) ในภาพรวม มีคะแนน
อยู่ที่ระดับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 

สรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล  
(แบบไขว้โดยกรรมการท่านอื่น) มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.74 
คิดเป็นร้อยละ 94.80

8.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี  

ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทราบเป็นประจาทุกปี โดยในปี 2560 คณะอนุกรรมการ
ทุกชุดดังกล่าวได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการทั้งคณะ และได้เสนอผลการประเมิน 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว  

9.	 ค่าตอบแทนกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

กาหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด 

สาหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
สาหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น คณะอนุกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง  
และนาเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนาเสนอ 
ขออนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกตามพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามตารางด้านท้ายนี้
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อัตราค่าตอบแทน 
(บาท)

คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ

คณะ
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
อนุกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

คณะ
อนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

และความ 
รบัผิดชอบต่อสังคม

คณะ
อนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง

คณะ
อนุกรรมการ

ชุดอื่น

ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ 135,000 75,000 52,500 52,500 52,500 -
กรรมการ /
อนุกรรมการ

90,000 50,000 35,000 35,000 35,000 -

ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ - - - - - 15,000
อนุกรรมการ - - - - - 10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ในรอบปี 2560 (บาท)

(ไม่รวมกรรมการและผู้จัดการ)

คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ

คณะ
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
อนุกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

คณะ
อนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

และความ 
รับผิดชอบต่อ

สังคม

คณะ
อนุกรรมการ

บริหาร
ความเส่ียง**

กรรมการ
บริษัทย่อย /

คณะ
อนุกรรมการ

ชุดอื่น

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 5,902,619* 537,565
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ 640,065 320,250 320,250 440,000
ศาสตราจารย์พิเศษ
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

1,020,000 250,000

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 1,020,000 600,000 420,000
นางโชติกา สวนานนท์ 1,020,000 900,000 420,000
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ 1,020,000 420,000 30,000
นายพิเชษฐ สิทธิอานวย 1,020,000 630,000 420,000 16,000
นางวรวรรณ ธาราภูมิ 1,020,000 420,000 420,000
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล 1,020,000 420,000 100,000
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ 1,020,000 600,000 420,000
กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี	2560
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 379,935 255,726 255,726 375,000
หมายเหตุ *รวมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของประธานกรรมการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิก ในอัตราเดือนละ 370,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ 

ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายเพิ่มเติม
 **ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 3 ท่าน
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10.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
และผู้บริหารระดับสูง
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 

ผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
สาหรับอนุกรรมการ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับสูง 
เป็นรายบุคคล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารอย่าง
ชัดเจนในรูปแบบดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งเชื่อมโยง 
กับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด  
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิจ และการดาเนินงาน 
ตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกอบกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณา 
จากข้อมูลในอดีต ประกอบการพิจารณากาหนดผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารระดับสูงของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รองผู้จัดการ 4 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ  
13 ท่าน รวม 18 ท่าน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
รวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บาเหน็จพิเศษ โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2560  
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 147,330,412.43 บาท

11.	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี	2560
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี: ในปี 2560  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่เป็นผู้สอบ
บัญชีในสังกัดเป็นจานวนเงินรวม 3,362,000 บาท 

• ค่าบริการอื่น: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ว่าจ้างสานักงาน
สอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานสอบ
บัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดเพื่อเป็นวิทยากร
อบรมหลักสูตร “พื้นฐานความรู้และกลยุทธ์การ
วิเคราะห์โครงการ เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ” เป็นจานวนเงินรวม 8,411 บาท ทั้งนี้ 
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างสานักงาน
สอบบัญชีให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี 
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มี 
การตรวจสอบงานของตัวเอง จึงไม่ทาให้ผู้สอบ
บัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลาง
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้ว 

12.	การพัฒนากรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญเรื่องการพัฒนา 

กรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยได้จัดให้กรรมการ
เข้ารับการอบรมความรู้และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลอยู่เสมอ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ 
ได้จัดให้มีการแนะนาภาพรวมการดาเนินงานของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนงาน และภาพรวมการดาเนินงานของ 
บริษัทย่อย รวมทั้งได้ส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีข้อมูล
สาคัญที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พึงทราบ อันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในปี 2560 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับ
การอบรมและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติ 
หน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง อาทิ

• กรรมการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม
สาคัญและนวัตกรรมทางการเงิน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
และบริการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งแนวทางการ
ผลักดันและพัฒนาฟินเทค (Financial Technology) 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร 

• ศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์เยอรมันของ
กรรมการ ได้แก่ นางโชติกา สวนานนท์ นายชัยภัทร  
ศรีวิสารวาจา ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ นายพิเชษฐ  
สิทธิอานวย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางวรวรรณ  
ธาราภูมิ นางเกศรา มัญชุศรี ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
ภายนอก 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการความเสี่ยง  
ได้แก่ ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ นายสมเกียรติ  
ศิริชาติไชย และนางสาววชิรา อารมย์ดี

• เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Advance 
Audit Committee Program: AACP, ประกอบด้วย 
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ดร. สุภัค ศิวะรักษ์  
ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล และหลักสูตร Corporate  
Governance for Capital Market Intermediaries: CGI,  
โดย นางโชติกา สวนานนท์
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• เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติสาหรับบอร์ด  
ในการกากับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” 
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย นางโชติกา สวนานนท์  
และนายพิเชษฐ สิทธิอานวย

• เข้าร่วมงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทย 
ยั่งยืน” เพื่อแสดงพลังของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ในฐานะที่เป็นภาคธุรกิจที่สาคัญของประเทศในการร่วม 
ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน และเชื่อมโยง
ข้อมูลและสร้างสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดโดยสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หอการค้าไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นางเกศรา มัญชุศรี และ
นายพิเชษฐ สิทธิอานวย

• เข้าร่วมสัมมนา Capital Market Research Forum 
หัวข้อ “Financial Science Financial Innovation 
and Long-Term Asset Management” จัดโดย
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกอบด้วย นายพิเชษฐ สิทธิอานวย

• เข้าร่วมงาน “Thailand’s Big Strategic Move” 
โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลร่วมให้ข้อมูลผู้ลงทุนทั้งใน 
และต่างประ เทศที่จะ เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับ 
แผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญและความคิดริเริ่มของ
รัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมภายใต้นโยบาย 
Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้น SMEs และ startup 
และการเชื่อมโยงกับกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย  
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นางเกศรา มัญชุศรี นางภัทธีรา  
ดิลกรุ่งธีระภพ นางวรวรรณ ธาราภูมิ และ นายพิเชษฐ  
สิทธิอานวย

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาเพื่อให้ความรู้และมุมมอง
เกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคลที่มีการแก้ไขใหม่ เรื่องความรับผิดทางอาญา 
ของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล: กฎหมายใหม่ 
ดีกว่าเดิมจริงหรือ? ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ 
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

• เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา Capital Market  
Research Forum: “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกากับดูแล 
กิจการที่ดี และผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ใน SET และ mai” ประกอบด้วย ดร. สมชัย  
ไทยสงวนวรกุล

• เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง 
“Agile Technology Innovation - a new challenge 
for internal audit and risk management” ประกอบ
ด้วย นางโชติกา สวนานนท์ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา  
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายพิเชษฐ  
สิทธิอานวย นางวรวรรณ ธาราภูมิ และ นางเกศรา  
มัญชุศรี
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ชื่อกรรมการ/หลักสูตร
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1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ / /
2. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ / / / / /
3. ศาสตราจารย์พิเศษ

กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
/ / DCP Re,  

TTT
4. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา / / /* /
5. นางโชติกา สวนานนท์ / / / /*
6. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ /
7. นายพิเชษฐ สิทธิอานวย / / / / ACEP, 

MFM, 
SFE, 
MIA, 
MIR

8. นางวรวรรณ ธาราภูมิ / / / / / / MFR, 
MIR, 
ELP, 
SFE

9. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล / / /* DCPU
10. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ / / /* FGP
11. นางเกศรา มัญชุศรี /

/ * หลักสูตรที่กรรมการเข้ารับการอบรมในปี 2560

หลักสูตรของ IOD ท่ีกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรม
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ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2561
รายชื่อคณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจ�าปี 2561
1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะอนุกรรมการวินัย
6. คณะกรรมการอุทธรณ์
7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 คน เป็น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก 1 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็น 
ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. นางโชติกา สวนานนท์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อนุกรรมการ
3. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล ่าวมีหน ้าท่ีพิจารณาและ 
ด�าเนินการดังต่อไปน้ี
1. สอบทานรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสานงานกับ 
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
ตรวจสอบ ขอบเขตแนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบ
ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่า
มีสาระสาคัญ

3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ 
การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ

4. ปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและ 
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามการดาเนินการของฝ่ายบริหาร
ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
หน่วยงานที่กากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. รายงานการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการให้ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะ ๆ 
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

8. หน้าที่อื่นอัน เกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติงานของ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดย
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
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รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานอนุกรรมการ
2. นายพิเชษฐ สิทธิอานวย อนุกรรมการ
3. นางสาววชิรา อารมย์ดี อนุกรรมการ
4. นางวรวรรณ ธาราภูมิ อนุกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย อนุกรรมการ
6. ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ อนุกรรมการ
7. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
1. ให้คาแนะนาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการกาหนด
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างครบถ้วน 

2. ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภท

3. พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินความเสี่ยง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สาคัญได้รับการดูแลและ
จัดการอย่างเหมาะสม
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3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานอนุกรรมการ
2. นางโชติกา สวนานนท์ อนุกรรมการ
3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อนุกรรมการ
4. นางวรวรรณ ธาราภูมิ อนุกรรมการ
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีในการพิจารณาและ
ให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปน้ี
1. ด้านการสรรหา

(1) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย  
รวมทั้งกลั่นกรองรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
กรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ในการแต่งตั้งต่อไป และให้ความเห็นชอบ 
ในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจา/ ผู้เชี่ยวชาญ 
ไม่ประจา

(2) แผนสืบทอดกิจการ (Succession Plan) ใน
ตาแหน่งกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทบทวนแผน
ดังกล่าวเป็นประจาทุกปี 

(3) ดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (orientation) กรรมการใหม่  
และการพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันอย่าง 
ต่อเนื่อง

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาด 
หลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

2. ด้านพิจารณาค่าตอบแทน 
(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทนให้

แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ 
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมทั้ง
คณะทางานด้วย

(2) โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาด 
หลักทรัพย์ฯ

(3) งบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจาปี และ
เงินรางวัลประจาปีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตรา 
เงินเดือน และผลตอบแทนประจาปีของกรรมการ 
และผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ใดตามที่คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย
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4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความย่ังยืน
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 4 ท่าน และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. นายพิเชษฐ สิทธิอานวย ประธานอนุกรรมการ
2. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อนุกรรมการ
3. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล อนุกรรมการ
4. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ อนุกรรมการ
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีในการพิจารณาและ
ให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปน้ี
1. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสาหรับ

บริษัทจดทะเบียน
(1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) และด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: 
SR) ของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐาน ตลอดจน
การสร้างระบบและการพัฒนาแนวทางในการนา
หลักการ CG และ SR ไปใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้าง
คุณค่าให้แก่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ 
สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มในตลาดทุนไทย

(2) ให้คาปรึกษาและคาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และฝ่ายบริหารในการพัฒนา CG และ SR  
ในตลาดทุน

2. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
สาหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.1 ด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(1) พิจารณากรอบบรรษัทภิบาล (CG Framework)  
นโยบายบรรษัทภิบาลของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (CG Policy) และจรรยาบรรณ 
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Code of Conduct) ที่มีความสอดคล้องกับ

สภาพโครงสร้างการดาเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับ 
แนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล 

(2) สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
หลักการบรรษัทภิบาลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กาหนดและเปิดเผยในรายงานประจาปี 

(3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง 
จัดทาสรุปข้อมูลผลการประเมินและนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(4) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการพัฒนา 
บรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้อง 
ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่กาหนดไว้

(5) ให้คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหาร ในการ
พัฒนาบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: 
SR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวการพัฒนาด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility:  
SR) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
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(2) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบาย
ที่กาหนดไว้

(3) ให้คาปรึกษาและคาแนะนา ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารในการ
พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

5. คณะอนุกรรมการวินัย
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายวินัยและคดี
องค์ประกอบ: ประกอบด้วยอนุกรรมการ 5 คน โดยอย่างน้อยต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 คน ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
1 คน และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้บริหารที่มีตาแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ ที่ได้รับมอบหมาย
จากกรรมการและผู้จัดการ 1 คน 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง  
การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543)

รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานอนุกรรมการ
2. ศ. พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อนุกรรมการ
3. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ อนุกรรมการ
4. นายสุทธิ สุขยิ่ง อนุกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
1. พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วน

เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ทราบ ยกเว้นกรณีความผิดและลงโทษดังต่อไปนี้  
ให้คณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาและเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาความผิด 
และลงโทษ
(ก) การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน

(ข) การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทาการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นการชั่วคราว

(ค) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก
(ง) กรณีอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กาหนด
2. พิจารณาและสั่งการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดว่า

ด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตลอดถึง
การปฏิบัติอื่นใดที่จาเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิด 
และลงโทษทางวินัย
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6.  คณะกรรมการอุทธรณ์ 
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายวินัยและคดี
องค์ประกอบ: เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งในจานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 
มีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านละ 1 คน
วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2562 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง  
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2543)

รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการอุทธรณ์
2. นายเชาว์ อรัญวัฒน์ กรรมการอุทธรณ์
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอุทธรณ์
4. นายวันชาติ สันติกุญชร กรรมการอุทธรณ์
5. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอุทธรณ์

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
1. พิจารณาคาขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษของคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการวินัย และกรรมการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทา
ความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่

2. พิจารณาคาขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษ (ถ้ามี)  
โดยอาจกาหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใด ๆ ตามที่
จาเป็นด้วยก็ได้

3. ทาความเห็นเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ลงโทษ ลดโทษหรือไม่ลงโทษ  
หรือยืนยันตามคาสั่งลงโทษที่มีการอุทธรณ์ หรือสั่งการ
อย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา

4. มีคาสั่งให้ยุติและจาหน่ายคาอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์
ได้ถอนคาอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
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7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายกฎหมาย
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ / หรือด้านตลาดทุน 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง: 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. ศ. พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานอนุกรรมการ
2. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย อนุกรรมการ
3. นายวิเชียร หาญประวีณ อนุกรรมการ
4. นายสมเกียรติ คุววัฒนานนท์ อนุกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้คาปรึกษา 
ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายอื่น ตลอดจน
ระเบียบข้อกาหนดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
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8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 
หน่วยงานท่ีดูแล: ฝ่ายก�ากับบริษัทสมาชิก
องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธาน กรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานกากับบริษัทสมาชิก  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ1

วาระการด�ารงต�าแหน่ง: เป็นไปตามระเบียบการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

รายชื่อ ด�ารงต�าแหน่ง
1. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล* ประธานอนุกรรมการ
2. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์* อนุกรรมการ
3. นายพิทเยนท์ อัศวนิก** อนุกรรมการ
4. นางวชิรา ณ ระนอง อนุกรรมการ
5. นางสาวชัชนี จันทจรูญพงษ์ อนุกรรมการ
6. นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
1. กาหนดนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนโดยอาจกาหนด

ให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล
โดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

2. พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ยื่นคาขอรับความ
คุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

3. สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

1 เป็นไปตามระเบียบการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

* วาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 1 ปี 
** วาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 2 ปี
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน 
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ 
มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านตลาดทุน การบัญชี การเงิน  
และการบริหาร โดยมี นางโชติกา สวนานนท์ เป็นประธาน 
อนุกรรมการตรวจสอบ ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ และ นายชัยภัทร 
ศรีวิสารวาจา เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
โดยไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 3 ครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็น 
ต่อแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี โดยมีการประชุม 2 ครั้ง ที่ไม่มีผู้บริหาร 
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี การเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการแต่ละท่าน  
รายงานไว้ในหัวข้อรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดปรากฏตามหน้า 49) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และ 
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอานาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังที่กล่าวไว้ในหน้า 70 และรายงานผล 
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบ
เป็นรายไตรมาส โดยสรุปสาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่  
ในรอบปี 2560 ดังนี้  

รายงานทางการเงิน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน

รายไตรมาส โดยพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร และสอบทานรายงาน
ทางการเงินประจาปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย  
โดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาความครบถ้วน  
ถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ตลอดจนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป 

การบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง 

ที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย โดยประชุม 
ร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เป็นประจาทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้งานตรวจสอบภายในและ
งานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วย 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถให้บริการ
ตรวจสอบได้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กร รวมทั้งได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์
เยอรมัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการกากับ 
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมา
นาเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่อง “Agile Technology  
Innovation - a new challenge for internal audit and risk 
management” และพิจารณาให้มีการสอบทานระบบงาน
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ อาทิ Fund Connext และ 
startup platform ก่อนเริ่มใช้งานจริง (pre-implementation 
review) 

ระบบควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอ  

ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่นาเสนอโดย 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ติดตาม
ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และได้ให้ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อกระบวนการเปิดเผยรายการ 
ที่ เกี่ยว โย งกันและร ายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ได้เชิญผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงาน 
ที่สาคัญเพื่อให้ข้อมูลและความเห็นต่อการดาเนินการด้วย 

ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

และงบประมาณประจาปี รวมทั้งความเพียงพอ เหมาะสม
ของทรัพยากรบุคคลและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
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ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้คาแนะนาการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยจากการสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ตามแผนการตรวจสอบประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
พบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2560 สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานและ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน  
ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายกากับองค์กร เข้าร่วม
สัมมนา Asia Pacific CACS 2017 ประเทศ United Arab  
Emirates และ Global IA Leadership Summit ประเทศสิงคโปร์  
รวมถึงการเข้าอบรมและได้รับ certified ISO 27001 Lead 
Auditor และ ISO 22301 Lead Auditor เป็นต้น 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร

ที่ดูแลงานกากับองค์กรเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อสอบทาน
เรื่องการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มั่นใจว่า 
มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
ที่กาหนด และสนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่น ๆ   
โดยจัดให้มีช่องทางที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ 
แจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้โดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้เปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หัวข้อ “การแจ้งเบาะแส” 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและฝ่ายตรวจสอบภายใน  
เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นให้มั่นใจว่า 
การปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย  
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง  
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้วยตนเอง (sel f-assessment) และรายงานให้ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจาทุกปี  
ผลการประเมินพบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการทบทวนและ 
นาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกปี 

การเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการ

เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด 
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และ
มีความเป็นอิสระ จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์  
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย สาหรับงบการเงินประจาปี  
2561 และนาเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสมาชิกต่อไป 

โดยสรุป คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระสาคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม  
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ทาให้เชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(นางโชติกา สวนานนท์)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

19 มีนาคม 2561
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รายงานคณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
จานวน 5 ท่าน โดยรายชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางภัทธีรา    ดิลกรุ่งธีระภพ (ประธานอนุกรรมการฯ)
2. นางโชติกา    สวนานนท์
3. นายชัยภัทร    ศรีวิสารวาจา 
4. นางวรวรรณ    ธาราภูมิ 
5. นางเกศรา    มัญชุศรี 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นางภัทธีรา 
ดิลกรุ่งธีระภพ เป็นประธานอนุกรรมการฯ แทน นายชาญชัย 
กงทองลักษณ์ ซึ่งสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ในรอบปี 2560 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ซึ่งได้กาหนด
ไว้ในกฎบัตรฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูล 

การเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้ในรายงานการปฏิบัติตาม 

หลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุป 

สาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 มีดังนี้

ด้านการสรรหา
(1) พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคลากรเข้าดารง

ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริษัทย่อย รวมทั้งกลั่นกรองรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
กรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ 

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ในการแต่งตั้งต่อไป และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
ผู้เชี่ยวชาญประจา/ผู้เชี่ยวชาญไม่ประจา

(2) พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan) 
ในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(3) ดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (orientation) กรรมการใหม่  
และการพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้
(1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการ 
และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และ
คณะทางานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

(2) โครงสร้างองค์กร
(3) งบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจาปี และ

เงินรางวัลประจาปีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตรา 

เงินเดือน และผลตอบแทนประจาปีของกรรมการและ 
ผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง

การประเมินการปฏบัิติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (self-assessment) 
และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ 

เป็นประจาทุกปี ผลการประเมินพบว่า คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการปฏิบัติหน้าที่ 

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

โดยสรุป คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การปฏิบัติ 

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีความเหมาะสมกับ 

ภาระหน้าที่ ประสบการณ์และความรับผิดชอบที่แต่ละท่าน
ได้รับ โดยสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 

ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานแล้ว

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

30 มกราคม 2561
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รายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกอบด้วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 4 ท่าน  
และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยง
จากภายนอกจานวน 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ (ประธานอนุกรรมการฯ)
2. นางวรวรรณ ธาราภูมิ
3. นายพิเชษฐ สิทธิอานวย
4. นางเกศรา มัญชุศรี 
5. นางสาววชิรา  อารมย์ดี (ผู้เชี่ยวชาญ)
6. ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ (ผู้เชี่ยวชาญ)
7. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย (ผู้เชี่ยวชาญ)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นางภัทธีรา 
ดิลกรุ่งธีระภพ เป็นประธานอนุกรรมการฯ แทน นายชาญชัย  
กงทองลักษณ์ ซึ่งสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ในรอบปี 2560 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ซึ่งได้กาหนดไว้ในกฎบัตรฯ 
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (รวมการประชุมร่วมระหว่าง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ) ทั้งนี้ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้ 
ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปสาระสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่
ในรอบปี 2560 มีดังนี้

• การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติมในการกาหนด risk appetite/risk  
tolerance ในระดับองค์กร ผลการประเมินความเสี่ยง 
องค์กร การกาหนด risk appetite และ key risk  
indicators ของความเสี่ยงหลักที่สาคัญ รวมทั้ง
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

• การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้ความเห็นและ 
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการกาหนดทิศทาง
ของกรอบกลยุทธ์องค์กรในระยะ 3 ปี (2561–2563)  
และแผนกลยุทธ์ประจาปี 2561 และรับทราบ 
ความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รายไตรมาส การติดตาม 
การดาเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
หลักภายใต้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน เพื่อเสริมสร้าง
ให้เกิดความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยง 
และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

• การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ/โครงการใหม่  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหาร
ความเสี่ยงหลากหลายโครงการ อาทิ การดาเนินการ
เป็นตัวกลางในระบบการชาระเงินสาหรับตลาดทุน  
ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์  
National e-Payment ของรัฐบาลที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
จะดาเนินการในฐานะตัวกลางในการต่อเชื่อม
ระหว่างธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้บริการ 
ด้านการชาระเงินของตลาดทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงการปรับลดระยะเวลาชาระราคา 
และส่งมอบหลักทรัพย์ให้สามารถดาเนินการได้ 
ใน 2 วันทาการ (T+2) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียว
กับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยการซื้อขาย 
ในวันที่ 2 มี.ค. 2561 จะเป็นวันแรกที่เริ่มดาเนิน
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบบ 2 วัน
ทาการ และการดาเนินการเป็นระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุนและซื้อขายหลักทรัพย์  
ที่จะช่วยให้ SMEs และ startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และซื้อขายเปลี่ยนมือ

• การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่สาคัญ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น และ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน รวมทั้ง 
ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวม 
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การทาประกันภัย ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เพื่อทบทวนหลักการในการพิจารณาจัดทาประกัน
ภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทากรอบนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและ
ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และตามมาตรฐานสากล

• ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ดู แ ล ส ถ า น ะ ค ว า ม เ สี่ ย ง  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามสถานะ
ความเสี่ยงหลักที่สาคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได ้ มีการติดตามและดูแลสถานะความเส่ียง 
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการ
รายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส

• การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
โดยในปี 2560 ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 2 ครั้ง รวมทั้งได้เชิญ 
ผู้เชี่ยวชาญมานาเสนอและแบ่งปันประสบการณ์
ในเรื่อง “Agile Technology Innovation – a new  
challenge for internal audit and risk management”  
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมศึกษาดูงาน  
ณ ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ 
ภายใน ตลอดจนนามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้
งานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายใน 
มีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
และยังประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม

• การพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของทีมงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ทีมงานได้เดินทาง 
ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น  ร ว ม ทั้ ง ร่ ว ม ง า น ป ร ะ ชุ ม 
ทางวิชาการและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงาน  
ณ ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน และเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 
ด้านตลาดการเงินไทย” เรื่อง The New COSO 
2017 ERM Framework เพื่อศึกษากรอบการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรฉบับล่าสุดและสามารถนา
มาปรับใช้ในการดาเนินงานต่อไป เป็นต้น

• การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง  
( s e l f - a s s e s s m e n t )  แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจาทุกปี  
ผลการประเมินพบว่า คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ 
ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยสรุป คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าในรอบปี  
2560 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงองค์กรให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน 
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจา และมีการ
ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ 
ในระดับที่ยอมรับได้

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง

19 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 5 ท่าน 
เป็นกรรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน จานวน  
4 ท่าน โดยปัจจุบันมี นายพิเชษฐ สิทธิอานวย เป็นประธาน
อนุกรรมการ ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล  
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ และ นางเกศรา มัญชุศรี เป็นอนุกรรมการ 

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุม
วาระพิเศษร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคมจานวน 2 ครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบ 

และข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในตลาดทุน รวมถึงการดาเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยข้อมูล 

การเข้าร่วมประชุมได้แสดงไว้ในรายงานการปฏิบัติตาม 

หลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ตลอดจน 

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนา
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้
กาหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน และได้รายงานผลการดาเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อทศิทางการพัฒนาความย่ังยืน 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Sustainable Stock Exchange) โดยทบทวน 

นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาด 

หลักทรัพย์ฯ (CG Policy & Code of Conduct) ให้สอดคล้องตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ตลอดจนให้ความเห็น 

ต่อแผนงานพัฒนา CG ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2561-2563 
และแผนดาเนินการปี 2561 เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการของ 
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป   

ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน วสิาหกจิ และองค์กรท่ีเกีย่วข้องในตลาดทุน

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อบทบาท
และแนวทางการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนา
ด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้มี 

การดาเนินการอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท 

จดทะเบียน ในระยะ 3 ปี (2561-2563) และแผนดาเนินการ 

ปี 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ตลอดจน 

การสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตัวชี้วัด 

ด้านความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาแนวทาง
ในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคมอีกด้วย

การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (self-assessment) 
และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นประจา
ทุกปี ซึ่งผลการประเมินตนเองสาหรับปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี

โดยสรุปในปี 2560 คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดาเนินงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วน 

ได้เสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย 

ในการส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนไทย ตลอดจน 

มีความเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนงานและการดาเนินงาน 

ในการพัฒนานโยบายและส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องตามมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

(นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย)
ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร
1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ เสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่น เสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืน 
แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ลงทุน หน่วยงาน 
กากับดูแล บริษัทสมาชิก พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และครอบคลุมทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดโครงสร้างในการกากับ
ดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

โครงสร้างการก�ากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้มีนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตาม
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการกาหนดกรอบนโยบายการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการ

ติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทาหน้าที่ 
กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และฝ่ายจัดการเพื่อให้การกาหนดนโยบายและกรอบ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม และมั่นใจว่า 
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาเนินการบริหารความเสี่ยง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน ตลอดจน 
ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภท

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ฝ่ายบร�หาร
ความเสี่ยง

กรรมการและผู้จัดการ

สายงาน/กลุ่มงาน/
ฝ่ายงาน

ฝ่ายจัดการในแต่ละสายงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน  
มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ให้ความเห็น
และคาแนะนาเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อให้มีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
รวมทั้ง มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไป
ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการกาหนดไว้
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2. การบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลและ

จัดการความเสี่ยงที่สาคัญในทุก ๆ  ด้าน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
ของ COSO1 Enterprise Risk Management Framework  
และสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนา โดยความเสี่ยง 
ที่ได้รับการประเมินในระดับค่อนข้างสูงขึ้นไป จะมีการ
กาหนดตัวชี้วัดสถานะความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)  
เพื่อใช้ติดตามและปรับแผนการบริหารความเสี่ยงตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่
ด้านกลยุทธ์ (strategic) ด้านการปฏิบัติงาน (operation)  
ด้านการเงิน (financial) และด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ (compliance) ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง 

เชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณากาหนดทิศทาง
ของกรอบกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว และการกาหนดแผน
กลยุทธ์และงบประมาณประจาปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ โดยมี
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกลั่นกรองและให้ความเห็น 
ในประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก่อนนาเสนอต่อ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา รวมทั้ง 
การติดตามการดาเนินงานตามแผนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
หลักภายใต้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน รวมถึงการออกสินค้า
และบริการใหม่ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจา อาทิ การพัฒนาระบบ  
FundConnext เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวม
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน รวมทั้ง การดาเนิน
การเป็นตัวกลางในระบบการชาระเงินสาหรับตลาดทุน  
เพื่อเสริมสร้างให้บริการด้านการชาระเงินของอุตสาหกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แยกประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสานักหัก
บัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน และความเสี่ยงจากการลงทุน

ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสานักหักบัญชีไม่ปฏิบัติ
ตามภาระผูกพัน	

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด  
(Thailand Clearing House Company Limited: TCH)  
ในฐานะที่เป็น Central Counterparty: CCP สาหรับ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยังคง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานที่ดี 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยใน 
ปี 2560 ได้มีการประเมินมูลค่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
(liquidity risk) ทั้งด้านหลักทรัพย์ (securities market) 
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives market) ของ
สานักหักบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าสานักหักบัญชีมีสภาพคล่อง
เพียงพอรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง
ได้มีการประเมิน reverse stress test ทั้งด้าน credit และ
ด้าน liquidity เพื่อประเมินหาสถานการณ์ที่จะทาให้แหล่ง
เงินทุนและสภาพคล่องของสานักหักบัญชีไม่เพียงพอ อีกทั้ง  
TCH ได้เริ่มดาเนินการตามแนวทางการจัดการกรณีที่มี
สมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์โดยใช้วิธีการ pending 
settlement ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อป้องกัน 
การเกิด debit balance ตามที่มาตรฐานสากลกาหนด 

นอกจากนี้ TCH ยังได้มีการกาหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในกระบวนการส่งมอบรับมอบสินค้าทองคาให้มี 
ความรัดกุมและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ร่วมตลาด  
เพื่อรองรับการชาระราคาและส่งมอบสาหรับสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นทองคาที่มีความบริสุทธิ์ 
99.99% (Gold-D) ทั้งนี้ TCH มีการกาหนดคุณสมบัติ 
หน้าที่ และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาชิก 
ตัวแทนส่งมอบทรัพย์สิน (delivery agent) และตัวแทน 
รับฝากทรัพย์สิน (vault operator) เพื่อสร้างความมั่นใจ 
แก่ทุกฝ่ายในกระบวนการฝากและส่งมอบทองคา

ความเสี่ยงจากการลงทุน	
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการลงทุนตามนโยบายและ

สัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีคณะทางานบริหารเงินลงทุน
ควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วน
ที่กาหนด นอกจากนี้ ยังมีการติดตามสถานะความเสี่ยง
จากการลงทุน และรายงานต่อคณะทางานบริหารเงินลงทุน  

1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจา เพื่อให้
แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่กาหนดไว้ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท
และกาหนดวงเงินลงทุนในแต่ละสถาบันการเงินหรือบริษัท 
ผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรณีเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบ 
ต่อเงินลงทุนในวงจากัด นอกจากนี้ ได้มีการนาเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นค่าการคานวณทางสถิติ คือ 
Value at Risk: VaR มาใช้ในการควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยง
โดยรวมของเงินลงทุนอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กาหนด สาหรับ
ในกรณีตราสารหนี้ จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ  
อาทิ พันธบัตร เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ 
เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A ขึ้นไป 
หรือเทียบเท่า เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงด้าน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ  
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจาก
ความไม่เพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน ความผิดพลาด 
ในการดาเนินงานของบุคลากร (people) กระบวนการทางาน
ภายใน (process) และเทคโนโลยี (technology) รวมทั้ง 
ความเสี่ยงที่มีเหตุจากปัจจัยภายนอก (external factors)  
โดยพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ให้ความสาคัญ 
กับการบริหารความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ   
ครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความถูกต้อง 
ของข้อมูลสารสนเทศ และความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งภัยจากการจู่โจมทางไซเบอร์ประเภทต่าง ๆ   
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
สามารถสนับสนุนกลยุทธ์การดาเนินงาน และสามารถ 
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์	
ที่สาคัญ	และการหยุดชะงักของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมิน ติดตาม และ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่สาคัญ โดยมีกระบวนการในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์
ความเสียหายด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ 
และแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การบริการและการพัฒนา
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางการบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)  
ที่ครอบคลุมแผนเผชิญเหตุ แผนบริหารจัดการในภาวะ
วิกฤต (crisis management plan) แผนดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง  
(business continuity plan) และแผนกอบกู้ระบบงานสาคัญ  
(IT disaster recovery plan) รวมทั้งการทบทวน การซักซ้อม 
และทดสอบการปฏิบัติการตามแผนร่วมกับหน่วยงานใน 
ตลาดทุน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤตต่าง ๆ  อย่างจริงจัง 
เป็นประจาทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสาคัญ 
ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทั้งที่
อาคารทาการหลักและศูนย์ทาการสารอง และทดสอบการใช้ 
ระบบสารองร่วมกับบริษัทสมาชิก เพื่อรองรับหากเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติใด ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารทาการหลัก  
เพื่อให้สามารถเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการจู่โจมทางไซเบอร์ประเภทต่าง	ๆ
ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้น 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นสาระสาคัญ โดยเฉพาะองค์กรในภาค
ธุรกิจการเงิน ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ดาเนินการ 
ดังนี้ 1) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล (ISO27001) และกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพิจารณาทบทวนกาหนด
แผนงาน เป้าหมาย ประเมิน พิจารณาความเหมาะสม 
ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกี่ยวกับนโยบาย
ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เป็นประจาทุกปี 2) จัดให้มีกระบวนการในการรับมือ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการทดสอบกระบวนการ
ดังกล่าวเพื่อประเมินความพร้อมเป็นประจาทุกปี 3) จัดให้ 
มีการสื่อสารและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ และ  
4) จัดให้มีเครื่องมือในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ประเภทต่าง ๆ อาทิ Antivirus and AntiMalware,  
Firewall, DDoS Protection Service เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่ง 

ในความเสี่ยงหลักที่สาคัญขององค์กร ซึ่งทุก ๆ ปี แต่ละ 
หน่วยงานจะต้องประเมินและระบุถึงมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงติดตามผลและการรายงาน
สถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มั่นใจว่า 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที 
และดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรายงาน
สถานะความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
รับทราบอย่างสม่าเสมอ และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น 
ผู้ตรวจสอบความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสีย่งด้านการไม่ปฏบัิติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมิน ดูแล และจัดการความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานกากับดูแล และความเสี่ยงจากการที่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดขึ้น เพื่อ
ให้การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

3. ความเสีย่งท่ีเกดิข้ึนใหม่ (emerging risk)
เทคโนโลยีดิจิทัลได้มีบทบาทอย่างมากในภาคธุรกิจ

ทางการเงินในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความ
สาคัญของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะ 
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันและในระยะยาว  
ทั้งในรูปแบบของการดาเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไป ซึ่งทาให้  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้งอาจทาให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ 
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ดังนั้น  
ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดตั้งคณะทางาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กรและตลาดทุน  
ตลอดจนกาหนดกรอบการดาเนินงานที่สาคัญได้แก่  
การเตรียมความพร้อมสาหรับเทคโนโลยี blockchain  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต 
การส่งเสริมธุรกิจ startup ให้เติบโตในตลาดทุน การส่งเสริม 
ความรู้และการตลาด FinTech และการสร้างเครือข่าย 
การพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อตลาดทุน เป็นต้น
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* การจัดประเภทรายการใหม่ส�าหรับรายการภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย�เผื่อขาย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
ภาพรวม

ผลการดาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2560 2559*
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
รายได้จากการดาเนินงาน 5,007 5,099 (92) (1.80)
รายได้อื่น 280 181 99 54.70
รายได้จากเงินลงทุน 1,045 767 278 36.25
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน (3,818) (3,694) 124 3.36
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ (221) (401) (180) (44.89)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (504) (231) 273 118.18
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,833 1,759 74 4.21

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายได้สูงกว่า 
ค่าใช้จ่ายจานวน 1,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยรายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 
จานวน 278 ล้านบาท ที่สาคัญคือกาไรจากการลงทุน 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกองทุนตราสารทุนในประเทศและ 
กองทุนต่างประเทศ และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรม 
ทางตลาดจานวน 50 ล้านบาท และการโอนสิทธิการใช้ 
อาคารจานวน 36 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการดาเนินงาน 
ลดลงจานวน 92 ล้านบาท จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 
ต่อวันที่ลดลงของทั้งตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ประเภท 
SET50 Index Futures ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน 
เพิ่มขึ้นจานวน 124 ล้านบาท ที่สาคัญจากการเพิ่มค่าใช้จ่าย
พนักงาน ค่าใช้จ่ายการตลาด และค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี 
ในขณะที่เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง 
จากการปรับลดอัตราเงินบริจาคจากร้อยละ 33 เป็น 

ร้อยละ 13 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 สาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล เริ่มตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2559 ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ฉบับที่ 271 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  
ที่กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 
แห่งประมวลรัษฎากร  

1. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
1.1 รายได้จากการด�าเนินงาน 
รายได้จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงาน

รายได้จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานธุรกิจ
ที่สาคัญ ประกอบด้วย ธุรกิจตราสารทุน ธุรกิจตราสาร
อนุพันธ์ ธุรกิจบริการเทคโนโลยี และธุรกิจบริการงาน 
นายทะเบียนและงานบริการ
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รายได้จากการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงาน

ธุรกิจบร�การเทคโนโลยี

ธุรกิจตราสารอนุพันธ�

ธุรกิจบร�การงานนายทะเบียนและงานบร�การ

ธุรกิจตราสารทุน

รวมรายได�จากการดำเนินงาน
5,007 ล�านบาท

21%

11%

18%

50%

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจตราสารทุน

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,223
- ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน 576
- งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 337
- งานรับฝากหลักทรัพย์ 322
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก 44

รวม 2,502

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 332
- งานชาระราคา 144
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก 43

รวม 519

ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
- การบริการบริษัทหลักทรัพย์ 426
- ค่าบริการข้อมูล 343
- ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 150

รวม 919

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ
- งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1,065
- งานบริการกองทุน 2

รวม 1,067

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 5,007
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(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจตราสารทุน 2,502 2,526 (24) (0.95)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,223 1,282 (59) (4.60)
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน 576 539 37 6.86
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 337 339 (2) (0.59)
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์ 322 290 32 11.03
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก 44 76 (32) (42.11)
ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดตราสารทุน   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันสิ้นปี (จุด) 1,754 1,543 211 13.67
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารทุน (ล้านบาท) 50,114 52,526 (2,412) (4.59)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย (ล้านล้านบาท) 16.36 14.33 2.03 14.17
จานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันสิ้นปี (หลักทรัพย์) 2,286 2,016 270 13.39

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ 519 584 (65) (11.13)

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 332 368 (36) (9.78)
รายได้จากงานชาระราคา 144 159 (15) (9.43)
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก 43 57 (14) (24.56)
ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอนุพันธ์   
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารอนุพันธ์ (สัญญา) 324,216 285,189 39,027 13.68

1.1.1	ธุรกิจตราสารทุน

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจตราสารทุนลดลง จานวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95 เมื่อเทียบกับปี 2559 
ที่สาคัญจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันที่ลดลง และค่าธรรมเนียม
สมาชิกแรกเข้าลดลงเนื่องจากไม่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ในขณะที่ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนและ 
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จานวน 37 ล้านบาท และจานวน 32 ล้านบาท ตามจานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน
และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ตามลาดับ 

1.1.2	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ลดลง จานวน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.13 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559 ที่สาคัญจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ลดลงของตราสารอนุพันธ์หลัก (SET50 Index Futures) ในขณะที่
ปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่มาจากตราสารอนุพันธ์ประเภทอื่น (Single Stock Futures) ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่า
ตราสารอนุพันธ์หลัก
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(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจบริการเทคโนโลยี 919 971 (52) (5.36)

รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์ 426 509 (83) (16.31)
รายได้ค่าบริการข้อมูล 343 340 3 0.88
รายได้สนับสนุนงานเทคโนโลยี 150 122 28 22.95

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ 1,067 1,018 49 4.81

รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1,065 1,018 47 4.62
รายได้จากงานบริการกองทุน 2 - 2 100.00

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
รายได้อื่น 280 181 99 54.70

รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน 75 73 2 2.74
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด 53 3 50 1,666.67
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารและจัดการกองทุน 28 25 3 12.00
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 17 12 5 41.67
รายได้ค่าปรับ 14 21 (7) (33.33)
รายได้ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 10 1 9 900.00
รายได้อื่น ๆ 83 46 37 80.43

1.1.3	ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีลดลง จานวน 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.36 เมื่อเทียบกับปี 2559  
ที่สาคัญจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ลดลงของทั้งตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์หลัก ประเภท SET50 Index Futures  

1.1.4	ธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ

รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจงานนายทะเบียนและงานบริการเพิ่มขึ้น จานวน 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
4.81 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่สาคัญจากการรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้น อนึ่ง ในระหว่างปี 2560 มีการขยาย
งานบริการกองทุนรวม (Fund Connext) 

1.2 รายได้อื่น
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รายได้อื่นเพิ่มขึ้น จานวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.70 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่สาคัญจากการเลื่อนการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เช่น กิจกรรม SET in the City และ SET Award เดิมกาหนดจัดในช่วงปลายปี 2559 เลื่อนมาเป็น
ไตรมาส 1 ปี 2560 รวมทั้งในปี 2560 มีรายได้จากการโอนสิทธิการใช้อาคารจานวน 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการรายได้
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะปี

1.3 รายได้จากเงินลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
รายได้จากเงินลงทุน 1,045 767 278 36.25

ดอกเบี้ยรับ 200 208 (8) (3.85)
เงินปันผลรับ 216 405 (189) (46.67)
กาไรจากการขายเงินลงทุน 596 192 404 210.42
กาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนเพื่อค้า 13 (38) 51 134.21
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ 20 - 20 100.00

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 3,818 3,694 124 3.36

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 1,569 1,466 103 7.03
เงินอุดหนุนให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. 491 536 (45) (8.40)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 463 467 (4) (0.86)
ค่าใช้จ่ายงานบริการนายทะเบียน 292 286 6 2.10
ค่าใช้จ่ายการตลาด 222 159 63 39.62
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี 213 191 22 11.52
ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน 200 232 (32) (13.79)
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ 162 179 (17) (9.50)
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 87 76 11 14.47
ค่าใช้จ่ายอื่น 119 102 17 16.67

รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น จานวน 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.25 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่สาคัญจากกาไร
จากการขายเงินลงทุน โดยส่วนใหญ่มาจากกองทุนตราสารทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศ

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานในปี 2560 มีจานวน 3,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 3.36 ที่สาคัญจาก 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายการตลาดจากการเลื่อนการจัดกิจกรรมทางการตลาดจากเดิม
กาหนดจัดในช่วงปลายปี 2559 เลื่อนมาจัดในปี 2560 และค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีจากการพัฒนาระบบงานใหม่เพิ่มขึ้น 
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(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,261 717 544 75.87

เงินฝากธนาคารส�าหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 68 66 2 3.03

พอร์ตเงินลงทุน 15,128 18,489 (3,361) (18.18)

หลักทรัพย์เพื่อค้า 3,351 7,828 (4,477) (57.19)
หลักทรัพย์เผื่อขาย 9,965 8,521 1,444 16.95
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด 1,792 2,103 (311) (14.79)
เงินลงทุนทั่วไป 20 37 (17) (45.95)
รวม 16,457 19,272 (2,815) (14.61)

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
เพ่ิม / (ลด)

จ�านวน ร้อยละ
สินทรัพย์รวม 45,196 39,539 5,657 14.31
หนี้สินรวม 17,821 14,141 3,680 26.02
เงินกองทุน 27,375 25,398 1,977 7.78

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

2.1  การวิเคราะห์สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 

มีสินทรัพย์รวมจานวน 45,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 
5,657 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.31 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้

2.1.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินฝาก
ธนาคารสาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน	และ
เงินลงทุน	 รวมจานวน 16,457 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 36.41 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจานวน 2,815 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 14.61 แยกตามประเภทเป็นดังนี้

รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเงินกองทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

มูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้าในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2559 จานวน 4,477 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการโอน 
SET Reserve Fund ทั้งหมดจานวน 5,047 ล้านบาท ไปเป็น 
“เงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี” ภายใต้บริษัท 
สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้กับระบบชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และระบบ
ชาระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลทั่วไป ตามมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

2.1.2	ทรัพย์สินหลักประกัน	 และทรัพย์สินเพื่อความ
มั่นคงและผลประโยชน์	จานวน 15,300 ล้านบาท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 33.85 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจานวน 
3,419 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.78 โดยเงิน
หลักประกันและผลประโยชน์ของบริษัท สานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จากัด เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น โดยสมาชิกของสานักหักบัญชี
มีหน้าที่ต้องนาทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการ 



รายงานประจ�าปี 256094

ซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราที่กาหนด และเพื่อเป็นหลักประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชาระราคาหรือ 
ความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิก 
ในการดาเนินการที่เกี่ยวกับการชาระราคาของบริษัท  
สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

2.1.3	 เงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี	
จานวน 5,124 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.34  
ของสินทรัพย์รวม โดยเงินสารองเพื่อความมั่นคงของ 
สานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งขึ้น 
ในปี 2560 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สานักหักบัญชี ทั้งนี้
เงินสารองดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตามข้อ 2.1.1

2.2 การวิเคราะห์หน้ีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  

มีหนี้สินรวมจานวน 17,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 3,680 
ล้านบาท หรือร้อยละ 26.02 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดสาคัญดังนี้

2.2.1	 เจ้าหนี้หลักประกัน	 และเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อ
ความมั่นคงและผลประโยชน์	จานวน 15,158 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.06 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 
3,417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.10 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากหลักประกันที่สมาชิกฝากไว้กับบริษัท สานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จากัด ตามปริมาณการซื้อขายตราสาร
อนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  

มีเงินกองทุนรวมจานวน 27,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 
1,977 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.78 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สาหรับปี 2560 จานวน 
1,833 ล้านบาท และกาไรจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 
ราคาตลาดของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ประเภท
หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้ จานวน 263 ล้านบาท  
ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีจานวน 118 ล้านบาท

 

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2559
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง)

จ�านวน ร้อยละ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน 763 1,217 (454) (37.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (217) (2,157) 1,940 89.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,329 783 546 69.73

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 มีจานวน 1,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 จานวน 546 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.73  
ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้
• เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 763 

ล้านบาท 

• เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 217 ล้านบาท  
ที่สาคัญจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน จานวน 
1,430 ล้านบาท การชาระค่าพัฒนาระบบงานใหม่ จานวน 
267 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้จากเงินลงทุน จานวน 
1,042 ล้านบาท และรายได้จากการขายสินทรัพย์ จานวน 
412 ล้านบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ต่องบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน 
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ตลอดจน 
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผล 
ในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อน
ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและ 
ดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการกากับดูแลที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
ที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบ 
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว

งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ในการ
ตรวจสอบนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็น 
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า 
ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
มีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่น 
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ 

(นางเกศรา มัญชุศรี)
กรรมการและผู้จัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และกิจการย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาเนินงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมและงบรายได้และ 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนรวมและงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนเฉพาะกิจการสาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ 
ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้า 
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ 
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสาคัญ 

ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ 
เรื่องเหล่านี้
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เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ
ตราสารทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงินรวม
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย  
(กลุ่มกิจการ)  และงบการ เงิน เฉพาะกิจการของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขายและหลักทรัพย์ที่ถือจนครบกาหนด 
รวมเป็นจานวน 24,435 ล้านบาทและ 12,322 ล้านบาท 
ที่แสดงรายการในงบการเงินตามลาดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83  
ของเงินลงทุนทั้งหมดในงบการเงินรวมและร้อยละ 77  
ของเงินลงทุนทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งในตราสารหนี้และ
ตราสารทุนที่ใช้ข้อมูลในระดับที่ 2 เนื่องจากการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมที่ใช้ข้อมูลในระดับที่ 2 เป็นการใช้ข้อมูลอื่น
ที่นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสาหรับสินทรัพย์นั้น  
และขึ้นอยู่กับการประมาณการและข้อสมมติฐานรวมถึง 
การใช้เทคนิคในการประเมินมูลค่าตามที่เปิดเผยไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 35 เรื่อง การประมาณ
การมูลค่ายุติธรรม อีกทั้งกลุ่มกิจการยังมีเงินลงทุน 
เป็นจานวนมากในหลากหลายประเภท ดังนั้น การประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อนาเสนอข้อมูลในงบการเงิน 
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนและ 
ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสาคัญ

ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานและเทคนิคสาหรับ 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมที่วัดมูลค่าโดยใช้ข้อมูลระดับ 2 
สาหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขาย 
ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และหลักทรัพย์ที่ถือ 
จนครบกาหนดตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผ่ือขาย
ข้าพเจ้าได้ตรวจมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนในกองทุนที่เฉพาะเจาะจง
วัตถุประสงค์ (Mutual fund) และกองทุนส่วนบุคคล (Private 
fund) โดยการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนกับ
ราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วัน
ทาการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีถือจนครบ ได้แก่ 
1) เงินฝากประจาระยะยาว ข้าพเจ้าได้ตรวจมูลค่า

ยุติธรรมของเงินฝากประจาระยะยาวดังกล่าวโดยตรวจ 
ความถูกต้องของข้อสมมติฐานที่นามาใช้และวิธีการคานวณ
กระแสเงินสดคิดลดตามสัญญาซึ่งใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง 

2) พันธบัตรและหุ้นกู้ ข้าพเจ้าได้ตรวจมูลค่ายุติธรรม
โดยการเปรียบเทียบกับราคาที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทาการสุดท้าย 
ของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความครบถ้วนและความถูกต้อง 
ของการวัดมูลค่าตามข้อมูลในระดับที่ 2 ที่เปิดเผยในงบการเงิน  
ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการประเมินดังกล่าว

ข้าพเจ้าพบว่าการประเมินมูลค่าดังกล่าวมีความเหมาะสม 
ตามข้อสมมติฐานของผู้บริหาร
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่น 

ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี  
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่า 
ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปีภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ 
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ 
ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า 
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้า
สรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณา
ว่าจาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน 
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการ
สอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ 
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง 
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผล 
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการ
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มกิจการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า 
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องหยุดการดาเนินงาน 
ต่อเนื่อง 

• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ 
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการ 
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง 
ข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน  
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบัน
และกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า 
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ 
ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า 
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

อุณากร พฤฒิธาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3257

กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



รายงานประจ�าปี 2560100

งบแสดงฐานะการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามท่ีปรับใหม่ ตามท่ีปรับใหม่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 1,261,212 717,184 854,342 612,363

เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์ทางการเงิน
รอจ่ายคืน 67,683 65,775 - -

ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์ 18 13,397,885 10,159,968 - -

เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 10 6,649,894 10,177,043 6,649,894 10,177,043

ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ 8, 11 662,941 342,743 678,875 335,760

ดอกเบี้ยค้างรับ  25,692 37,687 121,569 35,727

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8, 12 199,805 208,216 97,012 109,490

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,265,112 21,708,616 8,401,692 11,270,383

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการย่อย 13 - - 1,697,291 1,497,291

เงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ 14 973,019 953,512 800,620 800,620

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 15 8,478,268 8,312,060 8,478,268 8,312,060

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ 19 1,902,397 1,721,360 142,510 140,043

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 25 789,710 751,532 789,710 751,532

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25 91,486 82,875 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย 8 - - 5,046,791 -

เงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี 20 5,124,320 - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 5,137,395 5,537,293 5,136,505 5,535,860

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 17 426,858 466,673 425,940 465,441

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 2,356 2,322 - -

เงินมัดจา 4,985 2,614 4,985 2,614

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 22,930,794 17,830,241 22,522,620 17,505,461

รวมสินทรัพย์ 45,195,906 39,538,857 30,924,312 28,775,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามท่ีปรับใหม่ ตามท่ีปรับใหม่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หน้ีสินและเงินกองทุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์ 18 13,397,885 10,159,968 - -

เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8, 22 1,027,613 1,031,503 1,014,128 1,015,505

ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า 313,867 319,629 273,530 277,684

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 174,364 118,404 115,330 74,957

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 8 - - 2,921,500 2,574,500

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8, 23 301,125 317,321 124,600 150,830

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 15,214,854 11,946,825 4,449,088 4,093,476

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ 19 1,759,887 1,581,317 - -

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 25 313,375 293,874 313,375 293,874

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 25 36,824 28,835 - -

สารองผลประโยชน์พนักงาน 24 401,318 238,263 401,318 238,263

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21 85,135 44,684 83,807 44,684

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 9,666 7,396 8,769 7,396

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,606,205 2,194,369 807,269 584,217

รวมหน้ีสิน 17,821,059 14,141,194 5,256,357 4,677,693

เงินกองทุน
เงินกองทุน 4, 25 26,724,008 25,009,898 25,008,151 23,702,396

องค์ประกอบอื่นของเงินกองทุน 4 650,837 387,763 659,804 395,755

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม 2 2 - -

รวมเงินกองทุน 27,374,847 25,397,663 25,667,955 24,098,151

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 45,195,906 39,538,857 30,924,312 28,775,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)



รายงานประจ�าปี 2560102

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามท่ีปรับใหม่ ตามท่ีปรับใหม่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รายได้
รายได้จากการดาเนินงาน 27 5,006,640 5,099,000 2,281,975 2,300,790

รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 28 1,045,019 766,861 1,308,635 1,144,429

รายได้อื่น 29 279,603 181,153 1,864,394 1,960,975

รวมรายได้ 6,331,262 6,047,014 5,455,004 5,406,194

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 30 1,569,086 1,465,774 1,527,637 1,456,333

ค่าตอบแทนกรรมการ 8 26,323 25,287 22,761 22,203

ค่าใช้จ่ายการตลาด 221,930 158,801 208,861 144,589

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ 161,731 178,925 161,826 178,990

ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ 292,393 286,133 - -

ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน 199,715 231,602 199,476 231,389

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี 212,787 190,757 212,511 190,622

เงินอุดหนุนให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. 31 491,110 536,451 489,110 534,451

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 16, 17 463,433 467,132 462,867 466,440

ค่าใช้จ่ายอื่น 32 179,348 152,797 199,534 160,832

รวมค่าใช้จ่าย 3,817,856 3,693,659 3,484,583 3,385,849

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
และกิจการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) 14 34,150 25,831 - -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,547,556 2,379,186 1,970,421 2,020,345

รายการท่ีไม่เกีย่วข้องกบัการด�าเนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 26 9,215 11,124 9,215 11,124

รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ 26 622 764 - -

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 (221,075) (401,190) (221,075) (401,190)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 2,336,318 1,989,884 1,758,561 1,630,279

ภาษีเงินได้ 4, 33 (503,729) (230,614) (335,024) (81,155)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่ 1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม - - - -

1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามท่ีปรับใหม่ ตามท่ีปรับใหม่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นในกิจการร่วม 14 53 (11) - -

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผื่อขายที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 322,123 341,690 322,123 341,690

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผื่อขายในกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 26 9,462 4,599 9,462 4,599

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง 4, 26 (68,564) (97,380) (67,536) (97,382)

รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง 263,074 248,898 264,049 248,907

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

หลังออกจากงาน 26 (147,924) (61) (147,227) -

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง 26 29,445 - 29,445 -

รวมรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง (118,479) (61) (117,782) -

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 144,595 248,837 146,267 248,907

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,977,184 2,008,107 1,569,804 1,798,031

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จส�าหรับปี
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่ 1,977,184 2,008,107 1,569,804 1,798,031

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม - - - -

1,977,184 2,008,107 1,569,804 1,798,031

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเงินกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

เงินกองทุน

องค์ประกอบอื่นของเงินกองทุน

รวม 
เงินกองทุน

ส่วน 
ได้เสีย 
ที่ไม่มี 
อ�านาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ
เงินกองทุน

การ
เปลีย่นแปลงใน

มลูค่าของ 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 
ทีบ่ริหารโดย

ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

(สทุธทิางภาษ)ี

การ
เปลีย่นแปลงใน 

มลูค่าของ 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 

ในกองทุน
คุ้มครอง 
ผู้ลงทนุใน 
หลกัทรัพย์ 

(สุทธิทางภาษี)

ส่วนแบ่ง
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น
จาก

กิจการร่วม 
(สทุธทิางภาษ)ี

รวม 
องค์ประกอบอืน่

ของ
เงินกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 23,250,689 136,271 2,666 (72) 138,865 23,389,554 2 23,389,556

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 (61) 246,700 2,207 (9) 248,898 248,837 - 248,837

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,759,270 - - - - 1,759,270 - 1,759,270

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 25,009,898 382,971 4,873 (81) 387,763 25,397,661 2 25,397,663

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 25,009,898 382,971 4,873 (81) 387,763 25,397,661 2 25,397,663

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 (118,479) 256,671 6,350 53 263,074 144,595 - 144,595

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,832,589 - - - - 1,832,589 - 1,832,589

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 26,724,008 639,642 11,223 (28) 650,837 27,374,845 2 27,374,847

หมายเหตุ

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุน

องค์ประกอบอื่นของเงินกองทุน

รวมส่วนของ 
เงินกองทุน

การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าของเงนิลงทุน
เผ่ือขายท่ีบริหาร

โดยตลาด 
หลักทรัพย์ฯ  

(สุทธิทางภาษี)

การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าของเงนิลงทุน
เผ่ือขายในกองทุน
คุม้ครองผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์  
(สุทธิทางภาษี)

รวม 
องค์ประกอบอื่น
ของเงินกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 - 246,700 2,207 248,907 248,907

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,549,124 - - - 1,549,124

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23,702,396 390,882 4,873 395,755 24,098,151

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 23,702,396 390,882 4,873 395,755 24,098,151

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 26 (117,782) 257,699 6,350 264,049 146,267

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 1,423,537 - - - 1,423,537

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 25,008,151 648,581 11,223 659,804 25,667,955

(หน่วย: พันบาท)
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งบกระแสเงินสด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 2,336,318 1,989,884 1,758,561 1,630,279

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย 16, 17 463,433 467,132 462,867 466,440

รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 28 (1,021,190) (804,757) (1,292,825) (1,180,946)
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 26 (9,215) (11,124) (9,215) (11,124)
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ 26 (622) (764) - -

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 10 (10,918) - (10,918) -

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - (3,913) - (3,886)
สารองผลประโยชน์พนักงาน 24 25,222 26,576 23,290 26,576

กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ 29 (32,971) (325) (32,938) (332)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า  

(สุทธิจากภาษีเงินได้) 14 (34,150) (25,831) - -

1,715,907 1,636,878 898,822 927,007

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์ (3,237,917) (1,330,353) - -

ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ (320,198) 10,202 (343,115) (19,370)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,758 40,743 13,478 46,610

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ (181,037) (121,757) (2,467) (1,801)
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (41,552) (35,469) (41,552) (35,469)
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (8,833) (10,023) - -

เงินมัดจา (2,371) 421 (2,371) 411

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์ 3,237,917 1,330,353 - -

เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (140,328) (203,926) (137,118) (203,614)
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า (5,762) 2,254 (4,154) 11,305

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (22,556) (17,477) (31,138) (25,132)
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ 178,570 119,956 - -

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 19,501 18,788 19,501 18,788

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7,989 8,855 - -

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 24 (3,034) (10,772) (2,554) (10,772)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - (4,785) - (4,785)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,270 (223) 1,373 (223)

เงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน 1,210,324 1,433,665 368,705 702,955

หัก จ่ายภาษีเงินได้ (447,789) (216,551) (293,619) (58,896)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 762,535 1,217,114 75,086 644,059

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากเงินลงทุน 826,669 453,882 749,471 444,589

เงินปันผลรับ 214,644 409,019 506,931 826,294

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น 10 (3,607,599) (6,727,979) (3,607,599) (6,727,979)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 10 7,160,566 3,825,321 7,160,566 3,825,321

รับคืนเงินลงทุนในกิจการย่อย 13 - - 10,000 -

ซื้อเงินลงทุนในกิจการย่อย 13 - - (210,000) (400,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว 15 (3,535,643) (2,519,728) (3,535,643) (2,519,728)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 15 3,676,658 2,624,102 3,676,658 2,624,102

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย 8 - - (5,046,791) -

เงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี (5,124,320) - - -

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (189,693) (208,742) (189,693) (208,742)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 411,887 2,471 411,563 2,471

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (77,202) (69,180) (77,202) (69,180)
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาไรในกิจการร่วมค้า 4,555 8,497 - -

เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาไรในกิจการร่วม 9,446 31,487 - -

รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 12,589 12,082 12,589 12,082

รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 844 1,168 - -

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (216,599) (2,157,600) (139,150) (2,190,770)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 8 - - 457,000 895,000

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 8 - - (110,000) (217,000)
ดอกเบี้ยจ่าย - - (40,957) (32,010)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - 306,043 645,990

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 545,936 (940,486) 241,979 (900,721)

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

ยอดคงเหลือปลายปี 1,328,895 782,959 854,342 612,363

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 1,261,212 717,184 854,342 612,363

เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 67,683 65,775 - -

1,328,895 782,959 854,342 612,363

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขาย 322,176 341,679 322,123 341,690

ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
ในกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 9,462 4,599 9,462 4,599

เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ 135,741 9,197 135,741 9,197

จัดประเภทเงินลงทุน - 1,193,260 - 1,193,260

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1. ข้อมูลท่ัวไป
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”  

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่
เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่นาผลกาไรมาแบ่งปันกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่อยู่ที่ 
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กิจการย่อยรวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ

ธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย  
ที่สาคัญสรุปได้ดังนี้

1) ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน การจัดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน 
การให้บริการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การบริหาร
งานรับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการกากับดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก

2) ธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ การจัดระบบ
การซื้อขายและการชาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ตราสารอนุพันธ์ทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3) การบริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการ
ระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การให้บริการข้อมูล รวมถึงการให้บริการ
บริษัทหลักทรัพย์  

4) การบริการงานนายทะเบียนและการบริการกองทุน 
ได้แก่ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์และงานบริการกองทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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รายละเอียดของกิจการย่อย กิจการร่วมและกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ
ประเทศท่ี

กจิการจัดต้ัง

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ร้อยละ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กิจการย่อยทางตรง
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จากัด

การให้บริการงานรับฝากและงานนายทะเบียน 
หลักทรัพย์

ไทย 100.00 100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด

การบริหารกองทุนรวม ไทย 100.00 100.00

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด การจัดการการลงทุนในตราสาร NVDR ไทย 100.00 100.00
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด การให้บริการระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ ไทย 100.00 100.00
บริษัท สยามดีอาร์ จากัด 
(จดทะเบียนเลิกบริษัทวันที่  
31 กรกฎาคม พ.ศ.2560)

การจัดการการลงทุนในตราสาร DR ไทย - 100.00

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไทย 100.00 100.00

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) 
จากัด

สานักหักบัญชีและบริการระบบงาน 
หลังซื้อขายหลักทรัพย์และ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไทย 100.00 100.00

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค 
จากัด

การบริการระบบการชาระเงิน
สาหรับตลาดทุน

ไทย 100.00 -

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด การให้บริการระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุน

ไทย 100.00 -

กิจการร่วมค้า
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด (1) ธุรกิจสื่อที่เน้นการให้ความรู้ ด้านการเงิน

และการลงทุน
ไทย 50.00 50.00

กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ 
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (2)

กองทุน ไทย 10.41 11.37

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
จากัด (มหาชน) (3)

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์และ
กิจการการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

ไทย 40.65 40.65
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(1) บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จ�ากัด  
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด ดาเนินธุรกิจสื่อที่นาเสนอ 

เนื้อหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อประโยชน์ 
ต่อการตัดสินใจลงทุนและการบริหารเงินส่วนบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดาเนินธุรกิจของแฟมมิลี่โนฮาว  
จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมการลงทุนในหมู่ประชาชนขึ้นในระยะยาว  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมงานกับบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกัน 
แห่งหนึ่งโดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิร่วมกัน ดังนั้น 
เงินลงทุนในบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด จึงเป็นเงินลงทุน
ในกิจการร่วมค้า 

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด เป็นบริษัทจากัด และ 
หุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด

(2) กองทุนทดแทนความเสยีหายในระบบการช�าระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ ดาเนินงานภายใต้ข้อกาหนดของ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหาย 
ในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2541 ซึ่งกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนโดยการ
จ่ายเงินสมทบครั้งเดียว เป็นจานวนเงิน 100 ล้านบาท และ
สัดส่วนการถือครองจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามสัดส่วน
ของเงินสมทบเพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนฯ 
ในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ควบคุมการดาเนินงาน 
แต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดาเนินงานของกองทุนทดแทนความเสียหายใน
ระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนั้นเงินลงทุน
ในกองทุนดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม

(3) บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) 
มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและเสริม
สภาพคล่องให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ และสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
แต่งตั้งตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 4 คนเข้าเป็น 
กรรมการบริษัท ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จานวนทั้งสิ้น 12 คน โดยกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงาน 

ของบริษัท ดังนั้น เงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุน
ในกิจการร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทจากัด และหุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาด

2. นโยบายการบัญชี
2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า 
องค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรื่องเงินลงทุนที่อธิบาย
ในนโยบายการบัญชีในลาดับต่อไป 

การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการ 
ทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร 
ซึ่งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับ 
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาคัญต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 5

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมาย
ที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตาม
กฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
และการตีความมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
และเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่าง
มีสาระสาคัญมีดังต่อไปนี้
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เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง การร่วมการงาน

เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย 

ในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 
2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือ
บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธี 
ส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง  
2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือ
วิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้
การเลือกใช้นโยบายบัญชีสาหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) 
เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยน
มาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทาโดยปรับปรุงงบการเงิน 
ย้อนหลัง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 
2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ ให้ทางเลือก
เพิ่มสาหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดาเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
หรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธี
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 
ที่เป็นกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น  
จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่า 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 
นั้น ๆ  ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือ 
การร่วมค้านั้น ๆ  ใช้อยู่ เพิ่มเติมจากเดิมที่ต้องถอด
การวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทา
งบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

(ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 
2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐาน
ว่าการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการ
อ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้
อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ 
(นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจากัดของมูลค่า
ที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่า
รายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จาก
สินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2559) ได้กาหนดให้มีความชัดเจน 
มากขึ้นสาหรับ 1) การซื้อส่วนได้เสียในการดาเนินงาน 
ร่วมกันที่กิจกรรมของการดาเนินงานร่วมกันนั้น
ประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ ให้ผู้ซื้อนาหลักการบัญชี
ของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่
ผู้ร่วมดาเนินงานมีการซื้อส่วนได้เสียในการดาเนิน
งานร่วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในการ
ดาเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากผู้ร่วม
ดาเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการ
ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นา
มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อน
วันบังคับใช้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) 
ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)  
ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสาหรับ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่า
ฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
มีมูลค่าต่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่ามี
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น

- ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต  
กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์
จากสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตาม
บัญชีได้ 

- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจากัด 
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษีที่สามารถ
ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้ 
เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการ
จะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็นประเภท
เดียวกันเท่านั้น

- ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคต 
จะไม่รวมจานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับ 
รายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการ
เปิดเผยตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที่ 
ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย  
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นการเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและ
พิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้น
จะไม่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อกลุ่มกิจการ 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในกิจการย่อยและ
กิจการร่วม และกิจการร่วมค้า

1)	กิจการย่อย
กิจการย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการ

เฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุม
กิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ 
การลงทุนและมีความสามารถทาให้เกิดผลกระทบ 
ต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนือผู้ได้รับ 
การควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของกิจการย่อย 
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมี 
อานาจในการควบคุมกิจการย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นา 
งบการเงินของกิจการย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม 
นับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอานาจควบคุม

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ  
ยอดคงเหลือ และรายการกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้ 
เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทานองเดียวกัน เว้นแต่
รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของกิจการย่อย 
ได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี 
ของกลุ่มกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เงินลงทุนในกิจการย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุน 
หักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อน 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง

2)	รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่

ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนเงินกองทุน
ของกลุ่มกิจการ สาหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ 
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้น
ที่ซื้อมาในกิจการย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของ 
เงินกองทุน และกาไรหรือขาดทุนจากการขายใน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วน
ของเงินกองทุน
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3)	การจาหน่ายกิจการย่อย
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมส่วนได้เสีย 

ในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในรายได้ 
และค่าใช้จ่าย มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่า
ตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อ 
วัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของ 
เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของกิจการร่วม กิจการ 
ร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สาหรับทุกจานวนที่ 
เคยรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือน
ว่ากลุ่มกิจการมีการจาหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สิน 
ที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

4)	กิจการร่วม
กิจการร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสาคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดย
ทั่วไปก็คือการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในกิจการร่วมรับรู้โดย 
ใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้ 
วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรก 
ด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้ 
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วย
ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุน
ตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุน 
ในกิจการร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยม
ที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน

ถ้าส่วนของเงินกองทุนในกิจการร่วมนั้นลดลง
แต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ กิจการต้องจัด
ประเภทรายการที่เคยรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จอื่นเข้ารายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะสัดส่วน
ในส่วนของเงินกองทุนที่ลดลง

ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการใน
กิจการร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้
ในรายได้และค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งในรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มา 
จะรวมไว้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าว 
ข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  

และเมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วม 
มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
กลุ่มกิจการในกิจการร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมี 
ภาระผูกพันในหนี้ของกิจการร่วมหรือรับว่าจะจ่าย
หนี้แทนกิจการร่วม

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้น
กลุ่มกิจการจะคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วน
แบ่งกาไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในกิจการร่วม
ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

รายการกาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่ม
กิจการกับกิจการร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการ
มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยัง 
ไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน เว้นแต่ 
รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า

กิจการร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่
จาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ
กลุ่มกิจการ กาไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วน 
ในกิจการร่วมจะรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่าย

ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ เงินลงทุน 
ในกิจการร่วมจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่า
เผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย  
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการ 
ได้มาของเงินลงทุนนี้

5)	กิจการร่วมค้า
ตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกาไรหรือ
ขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในรายได้และค่าใช้จ่าย 
เบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วน 
ที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของ
กลุ่มกิจการในกิจการร่วมค้ามีจานวนเท่ากับหรือ 
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สูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมค้านั้น  
(ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด  ๆซึ่งโดยเนื้อหาแล้ว 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการ
ในการร่วมค้านั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในกิจการ
ร่วมค้านั้น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน 
หรือได้จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนกิจการ
ร่วมค้าไปแล้ว

รายการกาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่าง
กลุ่มกิจการกับกิจการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่
กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น รายการ
ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทานอง
เดียวกัน  เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์
ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า กิจการร่วมค้า
จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จาเป็น เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 

2.4 เงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นา

เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัท 

ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดาเนินงานอยู่ 
(สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน) งบการเงินรวม
แสดงในสกุลเงิน (บาท) ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของ
กลุ่มกิจการ

ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่า 

เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคา 
หากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและ
รายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชาระที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึก 
ไว้ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย

เมื่อมีการรับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนของ
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการ
รับรู้กาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ 
ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย องค์ประกอบของอัตรา 
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ 
ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายด้วย

2.5 หลักทรัพย์อ้างอิง
หลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด 

(กิจการย่อย) ถือครองอยู่ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน 
และตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด
จากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารประเภท Non-voting 
Depository Receipts (NVDRs) สาหรับหลักทรัพย์ดังกล่าว  
ซึ่งถือเป็นหนี้สินทางการเงิน กิจการย่อยได้นาสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมาหักกลบลบกัน 
และแสดงจานวนสุทธิในงบการเงิน เนื่องจากตามข้อกาหนด 
และเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนกาหนดให้กิจการย่อยออก NVDRs  
และนาเงินที่ได้จากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในจานวนและระยะเวลาเดียวกัน (Back to 
back) นอกจากนี้ผลประโยชน์ทางการเงินที่กิจการย่อยได้รับ 
ในฐานะเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ กิจการย่อยมีภาระที่จะต้อง
จ่ายคืนสิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าวทั้งจานวนให้กับ
นักลงทุนใน NVDRs ตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน 
กิจการย่อยจึงมิได้บันทึกผลประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าวเป็น
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย 

เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท (แต่
ไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลาที่กาหนด) เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง
และมีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
จ่ายชาระภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน
นับจากวันที่ได้มา 
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2.7 เงินลงทุน
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจาก 

เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า 
เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้
จนครบกาหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป 
การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหาร
จะเป็นผู้กาหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสาหรับเงินลงทุน 
ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ 

1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลัก
ในการหากาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และ
แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน 

2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกาหนด คือ เงินลงทุน
ที่มีกาหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความ
สามารถถือไว้จนครบกาหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกาหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วัน 
สิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุ 
ช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่อ 
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจานงที่จะ
ถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ
เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจาเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่ม
เงินทุนดาเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มี
ตลาดซื้อขายคล่องรองรับ 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  
ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อ ณ วันทาการสุดท้ายของวัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุด
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย รายการกาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 
รายการกาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน
เผื่อขายรับรู้ในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกาหนดวัดมูลค่าภายหลัง

การได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อ
มีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น  
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  
กิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวม
ไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม
ของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรียบ
เทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่
ในรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีที่จาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ใน
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน 
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่ายจะกาหนดโดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจานวนทั้งหมด
ที่ถือไว้

2.8 ลูกหน้ีและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ 

หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์

ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต 
สถานการณ์ที่อาจทาให้ทราบและระบุได้ถึงการผิดนัดชาระ
หนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด ลูกหนี้และรายได้
ค้างรับจะถูกจาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 
และจะบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 

2.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละรายการ 
ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์ 
มีไม่จากัด ดังต่อไปนี้
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี
อาคาร 10 - 50 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 - 20 ปี
อุปกรณ์สานักงาน 5 - 20 ปี
ยานพาหนะ 5 - 7 ปี

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ โดย 
ผู้บริหารจะมีการทบทวนมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วันสิ้นงวด  
หากมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือ
มีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน 
โดยการขายหรือเลิกใช้

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทันที

การซ่อมแซมและบารุงรักษาจะบันทึกในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สาคัญจะบันทึกรวมไว้ใน
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง 
แน่ว่า การปรับปรุงนั้นจะทาให้กลุ่มกิจการได้ประโยชน์
กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง
สินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

รายการกาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายคานวณโดย
เปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและ
จะรวมไว้อยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มกิจการซื้อมาและมีอายุการ

ใช้งานจากัด ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร และ
สิทธิในการดาเนินงาน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่าย
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัด
จาหน่ายและบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดย
วิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายใน 2 - 10 ปี 

ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบารุงรักษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และ
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 
1 ปี จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรง
รวมถึงราคาซื้อ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ่งทาให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่าขีดความสามารถเดิม
จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารจะมีการ
ทบทวนค่าตัดจาหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ 
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรือเลิกใช้ 

2.11 การด้อยค่า 
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด  

ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจา
ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวน 
การด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม 
บัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูง
กว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูง
กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับ
มูลค่าจากการใช้  สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 
ที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรับรู้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความ
เป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน

2.12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่า

ยุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลัง
จากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดย
วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรก
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และยอดหนี้เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในงบรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน
1)	ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มกิจการได้กาหนดโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กิจการมีทั้ง
โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

สาหรับโครงการสมทบเงิน กิจการจะจ่ายเงิน
สมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ กิจการไม่มี
ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการ
อนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มี
สินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมด
สาหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน กิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก
ตามเกณฑ์และข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระ
ผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไป
แล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ สาหรับเงินสมทบจ่าย 
ล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับ 
เงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย

สาหรับโครงการผลประโยชน์ คือโครงการ
บาเหน็จบานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน  
ซึ่งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงาน 
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น อายุ จานวนปีที่ให้บริการ และ 
ค่าตอบแทน

หนี้สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้ 
คานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่า
ปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดย

การคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และ
วันครบกาหนดของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลา
ที่ต้องชาระภาระผูกพันกองทุนบาเหน็จบานาญ โดย
กลุ่มกิจการจะมีการทบทวนข้อสมมติฐานที่ใช้เป็น
ประจาทุกปี

กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในเงินกองทุนผ่านรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในรายได้
และค่าใช้จ่าย

2)	ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะจ่ายเมื่อบริษัท

ยกเลิกการจ้างงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือ
เสนอที่จะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง เพื่อสนับสนุน
การออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเฉพาะ
เมื่อกลุ่มกิจการมีโครงการที่เป็นทางการอย่าง
ละเอียดสาหรับการเลิกจ้างและไม่สามารถยกเลิก 
โครงการนั้นได้ ในส่วนของการเสนอที่จะให้ 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยความสมัครใจนั้น 
จะคานวณจากจานวนพนักงานที่คาดว่าจะยอมรับ
ข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่มีกาหนดชาระเกินกว่า 12 
เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบัน

2.15 ประมาณการหน้ีสิน
ประมาณการสาหรับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ต้นทุน

การปรับโครงสร้างกิจการ และการฟ้องร้องตามกฎหมาย
จะถูกรับรู้ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน 
ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทาไว้ อันเป็นผลสืบเนื่อง 
มาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนั้น 
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการต้อง 
สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่
ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินเพื่อการปรับ
โครงสร้างองค์กร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเบี้ยปรับจาก
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การยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้าง
พนักงาน ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้สาหรับขาดทุนจาก
การดาเนินงานในอนาคต

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ 
กลุ่มกิจการกาหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณา
จากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท 
แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า 

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สิน  
โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามา 
จ่ายชาระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึง 
การประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงิน
ตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาลังพิจารณาอยู่  
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงิน
ตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าดาเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในงบรายได้ 
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา 
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงาน 
ก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ 
ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การ
ยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.17 รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือได้ให้บริการแก่

ลูกค้าแล้ว 
ในกรณีที่มีลูกหนี้บริษัทจดทะเบียนค้างชาระ 

ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนียม 
นายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน กลุ่มกิจการ 

จะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงิน และจะหยุด
รับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
นั้นทันที

ค่าธรรมเนียมสมาชิก ประกอบด้วย ค่าเข้าเป็นสมาชิก
และค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเข้าเป็นสมาชิกจะรับรู้รายได้ 
เมื่อได้ให้บริการแล้ว ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดย
คานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบ
อายุและคานึงถึงจานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชี
สาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ

เงินปันผลรับบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ในวันที่กลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงิน

2.18 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ผลประโยชน์ 

ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ของกิจการย่อย รวมทั้งที่ได้รับในฐานะอนุกรรมการใน 
คณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ (โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัส และ 
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับผู้บริหาร)

2.19 ภาษีเงินได ้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได ้รอการ 

ตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ 

ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ 
จะรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่าย ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่
เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
อื่น หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุน  
ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น  
หรือโดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุน ตามลาดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคานวณจากอัตราภาษี
ตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ 
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลา ผู้บริหาร 
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็น
งวด ๆ  โดยในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนากฎหมายภาษี
ไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระ 
ภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจานวนตามวิธีหนี้สิน  
เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์ 
และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า 
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า 
อัตราภาษีดังกล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
นาจานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงาน 
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็น 
หน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่าย 
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.20 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับ

รายงานภายในที่นาเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงิน
ที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากการลงทุน
และการฝากเงิน แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่ม
กิจการ เน้นการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหาร 
เงินลงทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย โดยมีคณะทางานบริหารเงินลงทุน 
ควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วน
ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนคานึงถึง

ความมั่นคงในการดารงเงินต้น สภาพคล่อง โดยได้รับผล
ตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญจาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมี
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ยกเว้นเงินลงทุน 
ในกองทุนรวมต่างประเทศบางส่วน ซึ่งมีการลงทุนเป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้มีการ
ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนดังกล่าวอย่างเหมาะสม

การบัญชีสาหรับอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน
และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่ม
กิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ  
กลุ่มกิจการได้ทาสัญญาเพื่อกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่จะรับชาระสินทรัพย์ หรือจ่ายชาระหนี้สินที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศในอนาคต ซึ่งกลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญา
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญา โดยรายการกาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
จะแสดงรวมอยู่ในบัญชีกาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน “งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ”

รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน 
ที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 37

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวน

ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการ 
ไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิด 
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการมีการ 

กระจุกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสม 
เพื่อทาให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินเชื่อและให้บริการแก่ลูกค้า
ที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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3.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญจาก

สภาพคล่อง เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการดารงเงินสดอย่าง
เพียงพอต่อการดาเนินงาน กลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์ในการ
ดารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้แหล่งเงินทุน
ภายในกลุ่มกิจการ

3.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงต่อราคาตลาด (Market risks) 

ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยง
จากฐานะการเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ใน
สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติ
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดังนี้

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน
1) การลงทุนในตราสารหน้ี

หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ 
หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่กระทรวง
การคลังค้าประกัน

ไม่จากัดจานวน

เงินฝากประจา บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์  
ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

แต่ละสถาบันการเงิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน 
ในตราสารแห่งหนี้ 

หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน แต่ละผู้ออกหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินลงทุน 
ในตราสารแห่งหนี้

หน่วยลงทุน หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารหนี้

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร
แห่งหนี้

2) การลงทุนในตราสารทุน
หน่วยลงทุน หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมตราสารทุน
แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสารแห่งทุน  

และแต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน 
3) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน ยกเว้น
กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของขนาดกองทุน 

4) การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
กองทุนต่างประเทศ - กรณีลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่เสนอขายใน

ประเทศไทย: แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 20 - 30 
ของขนาดกองทุน (พ.ศ. 2559: ไม่เกินร้อยละ 20 - 30 
ของเงินลงทุนรวม) 

- กรณีลงทุนตรงในกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Exchange Traded 
Fund หรือ “ETF”) ลงทุนในแต่ละกองทุน ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 ของมูลค่าตราสารทุนต่างประเทศ 

5) การลงทุนในกองทุนรวมทองค�า
กองทุนรวมทองคา แต่ละกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงทุนผ่านบริษัทจัดการหนึ่ง ๆ  ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด
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4. การจัดประเภทรายการใหม่ 
ในระหว่างปีกลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการ

ใหม่สาหรับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 
97.38 ล้านบาท สาหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ 
หลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการไว้ไม่ถูกต้องจากภาษีเงินได้ในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นภาษีเงินได้ในรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จอื่น ตัวเลขเปรียบเทียบจึงมีการปรับใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการนาเสนอข้อมูลในปีปัจจุบัน 

ผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม่ต่องบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 มีดังนี้

งบการเงินรวม
ตามท่ีได้ 

รายงานไว้เดิม
การจัด 

ประเภทใหม่
ตามท่ีจัด 

ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เงินกองทุน 24,912,516 97,382 25,009,898
องค์ประกอบอื่นของเงินกองทุน 485,145 (97,382) 387,763

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ตามท่ีได้ 

รายงานไว้เดิม
การจัด 

ประเภทใหม่
ตามท่ีจัด 

ประเภทใหม่
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ภาษีเงินได้ (327,996) 97,382 (230,614)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,661,888 97,382 1,759,270
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายในภายหลัง 2 (97,382) (97,380)

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลัง 346,280 (97,382) 248,898

(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามท่ีได้ 

รายงานไว้เดิม
การจัด 

ประเภทใหม่
ตามท่ีจัด 

ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เงินกองทุน 23,605,014 97,382 23,702,396
องค์ประกอบอื่นของเงินกองทุน 493,137  (97,382) 395,755

(หน่วย: พันบาท)
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามท่ีได้ 

รายงานไว้เดิม
การจัด 

ประเภทใหม่
ตามท่ีจัด 

ประเภทใหม่
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ภาษีเงินได้ (178,537) 97,382 (81,155)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,451,742 97,382 1,549,124
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายในภายหลัง - (97,382) (97,382)

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายภายหลัง 346,289 (97,382) 248,907

(หน่วย: พันบาท)

5. ประมาณการทางบัญชีทีส่�าคัญ ข้อสมมตฐิาน
และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐาน 
ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการ 
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผล 
ในสถานการณ์ขณะนั้น

6. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั้น  

เพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทใน 
กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับ 
ผู้ถือหุ้นตามผลการดาเนินงานของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ

7. ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน
กลุ่มกิจการนาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตาม

ส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการ
รายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ และ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการ
เป็นเกณฑ์ในการกาหนดส่วนงาน

กลุ่มกิจการดาเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลัก ดังนี้
1) ธุรกิจตราสารทุน (ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขาย 

หลักทรัพย์ งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
งานหลักทรัพย์จดทะเบียน งานรับฝากหลักทรัพย์ 
และค่าธรรมเนียมสมาชิก)

2)  ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ (ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขาย 
และงานชาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก)

3) ธุรกิจบริการเทคโนโลยี (ซึ่งประกอบด้วยงาน
บริการบริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และ 
งานสนับสนุนงานเทคโนโลยี)

4) ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึ่งประกอบด้วย 
งานนายทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์)

5) งานพัฒนาตลาดทุน และอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อ
กองทุนพัฒนาตลาดทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้ 
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยงานพัฒนาตลาดทุน เป็นการ 
มุ่งยกระดับคุณภาพตลาดทุนระยะยาว ประกอบด้วย  
การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน การพัฒนา
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน งานวิจัยเพื่อตลาดทุน และ 
ส่งเสริมพัฒนาผู้นาองค์กร
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ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม

ธรุกจิ
ตราสารทุน

ธุรกิจ
ตราสาร
อนุพันธ์

ธุรกิจ
บริการ

เทคโนโลยี

ธรุกจิ
บริการงาน
นายทะเบยีน

งานพฒันา
ตลาดทุน
และอื่น ๆ

รายการ
ตัดบัญชี

ระหว่างกัน รวม
ส�าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 2,780,527 669,208 540,706 1,064,660 231,142 - 5,286,243
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 702,270 488,977 107,194 514,020 7,588 (1,820,049) -

รวมรายได้ 3,482,797 1,158,185 647,900 1,578,680 238,730 (1,820,049) 5,286,243
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,010,780 227,427 169,863 332,881 (272,564) - 1,468,387
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 1,045,019
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการ 

ร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) 1,481
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม 

(สุทธิจากภาษีเงินได้) 32,669
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 2,547,556
รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 

ในหลักทรัพย์ - สุทธิ 9,215
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ 622
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (221,075)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 2,336,318
ภาษีเงินได้ (503,729)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,832,589

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สินทรัพย์ของส่วนงาน 4,307,978 26,622,029 951,291 763,121 358,909 (5,525,054) 27,478,274
สินทรัพย์อื่น - - - - 22,164,025 (4,446,393) 17,717,632
สินทรัพย์รวม 4,307,978 26,622,029 951,291 763,121 22,522,934 (9,971,447) 45,195,906
หนี้สินของส่วนงาน 1,499,238 20,664,034 209,357 441,524 531,960 (5,525,054) 17,821,059
หนี้สินอื่น - - - - 2,921,500 (2,921,500) -

หนี้สินรวม 1,499,238 20,664,034 209,357 441,524 3,453,460 (8,446,554) 17,821,059

(หน่วย: พันบาท)
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งบการเงินรวม

ธรุกจิ
ตราสารทุน

ธุรกิจ
ตราสาร
อนุพันธ์

ธุรกิจ
บริการ

เทคโนโลยี

ธรุกจิ
บริการงาน
นายทะเบยีน

งานพฒันา
ตลาดทุน
และอื่น ๆ

รายการ
ตัดบัญชี

ระหว่างกัน รวม
ส�าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 2,816,856 792,389 511,357 1,018,481 141,069 - 5,280,152
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 741,936 586,368 108,248 523,853 16,099 (1,976,504) -

รวมรายได้ 3,558,792 1,378,757 619,605 1,542,334 157,168 (1,976,504) 5,280,152
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,188,012 434,024 188,812 339,946 (564,300) - 1,586,494
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 766,861
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการ 

ร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) 5,007
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม 

(สุทธิจากภาษีเงินได้) 20,824
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 2,379,186
รายการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 

ในหลักทรัพย์ - สุทธิ 11,124
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ 764
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (401,190)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 1,989,884
ภาษีเงินได้ (230,614)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,759,270

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สินทรัพย์ของส่วนงาน 4,713,233 12,796,467 1,214,340 643,562 147,615 (347,599) 19,167,618
สินทรัพย์อื่น - - - - 24,290,138 (3,918,899) 20,371,239
สินทรัพย์รวม 4,713,233 12,796,467 1,214,340 643,562 24,437,753 (4,266,498) 39,538,857
หนี้สินของส่วนงาน 1,234,010 12,092,857 161,458 313,941 686,527 (347,599) 14,141,194
หนี้สินอื่น - - - - 2,574,500 (2,574,500) -

หนี้สินรวม 1,234,010 12,092,857 161,458 313,941 3,261,027 (2,922,099) 14,141,194

(หน่วย: พันบาท)
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การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี้สินตามส่วนงานที่รายงานมีดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์ของส่วนงานท่ีรายงาน 27,478,274 19,167,618
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
- เงินสดและเงินลงทุน 15,537,537 18,352,073
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 973,019 953,512
- ดอกเบี้ยค้างรับ 25,692 37,687
- ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง 1,181,384 1,027,967

สินทรัพย์รวม 45,195,906 39,538,857
หน้ีสิน
หน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน 17,821,059 14,141,194
หน้ีสินรวม 17,821,059 14,141,194

(หน่วย: พันบาท)

8. ร ายการกั บ บุคคลห รือกั บกิ จการ 

ท่ีเกี่ยวข้องกัน 
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการ ไม่ว่า 

ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่า 
หนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอานาจควบคุมกิจการ 
หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกิจการ รวมถึงกิจการที่ดาเนินธุรกิจการลงทุน 
กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วน 
ได้เสียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น 

สาระสาคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสาคัญรวมทั้งกรรมการ 
และพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด 
กับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคานึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้
กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
การซื้อบริการ ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
รายได้ดอกเบี้ยรับ อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระหว่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร

รัฐบาลที่มีระยะเวลา 1 ปี หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 1 ปีสาหรับนิติบุคคลวงเงิน 10 ล้านบาทโดยเฉลี่ย 
4 ธนาคาร
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งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายได้ค่าบริการ
กิจการย่อย - - 1,639,405 1,826,333
กิจการร่วมค้า 16,195 14,527 14,995 13,907
กิจการร่วม 1,680 1,710 - -

17,875 16,237 1,654,400 1,840,240
การซ้ือบริการ
กิจการย่อย - - 44,629 15,120
กิจการร่วมค้า 95,319 92,629 94,119 92,029

95,319 92,629 138,748 107,149
รายได้ดอกเบ้ียรับ
กิจการย่อย - - 100,710 2,160

ดอกเบ้ียจ่าย
กิจการย่อย - - 40,957 32,010

(หน่วย: พันบาท)

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้
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งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ลูกหน้ี
กิจการย่อย - - 749 -

กิจการร่วมค้า 304 137 304 137
304 137 1,053 137

รายได้ค้างรับ
กิจการย่อย - - 204,750 187,929
กิจการร่วมค้า 460 2,236 460 1,636
กิจการร่วม 140 140 - -

600 2,376 205,210 189,565
ดอกเบ้ียค้างรับ
กิจการย่อย - - 97,878 -

- - 97,878 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กิจการย่อย - - 124 84
กิจการร่วมค้า 16 5 16 5

16 5 140 89
เจ้าหน้ี
กิจการย่อย - - 755 139
กิจการร่วมค้า 32 81 32 81

32 81 787 220
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กิจการย่อย - - 17,669 5,914
กิจการร่วมค้า 16,450 9,340 16,450 8,740

16,450 9,340 34,119 14,654
รายได้รับล่วงหน้า
กิจการย่อย - - 3,085 -

กิจการร่วมค้า 1,759 1,759 1,759 1,759
1,759 1,759 4,844 1,759

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
กิจการย่อย - - 49 -

กิจการร่วมค้า 150 139 150 139
150 139 199 139

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กิจการย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี 2,574,500 1,896,500
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 457,000 895,000
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (110,000) (217,000)
ยอดคงเหลือปลายปี 2,921,500 2,574,500

อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 1.36 - 1.56 1.36 - 2.00 2,921,500 2,574,500

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย 5,046,791 -

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย

กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้เงินลงทุนที่รับโอนมาจากกิจการย่อยจะเป็นการกู้ยืมระหว่างกันในรูป
ของตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีกาหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่กาหนดจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแปรผันตาม
อัตราดอกเบี้ยของตลาด โดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระหว่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลา 1 ปี หรือ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี สาหรับนิติบุคคลวงเงิน 10 ล้านบาท โดยเฉลี่ย 4 ธนาคาร (โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
อาจมีการทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม)

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กิจการย่อยกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินสารองเพื่อความมั่นคงให้แก่กิจการย่อย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดระบุชื่อผู้ถือซึ่งเปลี่ยนมือ
ไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงอัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล บวกด้วยอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของเงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย



รายงานประจ�าปี 2560128

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีดังนี้

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้นปี - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 5,046,791 -

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว - -

ยอดคงเหลือปลายปี 5,046,791 -

(หน่วย: พันบาท)

เงินสนับสนุนให้แก่กิจการร่วมค้า
ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ

บริษัทแห่งหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนหลัก
รายการทางธุรกิจให้กับกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง โดยเงิน 
สนับสนุนในปี พ.ศ. 2560 จานวน 90 ล้านบาท (พ.ศ. 2559:  
90 ล้านบาท)

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคมควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจหลัก ด้วยตระหนักว่า 
การที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องดาเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน 

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยตาแหน่ง ทั้งนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางการ
สนับสนุนสาคัญใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านความดี 2) 
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และ 3) ด้านกีฬาและสังคม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรเงินเข้ามูลนิธิตลาด 
หลักทรัพย์ฯ เป็นประจาทุกปี เพื่อให้ความสนับสนุนการดาเนินงาน 
ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2549  
จัดสรรในอัตรา 1 ใน 3 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นมา ได้มีการปรับอัตราเป็นจัดสรรร้อยละ 13 ของ 
รายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนภาษีเงินได้

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้จัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจานวนเงิน 221.08 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2559: 401.19 ล้านบาท)

ผลตอบแทนกรรมการ
ผลตอบแทนกรรมการได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทั้งที่ได้รับ
ในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ 

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ผลตอบแทนกรรมการ 26,323 25,287 22,761 22,203
26,323 25,287 22,761 22,203

(หน่วย: พันบาท)
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9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินสดในมือ 350 314 332 310
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 1,260,862 716,870 854,010 612,053

1,261,212 717,184 854,342 612,363

หมายเหตุ
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
เงินลงทุนท่ีบริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงินลงทุนทั่วไป 7,394 35,507 7,394 35,507
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - (10,918) - (10,918)

7,394 24,589 7,394 24,589
หลักทรัพย์เผื่อขาย 2,925,952 1,662,810 2,925,952 1,662,810
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด 15 - 10,000 - 10,000

2,933,346 1,697,399 2,933,346 1,697,399
เงินลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด 364,946 650,882 364,946 650,882
หลักทรัพย์เพื่อค้า 3,351,602 7,828,762 3,351,602 7,828,762

3,716,548 8,479,644 3,716,548 8,479,644
6,649,894 10,177,043 6,649,894 10,177,043

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.20 
ต่อปี (พ.ศ. 2559: ระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.25 ต่อปี)

10. เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ

เงินลงทุนท่ีบริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงินลงทุนทั่วไป	:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเฉพาะกิจเป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิดจานวน  
1 กองทุนร่วมทุน (พ.ศ. 2559: 2 กองทุนร่วมทุน) ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้

1. เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการ
ลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต 
และเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ โดยได้ลงทุน 

ในปี พ.ศ. 2551 และเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ 
อัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2555) 

2. เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการ
ลงทุนส่วนใหญ่ในธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 
หรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการที่มีส่วนในการ
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน โดยกองทุนรวม
เฉพาะกิจนี้เป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2550 โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ
อัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2556) เมื่อกองทุน
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ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน และมิได้นาเงินมา
ลงทุนต่อ ทั้งนี้ กองทุนครบกาหนดอายุโครงการและได้ถูก
ไถ่ถอนเงินลงทุนครบถ้วนแล้วในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

หลักทรัพย์เผื่อขาย	:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุน

รวมตลาดเงินซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจานวน 8 กองทุน (พ.ศ. 2559: 7 กองทุนเปิด) 
โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ จานวน 82,669 หน่วย มีมูลค่า
รวม 696.44 ล้านบาท เป็นการลงทุนตรงผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน 
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี Euroclear เป็นธนาคาร 
ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เพื่อลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จานวน 3 กองทุน 
(เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด	:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีการลงทุน 

ในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด (พ.ศ. 2559: หุ้นกู้มีอัตรา 

ดอกเบี้ยหน้าตั๋วร้อยละ 4.50 ต่อปี และอัตราผลตอบแทน
ตามราคาตลาดร้อยละ 1.83 ต่อปี) 

เงินลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด	:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้แก่ 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจา

หลักทรัพย์เพื่อค้า	:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุน 

ส่วนหนึ่งในกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 แห่ง (พ.ศ. 2559: 3 แห่ง) 
โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อที่ 3 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการ
ได้แสดงเงินลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่บริหารโดยกองทุน 
ส่วนบุคคลรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุน
ที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอัตราผลตอบแทนจากการ
บริหารระหว่างร้อยละ 2.35 - 2.53 ต่อปี (พ.ศ. 2559: 
ระหว่างร้อยละ 0.96 - 1.93 ต่อปี)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024
ลงทุนเพิ่ม 3,607,599 6,727,979 3,607,599 6,727,979
จาหน่ายเงินลงทุน (7,160,566) (3,825,321) (7,160,566) (3,825,321)
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15) - 1,193,260 - 1,193,260
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 
หลักทรัพย์เผื่อขาย

14,900 (4,899) 14,900 (4,899)

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 10,918 - 10,918 -

ยอดคงเหลือปลายปี 6,649,894 10,177,043 6,649,894 10,177,043

(หน่วย: พันบาท)
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11. ลูกหน้ีและรายได้ค้างรับ - สุทธิ

หมายเหตุ
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ลูกหน้ี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8 304 137 1,053 137
กิจการอื่น ๆ 401,189 72,055 364,299 34,182

401,493 72,192 365,352 34,319
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,128) (15,128) (5,024) (5,024)

386,365 57,064 360,328 29,295
รายได้ค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8 600 2,376 205,210 189,565
กิจการอื่น ๆ 275,976 283,303 113,337 116,900

276,576 285,679 318,547 306,465
662,941 342,743 678,875 335,760

หมายเหตุ
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ 8 304 137 1,053 137

304 137 1,053 137
กิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ 366,368 46,730 341,437 21,500
เกินกาหนดชาระ

น้อยกว่า 3 เดือน 19,693 10,197 17,838 7,658
3 - 6 เดือน - - - -

6 - 12 เดือน - - - -

มากกว่า 12 เดือน 15,128 15,128 5,024 5,024
401,189 72,055 364,299 34,182

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,128) (15,128) (5,024) (5,024)
386,061 56,927 359,275 29,158
386,365 57,064 360,328 29,295

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้มีดังนี้

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 30 วัน  
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินปันผลรอจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 78,151 72,942 - -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 29,894 27,512 29,969 27,102
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 26,949 25,882 26,949 25,882
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ 21,803 19,456 - -

ลูกหนี้จากการโอนสิทธิการใช้อาคาร 13,066 - 13,066 -

ลูกหนี้จากมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญา 
อัตราแลกเปลี่ยน 9,106 - 9,106 -

สื่อสิ่งพิมพ์คงเหลือ 6,032 5,139 6,032 5,139
ภาษีซื้อรอใบกากับภาษี 5,726 4,859 5,772 4,682
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ 2,204 5,211 - -

เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้าท่วม - 36,775 - 36,775
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - 5,000 - 5,000
อื่น ๆ 6,874 5,440 6,118 4,910

199,805 208,216 97,012 109,490

(หน่วย: พันบาท)
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13. เงินลงทุนในกิจการย่อย 
เงินลงทุนในกิจการย่อยหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และรายได้เงินปันผลสาหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทุนช�าระแล้ว วิธีราคาทุน รายได้เงินปันผล

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กิจการย่อย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จากัด  
100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 184,014 376,194

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด

100.00 100.00 100,000 100,000 100,000 100,000 180 196

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด 100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 1,050 829
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด 100.00 100.00 80,000 80,000 74,591 74,591 - -

บริษัท สยามดีอาร์ จากัด (1)
- 100.00 - 10,000 - 10,000 70 98

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 

100.00 100.00 500,000 500,000 500,000 500,000 40,300 -

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด 100.00 100.00 600,000 600,000 602,700 602,700 52,680 -

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด (2) 100.00 - 10,000 - 10,000 - - -

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จากัด (3) 100.00 - 200,000 - 200,000 - - -

1,700,000 1,500,000 1,697,291 1,497,291 278,294 377,317

กิจการย่อยทุกกิจการมีสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการ
มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 1
(1) ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติเลิกบริษัท สยามดีอาร์ จากัด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้คืนเงินลงทุนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 10,000,000 บาท
(2) หุ้นสามัญจดทะเบียน มีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีจานวน 1,000,000 หุ้น หุ้นทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทได้รับค่าหุ้นสาหรับหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น  

โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้วตามมูลค่าที่ตราไว้จานวน 10,000,000 บาท บริษัท 
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(3) หุ้นสามัญจดทะเบียน มีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีจานวน 20,000,000 หุ้น หุ้นทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทได้รับค่าหุ้นสาหรับหุ้นสามัญจานวน 20,000,000 หุ้น  
โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้วตามมูลค่าที่ตราไว้จานวน 200,000,000 บาท บริษัท 
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

14. เงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ
เงินลงทุนท่ีปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย

จานวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กิจการร่วม 914,065 890,787 775,620 775,620
กิจการร่วมค้า 58,954 62,725 25,000 25,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 973,019 953,512 800,620 800,620

(หน่วย: พันบาท)
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(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

ร้อยละ
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทุนช�าระแล้ว วิธีราคาทุน การด้อยค่า วิธีราคาทุน - สุทธิ รายได้เงินปันผล
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหาย

ในระบบการชาระราคาและ 
ส่งมอบหลักทรัพย์ 10.41 11.37 1,916,453 1,699,421 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - -

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 679,015 679,015 (3,395) (3,395) 675,620 675,620 9,446 31,487

779,015 779,015 (3,395) (3,395) 775,620 775,620 9,446 31,487

14 (ก) เงินลงทุนในกิจการร่วม 
รายการข้างล่างนี้แสดงรายชื่อกิจการร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีสาระสาคัญต่อกลุ่ม

กิจการตามความเห็นของกรรมการ กิจการร่วมดังกล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง 

(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

ร้อยละ
งบการเงินรวม

ทุนช�าระแล้ว วิธีราคาทุน - สุทธิ วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหาย

ในระบบการชาระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ 10.41 11.37 1,916,453 1,699,421 100,000 100,000 199,530 196,763 - -

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 675,620 675,620 714,535 694,024 - -

775,620 775,620 914,065 890,787 - -

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กิจการร่วม 32,669 20,824 - -

กิจการร่วมค้า 1,481 5,007 - -

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 34,150 25,831 - -

(หน่วย: พันบาท)

จานวนที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการร่วมค้า  
(สุทธิจากภาษีเงินได้) มีดังนี้

กิจการร่วมทุกกิจการมีสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการ
มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 1
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กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมแต่ละรายที่ไม่มีสาระสาคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
ในงบการเงินรวม

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับกิจการร่วม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กองทุน
ทดแทน 

ความเสยีหายฯ
บริษัท

หลักทรัพย์ฯ รวม

กองทุน 
ทดแทน 

ความเสยีหายฯ
บริษัท

หลักทรัพย์ฯ รวม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในกิจการร่วมซึ่งกิจการ 

บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียแต่ละรายที่ไม่มีสาระสาคัญ 199,530 714,535 914,065 196,763 694,024 890,787
ส่วนแบ่งในกิจการร่วมของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจาก

การดาเนินงานต่อเนื่อง (สุทธิจากภาษีเงินได้)  2,767 29,902 32,669 3,498 17,326 20,824
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) - 55 55 - (9) (9)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม (สทุธจิากภาษีเงนิได้) 2,767 29,957 32,724 3,498 17,317 20,815

(หน่วย: พันบาท)

14 (ข) กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้าดังรายชื่อต่อไปนี้มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง

(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

ร้อยละ
งบการเงินรวม

ทุนช�าระแล้ว วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กิจการร่วมค้า
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด 50.00 50.00 50,000 50,000 58,954 62,725 - -

(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

ร้อยละ
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทุนช�าระแล้ว วิธีราคาทุน รายได้เงินปันผล
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กิจการร่วมค้า
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด 50.00 50.00 50,000 50,000 25,000 25,000 4,555 8,497

กิจการร่วมค้ามีสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการ 
มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 1
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กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสาคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าซึ่งกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 58,954 62,725
ส่วนแบ่งในกิจการร่วมค้าของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานต่อเนื่อง 
(สุทธิจากภาษีเงินได้)

1,481 5,007

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้) 697 -

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 2,178 5,007

(หน่วย: พันบาท)

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า

15. เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หลักทรัพย์เผื่อขาย 7,039,098 6,857,996 7,039,098 6,857,996
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด 1,426,809 1,441,728 1,426,809 1,441,728
เงินลงทุนทั่วไป 12,361 12,336 12,361 12,336

8,478,268 8,312,060 8,478,268 8,312,060

(หน่วย: พันบาท)

หลักทรัพย์เผื่อขาย	:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมทั่วไปเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับ 
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัท 
จดทะเบียนจานวน 33 กองทุน (พ.ศ. 2559: 17 กองทุน) และมี 
เงินลงทุนในทองคา จานวน 1 กองทุน (พ.ศ. 2559: 1 กองทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในกองทุนรวม
ปิดประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจานวน 5 กองทุน  
(พ.ศ. 2559: 11 กองทุน) กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอนอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนและสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีการลงทุนในหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2559: 1 กองทุน) 
กองทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภท 

ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีศักยภาพในการสร้าง
รายได้ที่สม่าเสมอและยั่งยืนให้กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถ
จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ 
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และสามารถซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุน
รวมที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในกองทุนเปิด
จานวน 20 กองทุน (พ.ศ. 2559: 23 กองทุน) ประเภท
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่เน้นการลงทุน 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด	:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากประจากับ

ธนาคารประเภท 1 ปีขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 
ต่อปี (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 4.00 ต่อปี)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากสถาบันการ
เงินตามข้อตกลงเป็นเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้า
ประกันวงเงินที่ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับพนักงาน
ของกลุ่มกิจการตามข้อตกลงเป็นจานวนเงิน 529.27 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2559: 544.19 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกู้ที่ถึงกาหนด
ไถ่ถอนภายในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ย 
หน้าตั๋วร้อยละ 4.95 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 4.95 ต่อปี)  
และมีอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดร้อยละ 3.52 ต่อปี 
(พ.ศ. 2559: ร้อยละ 4.15 ต่อปี) 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 8,312,060 9,263,105 8,312,060 9,263,105
ลงทุนเพิ่ม 3,535,643 2,519,728 3,535,643 2,519,728
จาหน่ายเงินลงทุน (3,676,658) (2,624,102) (3,676,658) (2,624,102)
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 10) - (1,193,260) - (1,193,260)
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย 307,223 346,589 307,223 346,589
ยอดคงเหลือปลายปี 8,478,268 8,312,060 8,478,268 8,312,060

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนดจาแนกตามระยะเวลาคงเหลือได้ดังนี้

งบการเงินรวม
ครบก�าหนด

ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด

หุ้นกู้ - 10,000 - 10,000
เงินฝากธนาคาร - 887,540 529,269 1,416,809

- 897,540 529,269 1,426,809
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด

หุ้นกู้ 10,000 10,000 - 20,000
เงินฝากธนาคาร - 887,540 544,188 1,431,728

10,000 897,540 544,188 1,451,728

(หน่วย: พันบาท)
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งบการเงินรวม
ราคาทุนตัดจ�าหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หุ้นกู้ 10,000 20,000 10,266 20,417
เงินฝากธนาคาร 1,416,809 1,431,728 1,353,692 1,386,360

1,426,809 1,451,728 1,363,958 1,406,777
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 10) - (10,000) - (10,198)

1,426,809 1,441,728 1,363,958 1,396,579

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด ประกอบด้วย

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาทุนตัดจ�าหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หุ้นกู้ 10,000 20,000 10,266 20,417
เงินฝากธนาคาร 1,416,809 1,431,728 1,353,692 1,386,360

1,426,809 1,451,728 1,363,958 1,406,777
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 10) - (10,000) - (10,198)

1,426,809 1,441,728 1,363,958 1,396,579

(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ครบก�าหนด

ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด

หุ้นกู้ - 10,000 - 10,000
เงินฝากธนาคาร - 887,540 529,269 1,416,809

- 897,540 529,269 1,426,809
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด

หุ้นกู้ 10,000 10,000 - 20,000
เงินฝากธนาคาร - 887,540 544,188 1,431,728

10,000 897,540 544,188 1,451,728

(หน่วย: พันบาท)
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งบการเงินรวม

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแต่ง 

ตดิตัง้และอปุกรณ์
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่างท�า/
อาคารระหว่าง

ก่อสร้าง รวม
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,014,097 4,865,513 1,453,206 3,238 28,578 7,364,632
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (822,250) (860,665) (1,613) - (1,684,528)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104

ส�าหรับปีสิ้นสุด  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104
ซื้อสินทรัพย์ - 6,047 67,447 2,372 139,985 215,851
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ - (30) (44) (2,072) - (2,146)
ค่าเสื่อมราคา - (233,054) (123,367) (95) - (356,516)
โอนสินทรัพย์ - 83,510 71,184 - (154,694) -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,014,097 4,955,022 1,474,651 3,538 13,869 7,461,177
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,055,286) (866,890) (1,708) - (1,923,884)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293

ส�าหรับปีสิน้สดุ  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293
ซื้อสินทรัพย์ - 3,700 36,511 615 281,384 322,210
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ - (371,540) (5,185) (2,185) - (378,910)
ค่าเสื่อมราคา - (220,396) (122,742) (60) - (343,198)
โอนสินทรัพย์ - 2,660 36,443 - (39,103) -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 552,788 200 256,150 5,137,395

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน 1,014,097 3,990,700 1,321,750 388 256,150 6,583,085
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (676,540) (768,962) (188) - (1,445,690)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 552,788 200 256,150 5,137,395

(หน่วย: พันบาท)
16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแต่ง 

ตดิตัง้และอปุกรณ์
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่างท�า/
อาคารระหว่าง

ก่อสร้าง รวม
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,014,097 4,863,796 1,373,707 3,238 28,578 7,283,416
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (820,890) (782,598) (1,613) - (1,605,101)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,014,097 4,042,906 591,109 1,625 28,578 5,678,315

ส�าหรับปีสิ้นสุด  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

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

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,014,097 4,953,305 1,402,212 3,538 13,869 7,387,021
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,053,885) (795,568) (1,708) - (1,851,161)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860

ส�าหรับปีสิน้สดุ  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860
ซื้อสินทรัพย์ - 3,700 36,511 615 281,384 322,210
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ - (371,252) (5,182) (2,185) - (378,619)
ค่าเสื่อมราคา - (220,368) (122,518) (60) - (342,946)
โอนสินทรัพย์ - 2,660 36,443 - (39,103) -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 551,898 200 256,150 5,136,505

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน 1,014,097 3,990,699 1,278,358 388 256,150 6,539,692
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (676,539) (726,460) (188) - (1,403,187)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 551,898 200 256,150 5,136,505

(หน่วย: พันบาท)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินรวม
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างท�า รวม
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,409,652 2,819 2,415 1,414,886
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม (908,350) (515) - (908,865)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 501,302 2,304 2,415 506,021

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 501,302 2,304 2,415 506,021
ซื้อสินทรัพย์ 14,748 48 56,472 71,268
ค่าตัดจาหน่าย (110,228) (388) - (110,616)
โอนสินทรัพย์ 43,186 - (43,186) -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 449,008 1,964 15,701 466,673

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,467,625 2,867 15,701 1,486,193
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม (1,018,617) (903) - (1,019,520)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 449,008 1,964 15,701 466,673

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 449,008 1,964 15,701 466,673
ซื้อสินทรัพย์ 28,374 - 52,052 80,426
จาหน่ายสินทรัพย์ (6) - - (6)
ค่าตัดจาหน่าย (119,850) (385) - (120,235)
โอนสินทรัพย์ 33,746 - (33,746) -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 391,272 1,579 34,007 426,858

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน 1,519,025 2,867 34,007 1,555,899
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม (1,127,753) (1,288) - (1,129,041)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 391,272 1,579 34,007 426,858

(หน่วย: พันบาท)



รายงานประจ�าปี 2560142

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างท�า รวม
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,328,144 1,958 2,415 1,332,517
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม (827,808) (263) - (828,071)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 500,336 1,695 2,415 504,446

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 500,336 1,695 2,415 504,446
ซื้อสินทรัพย์ 14,748 48 56,472 71,268
ค่าตัดจาหน่าย (110,008) (265) - (110,273)
โอนสินทรัพย์ 43,186 - (43,186) -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 448,262 1,478 15,701 465,441

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 1,386,117 2,006 15,701 1,403,824
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม (937,855) (528) - (938,383)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 448,262 1,478 15,701 465,441

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 448,262 1,478 15,701 465,441
ซื้อสินทรัพย์ 28,374 - 52,052 80,426
จาหน่ายสินทรัพย์ (6) - - (6)
ค่าตัดจาหน่าย (119,659) (262) - (119,921)
โอนสินทรัพย์ 33,746 - (33,746) -

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 390,717 1,216 34,007 425,940

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน 1,440,305 2,006 34,007 1,476,318
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม (1,049,588) (790) - (1,050,378)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 390,717 1,216 34,007 425,940

(หน่วย: พันบาท)

18. ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์ 
บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (“สานัก

หักบัญชี”) เป็นสานักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
สมาชิกของสานักหักบัญชีที่มีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้า 
มีหน้าที่ต้องนาทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการ 
ซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สานักหักบัญชีกาหนด 

ทั้งนี้สานักหักบัญชีจะนาทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว
ไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
เงินประกันดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการจะจัดสรร
ให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กาหนด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
จานวนเงิน 13,397.89 ล้านบาท และ 10,159.97 ล้านบาท ตามลาดับ มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา 12,853,973 9,598,086
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 488,319 519,744
ผลประโยชน์ค้างรับ 55,593 42,138

13,397,885 10,159,968

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากออมทรัพย์ 
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จานวน 15.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(พ.ศ. 2559: 14.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) แปลงค่าเป็น 
เงินบาท โดยใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอนประกาศโดยธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

กลุ่มกิจการได้แสดงทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็น 
หลักประกันเป็นรายการแยกต่างหากในบัญชี “ทรัพย์สิน
หลักประกันและผลประโยชน์” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนใน 
งบแสดงฐานะการเงิน และได้แสดงภาระหนี้สินในจานวนเงิน 
เดียวกันในบัญชี “เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์”  
ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

19. ทรัพย์สนิเพือ่ความม่ันคงและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นประกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชาระหนี้หรือความ 
เสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในการดาเนิน
การที่เกี่ยวกับระบบการชาระหนี้ของบริษัท สานักหักบัญชี  
(ประเทศไทย) จากัด (“สานักหักบัญชี”)

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

19.1 หลักทรัพย์เพือ่ความม่ันคง (Securities Deposit)
สมาชิกของสานักหักบัญชีมีหน้าที่วางทรัพย์สิน 

เพื่อความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด (ปัจจุบันกาหนด
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท  
สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ทุกสินค้าอ้างอิง และ 
ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินค้าอ้างอิง 

สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ตามประเภทสินค้า
อ้างอิง) โดยสานักหักบัญชีจะนาหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง
ดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์และจะ 
คืนผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการ 
ให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กาหนด ทั้งนี้ในส่วนของ 
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงจะคืนแก่สมาชิกเมื่อสมาชิก 
พ้นจากสมาชิกภาพแล้ว 

 
19.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing fund) 
ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก

(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจานวนเงิน 
100 ล้านบาท

(2) สมาชิกของสานักหักบัญชีแต่ละรายดังนี้
- ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 

ในอัตราที่กาหนด (ปัจจุบันกาหนดเงินสมทบ 
แรกเข้าเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สาหรับ 
สมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ทุกสินค้าอ้างอิง  
และไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ในแต่ละประเภท
สินค้าอ้างอิง สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ 
ตามประเภทสินค้าอ้างอิง)

- ทรัพย์สินสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า  
1,000 บาท

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ถือเป็น
กรรรมสิทธิ์ของผู้จ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนที่สมทบ 
เข้ากองทุน โดยเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพแล้ว สมาชิก
จะได้รับคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เพ่ือความม่ันคง

และผลประโยชน์
กองทุนทดแทนความเสียหาย

และผลประโยชน์ รวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชี 753,295 656,832 - - 753,295 656,832
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

เงินฝากออมทรัพย์ 698 1,023 846 511 1,544 1,534
หลักทรัพย์เพื่อค้า 200,595 221,543 926,700 830,540 1,127,295 1,052,083

954,588 879,398 927,546 831,051 1,882,134 1,710,449
ดอกเบี้ยค้างรับ 639 794 2,259 2,603 2,898 3,397
สินทรัพย์อื่น 74 61 17,291 7,453 17,365 7,514

955,301 880,253 947,096 841,107 1,902,397 1,721,360

(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์
เงินสมทบ 100,000 100,000
ผลประโยชน์ 42,510 40,043

142,510 140,043

(หน่วย: พันบาท)

เงินลงทุนท่ีบริหารโดยส�านักหักบัญชี
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝาก

ออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.375 - 1.00 
ต่อปี (พ.ศ. 2559: ระหว่างร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี)

เงินลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง (พ.ศ. 2559: 1 แห่ง)

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจาก
ระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการ
ลงทุนของสานักหักบัญชี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 2.02 - 2.04 ต่อ
ปี (พ.ศ. 2559: ระหว่างร้อยละ 1.54 - 1.60 ต่อปี)
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หลักทรัพย์เพ่ือความม่ันคงและผลประโยชน์
เงินสมทบ 951,220 877,000
ผลประโยชน์ (กาหนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน) 4,081 3,283

955,301 880,283
กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์
เงินสมทบ 699,554 608,834
ผลประโยชน์ 105,032 92,200

804,586 701,034
1,759,887 1,581,317

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
เงินฝากออมทรัพย์ 1,165 -

หลักทรัพย์เพื่อค้า 5,110,622 -

5,110,787 -

ดอกเบี้ยค้างรับ 11,710 -

สินทรัพย์อื่น 823 -

5,124,320 -

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย

20. เงินส�ารองเพือ่ความม่ันคงของส�านักหกับัญชี
เงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี ในส่วน

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ 
สานักหักบัญชี เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัด 
ชาระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับการ
ชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 27 เมษายน 
พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติให้กัน
วงเงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชีหลักทรัพย์

และอนุพันธ์ ตามที่องค์กรกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ 
ในต่างประเทศ ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับสานักหักบัญชี 
เพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี และเสริมสร้างศักยภาพ 
ในการแข่งขันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดย 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทยอยจัดสรรเงินสารองเพื่อความมั่นคง  
ในช่วง พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 จนครบจานวน 5,690 ล้านบาท  
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินสารองเพื่อ 
ความมั่นคงของสานักหักบัญชี มีจานวน 5,124.32 ล้านบาท 

เงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 แห่ง 
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นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของบริษัท 
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราผลตอบแทนจากการบริหาร
ระหว่างร้อยละ 1.53 - 1.67 ต่อปี

21. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,356 2,322 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (85,135) (44,684) (83,807) (44,684)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (82,779) (42,362) (83,807) (44,684)

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 55,527 2,026 53,481 -

ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย 4,817 53,501 4,507 53,481
ภาษีเพิ่ม/(ลด) บันทึกโดยตรงในส่วนของรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น 29,445 - 29,445 -

ยอดคงเหลือปลายปี 89,789 55,527 87,433 53,481

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 97,889 1,191 98,165 -

ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย 7,143 (684) 5,539 783
ภาษีเพิ่ม/(ลด) บันทึกโดยตรงในส่วนของรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น 67,536 97,382 67,536 97,382

ยอดคงเหลือปลายปี 172,568 97,889 171,240 98,165

สินทรัพย์ (หน้ีสนิ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (82,779) (42,362) (83,807) (44,684)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

งบการเงินรวม

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ

ประมาณการ 

หน้ีสินพนักงาน
สิทธิ์ลาพักร้อน

ส�ารอง 

ผลประโยชน์
พนักงาน รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,026 - - 2,026
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย 1,005 4,844 47,652 53,501
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 3,031 4,844 47,652 55,527
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย (5) 383 4,439 4,817
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - - 29,445 29,445
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 3,026 5,227 81,536 89,789

งบการเงินรวม
ผลก�าไรท่ียงั 

ไม่เกดิข้ึนจริง
จากหลักทรัพย์เผ่ือขาย

ผลก�าไรท่ียัง
ไม่เกิดข้ึนจริง

จากหลกัทรัพย์เพือ่ค้า รวม
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 1,191 1,191
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย - (684) (684)
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น 97,382 - 97,382
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 97,382 507 97,889
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย - 7,143 7,143
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น 67,536 - 67,536
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 164,918 7,650 172,568

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญ

ประมาณการ 

หน้ีสินพนักงาน
สิทธิ์ลาพักร้อน

ส�ารอง 

ผลประโยชน์
พนักงาน รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - - -

ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย 1,005 4,824 47,652 53,481
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,005 4,824 47,652 53,481
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย - 359 4,148 4,507
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - - 29,445 29,445
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,005 5,183 81,245 87,433

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลก�าไรท่ียงั

ไม่เกดิขึน้จริงจาก
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย

ผลก�าไรท่ียงั
ไม่เกดิขึน้จริงจาก
หลกัทรัพย์เพือ่ค้า รวม

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - -

ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย - 783 783
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น 97,382 - 97,382
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 97,382 783 98,165
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย - 5,539 5,539
ภาษีเพิ่ม/(ลด) ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น 67,536 - 67,536
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 164,918 6,322 171,240

(หน่วย: พันบาท)

22. เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุ
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
เจ้าหน้ี
กิจการย่อย 8 - - 755 139
กิจการร่วมค้า 8 32 81 32 81
กิจการอื่น 103,739 87,268 103,239 83,296

103,771 87,349 104,026 83,516
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กิจการย่อย 8 - - 17,669 5,914
กิจการร่วมค้า 8 16,450 9,340 16,450 8,740
กิจการอื่น 907,392 934,814 875,983 917,335

923,842 944,154 910,102 931,989
1,027,613 1,031,503 1,014,128 1,015,505

(หน่วย: พันบาท)
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23. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

24. ส�ารองผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้น 78,151 72,942 - -

ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่าย 67,683 65,775 - -

เงินประกันต่าง ๆ 32,931 35,728 32,928 35,724
สารองเงินผลประโยชน์พนักงานจากสิทธิการลาพักร้อนสะสม 26,139 24,223 25,917 24,121
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 25,703 33,305 9,638 10,938
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 20,088 - 20,088 -

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 14,256 18,924 5,967 18,921
กองทุนเงินทองของมีค่า 11,576 11,570 11,576 11,570
สารองผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 
(หมายเหตุ 24) 6,360 - 4,908 -

เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้าท่วม - 36,775 - 36,775
อื่น ๆ 18,238 18,079 13,578 12,781

301,125 317,321 124,600 150,830

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินท่ีถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 
ผลประโยชน์เกษียณอายุ (หมายเหตุ 23) 6,360 - 4,908 -

6,360 - 4,908 -

หน้ีสินท่ีถงึก�าหนดช�าระเกนิกว่า 1 ปี 
ผลประโยชน์เกษียณอายุ 372,705 207,353 372,705 207,353
ผลประโยชน์อื่น 28,613 30,910 28,613 30,910

401,318 238,263 401,318 238,263
407,678 238,263 406,226 238,263

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายท่ีรวมอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์เกษียณอายุ 24,965 23,598 23,033 23,598
ผลประโยชน์อื่น 257 2,978 257 2,978

25,222 26,576 23,290 26,576

(หน่วย: พันบาท)
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จานวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 รายการที่บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์เกษียณอายุ 379,065 207,353 377,613 207,353
ผลประโยชน์อื่น 28,613 30,910 28,613 30,910

หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน 407,678 238,263 406,226 238,263

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 19,659 18,727 17,734 18,727
ต้นทุนดอกเบี้ย 8,498 7,849 8,491 7,849
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์อื่น (2,935) - (2,935) -

25,222 26,576 23,290 26,576

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 1 มกราคม 238,263 222,459 238,263 222,459
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 19,659 18,727 17,734 18,727
ต้นทุนดอกเบี้ย 8,498 7,849 8,491 7,849
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์อื่น (2,935) - (2,935) -

การวัดมูลค่าใหม่
ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 9,559 - 9,559 -

ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติทางการเงิน 93,582 - 93,582 -

ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์ 44,086 - 44,086 -

410,712 249,035 408,780 249,035
หัก จ่ายผลประโยชน์ (3,034) (10,772) (2,554) (10,772)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 407,678 238,263 406,226 238,263
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 23) (6,360) - (4,908) -

ยอดคงเหลือที่ถึงกาหนดชาระเกิน 1 ปี 401,318 238,263 401,318 238,263

(หน่วย: พันบาท)
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ข้อสมมติฐานทางสถิติที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณ  
สรุปได้ดังนี้

การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์อื่นที่ไม่มีการคิดลด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ร้อยละ 2.75 ร้อยละ 3.60
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจา ร้อยละ 6.50 ร้อยละ 5.00 - 10.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานตามสัญญา ร้อยละ 6.50 ร้อยละ 4.50
อัตราการลาออกเฉลี่ย ร้อยละ 0.00 - 13.00 ร้อยละ 0.00 - 13.00
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ ร้อยละ 75 ของ TMO2017   TMO2008
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้

การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 12 ลดลงร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ลดลงร้อยละ 12 ลดลงร้อยละ 13
อัตราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการ 
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทาง 
ปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการ
คานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน 
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
หลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการคานวณหนี้สินบาเหน็จ
บานาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์คือ 20 ปี (พ.ศ. 2559: 22 ปี)

งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เกษียณอายุ 5,970 34,249 508,512 548,731
ผลประโยชน์อื่น 2,484 11,288 20,038 33,810
รวม 8,454 45,537 528,550 582,541

(หน่วย: พันบาท)
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่เกิน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เกษียณอายุ 5,970 34,167 506,414 546,551
ผลประโยชน์อื่น 2,484 11,288 20,038 33,810
รวม 8,454 45,455 526,452 580,361

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่เกิน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เกษียณอายุ 44 35,618 674,075 709,737
ผลประโยชน์อื่น 2,382 14,214 50,322 66,918
รวม 2,426 49,832 724,397 776,655

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

25. เงินกองทุน 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ที่ได้รวมเป็น 

ส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

เงินกองทุน

เงนิกองทุน
ส�ารองเพือ่

การช�าระราคา
และส่งมอบ 

หลักทรัพย์

เงนิกองทุน
ส�ารองเพือ่
การช�าระหน้ี

ในตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า

เงนิกองทุน
ชดเชย 

ความเสียหาย

เงนิกองทุนเพือ่
การสงเคราะห์
ด้านสวสัดกิาร

พนักงาน

เงนิกองทุน
คุม้ครอง 

ผู้ลงทุนใน 

หลักทรัพย์

เงนิกองทุน
คุม้ครอง
ผู้ลงทุนใน

สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า

เงนิกองทุน
ท่ัวไป รวม

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,500,000 300,000 100,000 107,792 439,269 53,276 19,750,352 23,250,689
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 2,040,000 - - - - - (2,040,000) -

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ - - - - - - (61) (61)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 - - - 1,748 11,124 764 1,745,634 1,759,270

ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 54,040 19,455,925 25,009,898

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 54,040 19,455,925 25,009,898
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 200,000 - - - - - (200,000) -

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ - - - - - - (118,479) (118,479)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 - - - 1,130 9,215 622 1,821,622 1,832,589

ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 54,662 20,959,068 26,724,008

(หน่วย: พันบาท)
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หมายเหตุ

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุน

เงนิกองทุน
ส�ารองเพือ่

การช�าระราคา
และส่งมอบ 

หลักทรัพย์

เงนิกองทุน
ส�ารองเพือ่การ

ช�าระหน้ี
ในตลาดสญัญา
ซ้ือขายล่วงหน้า

เงนิกองทุน
ชดเชย

ความเสียหาย

เงนิกองทุนเพือ่
การสงเคราะห์
ด้านสวสัดกิาร

พนักงาน

เงนิกองทุน
คุม้ครอง 

ผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์

เงนิกองทุน
ท่ัวไป รวม

ยอดคงเหลือต้นปี วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,500,000 300,000 100,000 107,792 439,269 18,706,211 22,153,272
รายการจัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 2,040,000 - - - - (2,040,000) -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 - - - 1,748 11,124 1,536,252 1,549,124

ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 18,202,463 23,702,396

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 18,202,463 23,702,396
รายการจัดสรรเงินกองทุนทั่วไป 200,000 - - - - (200,000) -

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (117,782) (117,782)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 26 - - - 1,130 9,215 1,413,192 1,423,537

ยอดคงเหลือปลายปี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 19,297,873 25,008,151

(หน่วย: พันบาท)

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบด้วย

เงินกองทุนส�ารองเพือ่การช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ในปี พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560  

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติจัดสรรเงินกองทุน
ทั่วไปเป็นจานวนเงิน 2,000 ล้านบาท 500 ล้านบาท 2,040 
ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลาดับ รวมจานวน 4,740 
ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินสารองเพื่อการชาระราคาและ 
ส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี ซึ่งดาเนินการโดย
กิจการย่อยในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
กรณีที่สมาชิกมีการผิดนัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุนส�ารองเพื่อการช�าระหน้ีในตลาดสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้า
ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติ 

ให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็นจานวนเงิน 300 ล้านบาท  
เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสารองเพื่อการชาระหนี้สิน 
ตลาดอนุพันธ์ของสานักหักบัญชีในการรองรับความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบการซื้อขายและการชาระหนี้ 
ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บริษัท สานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จากัด

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

หลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็นจานวน
เงินรวม 100 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนชดเชย
ความเสียหาย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างความ
มั่นใจให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่ง
อาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

เงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน
ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็น
จานวนเงินรวม 75 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อการ
สงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้จาก
การบริหารเงินกองทุนได้นาเข้ามาสมทบในเงินกองทุนดังกล่าว

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์  
(Securities Investor Protection Fund “ SIPF”) 
(“กองทุน”) โดยมีทุนประเดิมที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียม
การเป็นสมาชิกเป็นจานวนเงิน 300 ล้านบาท
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กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ 
กฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นการสร้าง 
ความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 34 ราย 
(พ.ศ. 2559: 34 ราย)

ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจานวน

เงิน 300 ล้านบาท 
2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือน 

ที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 
3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนในอนาคต

กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความ
ดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุน 
ไม่ได้รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความ 
เสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ  
1 ล้านบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้

1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ

2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุน 
มีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุญาโตตุลาการได้มี 
คาชี้ขาดให้บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนรายนั้น 
คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน แต่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุน 
รายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจาก 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ 
ลงทุนด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม
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งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้น 390,411 444,204
ดอกเบี้ยค้างรับ 4,257 5,791
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 412 203
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 395,080 450,198
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 394,630 301,334
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 394,630 301,334
รวมสินทรัพย์ 789,710 751,532

หน้ีสินและเงินกองทุน
หน้ีสินส่วนของสมาชิก
เงินสมทบจากสมาชิก 218,926 213,494
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 94,449 80,380
รวมหน้ีสินส่วนของสมาชิก 313,375 293,874
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,504 2,392
รวมหน้ีสิน 318,879 296,266
เงินกองทุน
ทุนเริ่มแรก 300,000 300,000
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 170,831 155,266
รวมเงินกองทุน 470,831 455,266
รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 789,710 751,532

(หน่วย: พันบาท)

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้แสดงรายละเอียด
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 “ผลการดาเนิน
งานของเงินกองทุน”

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (กิจการย่อย)  
ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) 
(“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิมจากบริษัทจานวน 50 
ล้านบาท

กองทุนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดสัญญาซื้อขาย 
ล่วงหน้ากาหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รับความคุ้มครอง 
ต้องเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน โดยเป็นบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุน
สถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนจานวน 37 ราย (พ.ศ. 2559: 41 ราย) 
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ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิม
ของบริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บ
จากสมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงิน
และทรัพย์สินของกองทุน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุนจะมี
ทรัพย์สินจานวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย 
เงินทุนประเดิมจากบริษัทจานวน 50 ล้านบาท และเงิน 
ค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือ
จนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท โดยบริษัทอาจเรียกเก็บเพิ่มเติม 
ได้ตามที่เห็นจาเป็นและสมควร

กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความ
ดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหาย 

แก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท  
ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ

2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุน 
มีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุญาโตตุลาการได้มี 
คาชี้ขาดให้บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนรายนั้น 
คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน แต่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุน 
รายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการ
ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง หรือไม่ก็ตาม
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งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวม  
แยกแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้น 74,039 73,653
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก 599 460
ดอกเบี้ยค้างรับ 629 555
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 75,267 74,668
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 16,219 8,207
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 16,219 8,207
รวมสินทรัพย์ 91,486 82,875

หน้ีสินและเงินกองทุน
หน้ีสินหมุนเวียน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 234 257
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 234 257
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินสมทบจากสมาชิก 35,243 27,600
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 1,347 978
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,590 28,578
รวมหน้ีสิน 36,824 28,835
เงินกองทุน 
ทุนประเดิม 50,000 50,000
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,662 4,040
รวมเงินกองทุน 54,662 54,040
รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 91,486 82,875

(หน่วย: พันบาท)

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 “ผลการดาเนินงาน
ของเงินกองทุน”
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26. ผลการด�าเนินงานของเงินกองทุน
ผลการดาเนินงานของเงินกองทุนต่าง ๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายได้

และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม

เงินกองทุนเพ่ือ
การสงเคราะห์
ด้านสวัสดิการ

พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน

ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ส่วนของ  

ตลาดสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้าฯ) เงินกองทุนท่ัวไป รวม
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
รายได้
รายได้จากการดาเนินงาน - - - 5,006,640 5,006,640
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 1,130 11,657 888 1,043,889 1,057,564
รายได้อื่น - - - 313,753 313,753
รวมรายได้ 1,130 11,657 888 6,364,282 6,377,957
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - 138 111 3,817,856 3,818,105
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย - - - 221,075 221,075
ภาษีเงินได้ - 2,304 155 503,729 506,188
รวมค่าใช้จ่าย - 2,442 266 4,542,660 4,545,368
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,130 9,215 622 1,821,622 1,832,589
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นในกิจการร่วม - - - 53 53
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 

ที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ - - - 322,123 322,123
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 

ในกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - 9,462 - - 9,462
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - (3,112) - (65,452) (68,564)
รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 6,350 - 256,724 263,074
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ 

หลังออกจากงาน - - - (147,924) (147,924)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ

ใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - - - 29,445 29,445
รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - (118,479) (118,479)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,130 15,565 622 1,959,867 1,977,184

(หน่วย: พันบาท)
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งบการเงินรวม

เงินกองทุนเพ่ือ
การสงเคราะห์
ด้านสวัสดิการ

พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน

ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ส่วนของ  

ตลาดสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้าฯ) เงินกองทุนท่ัวไป รวม
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
รายได้
รายได้จากการดาเนินงาน - - - 5,099,000 5,099,000
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 1,748 12,059 1,042 765,113 779,962
รายได้อื่น - - - 206,984 206,984
รวมรายได้ 1,748 12,059 1,042 6,071,097 6,085,946
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - 87 88 3,693,659 3,693,834
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย - - - 401,190 401,190
ภาษีเงินได้ - 848 190 230,614 231,652
รวมค่าใช้จ่าย - 935 278 4,325,463 4,326,676
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,748 11,124 764 1,745,634 1,759,270
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นในกิจการร่วม - - - (11) (11)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 

ที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ - - - 341,690 341,690
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 

ในกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - 4,599 - - 4,599
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - (2,392) - (94,988) (97,380)
รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 2,207 - 246,691 248,898
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ 

หลังออกจากงาน - - - (61) (61)
รวมรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - (61) (61)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,748 13,331 764 1,992,264 2,008,107

(หน่วย: พันบาท)
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุนเพ่ือ
การสงเคราะห์
ด้านสวัสดิการ

พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน

ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ส่วนของ  

ตลาดสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้าฯ) เงินกองทุนท่ัวไป รวม
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560
รายได้
รายได้จากการดาเนินงาน - - - 2,281,975 2,281,975
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 1,130 11,657 - 1,307,505 1,320,292
รายได้อื่น - - - 1,864,394 1,864,394
รวมรายได้ 1,130 11,657 - 5,453,874 5,466,661
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - 138 - 3,484,583 3,484,721
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย - - - 221,075 221,075
ภาษีเงินได้ - 2,304 - 335,024 337,328
รวมค่าใช้จ่าย - 2,442 - 4,040,682 4,043,124
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,130 9,215 - 1,413,192 1,423,537
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 

ที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ - - - 322,123 322,123
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 

ในกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - 9,462 - - 9,462
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - (3,112) - (64,424) (67,536)
รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 6,350 - 257,699 264,049
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ 

หลังออกจากงาน - - - (147,227) (147,227)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ

ใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - - - 29,445 29,445
รวมรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - (117,782) (117,782)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,130 15,565 - 1,553,109 1,569,804

(หน่วย: พันบาท)



161

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุนเพ่ือ
การสงเคราะห์
ด้านสวัสดิการ

พนักงาน

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน

ในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)

เงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ส่วนของ  

ตลาดสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหน้าฯ) เงินกองทุนท่ัวไป รวม
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
รายได้
รายได้จากการดาเนินงาน - - - 2,300,790 2,300,790
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 1,748 12,059 - 1,142,681 1,156,488
รายได้อื่น - - - 1,960,975 1,960,975
รวมรายได้ 1,748 12,059 - 5,404,446 5,418,253
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน - 87 - 3,385,849 3,385,936
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย - - - 401,190 401,190
ภาษีเงินได้ - 848 - 81,155 82,003
รวมค่าใช้จ่าย - 935 - 3,868,194 3,869,129
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,748 11,124 - 1,536,252 1,549,124
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - - -

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 
ที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ - - - 341,690 341,690

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย 
ในกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - 4,599 - - 4,599

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - (2,392) - (94,990) (97,382)

รวมรายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 2,207 - 246,700 248,907
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ 

หลังออกจากงาน - - - - -

รวมรายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ 

ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - - -

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,748 13,331 - 1,782,952 1,798,031

(หน่วย: พันบาท)
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27. รายได้จากการด�าเนินงาน

28. รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,554,446 1,649,855 1,222,775 1,281,627
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1,064,660 1,018,481 - -

ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน 576,285 539,130 576,285 539,130
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 480,707 497,657 - -

รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์ 426,339 508,537 - -

ค่าบริการข้อมูล 342,501 340,012 297,635 290,530
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์ 321,834 290,297 - -

ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 149,942 122,461 149,510 122,314
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 87,676 132,570 35,770 67,189
ค่าบริการกองทุน 2,250 - - -

5,006,640 5,099,000 2,281,975 2,300,790

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ดอกเบี้ยรับ 360,879 355,300 230,486 198,858
หัก ดอกเบี้ยจ่าย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 8 - - (40,957) (32,010)
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก (161,289) (147,635) - -

ดอกเบี้ยรับ - สุทธิ 199,590 207,665 189,529 166,848
รายได้เงินปันผลจาก

กองทุนรวม 207,821 376,095 207,821 376,095
กิจการย่อย 13 - - 278,294 377,317
กิจการร่วมค้า 14 - - 4,555 8,497
กิจการร่วม 14 - - 9,446 31,487
กองทุนส่วนบุคคล 18 61 10 35
กิจการอื่น 7,805 29,231 7,805 29,231

กาไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน 595,693 191,705 585,103 191,436
ผลกาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก 
เงินลงทุนเพื่อค้า 12,912 (37,896) 4,892 (36,517)

ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของ 
เงินลงทุนในต่างประเทศ 10,262 - 10,262 -

อื่น ๆ 10,918 - 10,918 -

1,045,019 766,861 1,308,635 1,144,429

(หน่วย: พันบาท)
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29. รายได้อื่น

30. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน 75,001 72,737 75,001 72,737
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด 53,313 3,355 53,313 3,355
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน 32,971 325 32,938 332
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน 28,368 24,513 - -

รายได้ค่าบริการ (หมายเหตุ 8) 17,875 16,237 1,654,400 1,840,240
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 16,692 12,524 16,692 12,524
รายได้ค่าปรับ 14,126 21,198 10,929 13,094
รายได้ค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของบริษัทหลักทรัพย์ 10,000 1,200 10,000 -

รายได้อื่น 31,257 29,064 11,121 18,693
279,603 181,153 1,864,394 1,960,975

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ผู้บริหารส�าคัญ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ 137,695 173,781 137,695 173,781
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 9,635 9,695 9,635 9,695

147,330 183,476 147,330 183,476
พนักงานอื่น ๆ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ 1,355,769 1,219,853 1,316,637 1,210,988
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 65,987 62,445 63,670 61,869

1,421,756 1,282,298 1,380,307 1,272,857
1,569,086 1,465,774 1,527,637 1,456,333

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ
พนักงานของกลุ่มกิจการบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิน
สะสมในอัตราร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 15.00 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10.00 
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้
ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่
ได้รับอนุญาตแห่งหนึ่ง

31. เงินอดุหนุนให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(ก.ล.ต.)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ 
สานักงาน ก.ล.ต. (“สานักงาน”) ตามอัตราที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาหนด

ใน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียกเก็บ 
เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ 
การเรียกเก็บสาหรับปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา  
3 ปี) ดังนี้
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1. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของปีที่เรียกเก็บ

2. เรียกเก็บจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ที่ไม่ เคยขออนุญาต เสนอขายหลักทรัพย์ 
ต่อสานักงานในอัตราเดียวกับที่สานักงานเรียกค่า
ธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนที่มีหน้าที่จัดทา
และส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มี 
มติให้ยกเลิกเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559  
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ 
เปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาจากการดาเนินการ อาจมีการ
ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้นได้

นอกจากนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังมีมติให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (กิจการย่อย) สาหรับการ 
ประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับปี พ.ศ. 2560 ถึงปี 
พ.ศ. 2562 ในอัตราปีละ 2 ล้านบาท 

32. ค่าใช้จ่ายอื่น

33. ภาษีเงินได้
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 271) ได้กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่เสียภาษี 
เงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 86,757 75,958 116,276 75,838
ค่าใช้จ่ายเดินทางและพาหนะ 38,562 30,386 36,650 30,386
เงินสนับสนุน 28,913 26,465 28,913 36,367
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบันต่าง ๆ 4,948 4,982 3,864 4,207
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 3,664 3,884 3,586 3,786
ค่ารับรอง 1,896 2,052 1,895 2,127
ค่าใช้จ่ายอื่น 14,608 9,070 8,350 8,121

179,348 152,797 199,534 160,832

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน 501,403 284,799 333,992 133,853
รวมภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน 501,403 284,799 333,992 133,853
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว 2,326 (54,185) 1,032 (52,698)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,326 (54,185) 1,032 (52,698)
รวมภาษีเงินได้ 503,729 230,614 335,024 81,155

(หน่วย: พันบาท)
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ภาษีเงินได้สาหรับรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมีจานวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎี
ของกาไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักเป็นร้อยละ 21.56 (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 11.59)

34. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 2,336,318 1,989,884 1,758,561 1,630,279
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 
(พ.ศ. 2559: ร้อยละ 20) 467,264 397,977 351,712 326,056

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (74,260) (307,019) (74,260) (306,424)
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่ม (2,995) - (2,995) -

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 64,058 63,748 62,410 63,748
รายการกาไรระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(สุทธิจากภาษีเงินได้) 51,629 78,285 - -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน  
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 
ในหลักทรัพย์ (สุทธิจากภาษีเงินได้) (1,967) (2,377) (1,843) (2,225)

ภาษีเงินได้ 503,729 230,614 335,024 81,155

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ภาระผูกพันส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
อาคารและอุปกรณ์สานักงาน 103,866 - 103,866 -

คอมพิวเตอร์ 50,931 - 50,931 -

154,797 - 154,797 -

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี 14,515 14,269 14,515 14,269
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 26,908 28,092 26,908 28,092

41,423 42,361 41,423 42,361
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าท่ีดิน
ภายในหนึ่งปี - 15,679 - 15,679
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี - 62,716 - 62,716
เกิน 5 ปี - 111,957 - 111,957

- 190,352 - 190,352
ภาระผูกพันส�าหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารและ 

ระบบงานเทคโนโลยี
ภายในหนึ่งปี 222,347 54,724 222,347 54,724
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 95,760 77,525 95,760 77,525

318,107 132,249 318,107 132,249
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35. มูลค่ายุติธรรม
35.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ 3 ระดับ ดังนี้

• ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง 
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม
- หลักทรัพย์เพื่อค้า - 9,589,519 - 9,589,519
- หลักทรัพย์เผื่อขาย 1,190,134 6,742,158 - 7,932,292

รวม 1,190,134 16,331,677 - 17,521,811

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม
- ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด - 8,093,142 - 8,093,142
- เงินลงทุนทั่วไป - 10,047 12,361 22,408

รวม - 8,103,189 12,361 8,115,550

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม
- หลักทรัพย์เพื่อค้า - 3,351,602 - 3,351,602
- หลักทรัพย์เผื่อขาย 1,190,134 6,742,158 - 7,932,292

รวม 1,190,134 10,093,760 - 11,283,894

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม
- ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด - 2,218,202 - 2,218,202
- เงินลงทุนทั่วไป - 10,047 12,361 22,408

รวม - 2,228,249 12,361 2,240,610

(หน่วย: พันบาท)

เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดสั้น และมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบัน
อย่างสม่าเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าที่เทียบเคียง
มูลค่ายุติธรรม เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสาหรับ
ผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน ทรัพย์สินหลักประกัน 
และผลประโยชน์ ลูกหนี้ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินฝากและ 
ผลประโยชน์อื่นในทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์  
เงินฝากและผลประโยชน์อื่นในเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ เงินฝากและผลประโยชน์อื่นในเงินกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้และเงิน 
กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย 

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็น 
สาระสาคัญกับมูลค่าตามบัญชี

เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับท่ี 1

หลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว 
และเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ วัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก (Arca) ณ วันทาการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน

เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับท่ี 2

หลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะสั้น  
เงินลงทุนระยะยาว เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์  

และเงินลงทุนทั่วไปที่อยู่ในเงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจจานวน 1 กองทุน 
วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิง
จากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนดและ 
หลักทรัพย์เพื่อค้าได้แก่เงินฝากประจา พันธบัตร และหุ้นกู้  
โดยวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินฝากประจาซึ่งมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่ 2 โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญา
ด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง สาหรับ
พันธบัตรและหุ้นกู้จะวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่มี
การซื้อขาย ในตลาดโดยคานวณจากอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทาการสุดท้ายของวันที่ 
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่าส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับท่ี 3

เนื่องจากเงินลงทุนทั่วไปของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุน
ในบริษัทจากัดโดยที่กลุ่มกิจการมีสัดส่วนในการถือหุ้น
อย่างไม่มีสาระสาคัญส่งผลให้กลุ่มกิจการไม่มีอานาจในการ
ควบคุมและตัดสินใจในบริษัทผู้ถูกลงทุนทาให้การหาข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเป็น
ไปได้ยากในทางปฏิบัติ นอกจากนี้กลุ่มกิจการผู้ถูกลงทุน
ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึง
ไม่มีราคาในการซื้อขายที่จะนามาใช้เป็นมูลค่ายุติธรรม 
ทั้งนี้กลุ่มกิจการยังไม่มีแผนการที่จะขายเงินลงทุนทั่วไป 
จึงไม่ได้ทาการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ด้วย
เหตุนี้กลุ่มกิจการจึงไม่สามารถเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนทั่วไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ และได้
แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)

 

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
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36. สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
36.1 สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึน

36.1.1	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มกิจการเป็นโจทก์ฟ้องกลุ่มบริษัท

ประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ 
เพลิงไหม้อาคารสานักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ (อาคารเดิม)  
เมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นจานวนเงิน 123 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทรณ์พิพากษา
ยกฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันที่  
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มกิจการได้ยื่นฎีกาต่อศาลและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจาก
ผลของคดียังมีความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่ได้บันทึก 
รายได้ดังกล่าวในงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

36.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
36.2.1	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

36.2.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้าประกันกับ
ธนาคารเป็นจานวนเงินรวม 4.68 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: 
6.99 ล้านบาท) เพื่อค้าประกันการใช้ไฟฟ้าในการดาเนิน
ธุรกิจตามปกติ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มีภาระ
สาคัญเกิดขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกหนังสือรับทราบ
ภาระหนี้สิน (Letter of Comfort) กับธนาคารเกี่ยวกับ 
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ให้กับบริษัท สานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จากัด (“สานักหักบัญชี”) ซึ่งเป็นกิจการ
ย่อยแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: 2,400 
ล้านบาท) เพื่อรองรับงานชาระราคาหลักทรัพย์ตราสารทุน 
และตราสารอนุพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรองว่า 

จะดารงสัดส่วนการถือหุ้นในสานักหักบัญชีในอัตราร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน จนกระทั่งวันสิ้นสุดของระยะเวลา
การให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานของสานักหักบัญชีเพื่อให้สานัก 
หักบัญชีมีความสามารถในการชาระหนี้แก่ธนาคาร ทั้งนี้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สานักหักบัญชียังไม่มี 
การเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

36.2.1.2 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถูกฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายจากการ
ไม่กากับดูแลบริษัทสมาชิกให้บังคับขายหลักทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย 
โดยถูกเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นจานวนเงินรวม 
12.65 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คดีอยู่
ระหว่างการทาคาให้การแก้คดี เนื่องจากผลของคดี 
ยังมีความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่ได้บันทึก 
ค่าเสียหายดังกล่าวในงบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

36.2.2	 กิจการย่อย
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กิจการย่อยแห่ง 

หนึ่งถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีละเมิดที่เกี่ยวเนื่องจาก 
การให้บริการของบริษัท เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความ 
เสียหาย โดยถูกเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายเป็น 
จานวนเงินรวม 16.20 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น เนื่องจากผลของ
คดียังมีความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่ได้บันทึก 
ค่าเสียหายดังกล่าวในงบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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37. เครื่องมือทางการเงิน - สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีวันครบกาหนดงวดสุดท้ายในการชาระเงินของสัญญา

ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะ คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จานวนเงินที่จะต้อง
ชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 คือ 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ 

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 โดยอ้างอิงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเทียบบาทที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 682,807 - 682,807 -

งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
- เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กรณีที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก 9,106 - 9,106 -
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ฝ�ายบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

กลุ่มงานธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์

กองทุนเพ�่อ
การพัฒนาตลาดทุน

กลุ่มงานการตลาด
ผู้ออกหลักทรัพย์ 1

กลุ่มงานการตลาด
ผู้ออกหลักทรัพย์ 2

ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์

กลุ่มงานบริการลูกค้า
และช่องทาง

กลุ่มงานการตลาด
ระบบสารสนเทศ สายงานกฎหมาย

กลุ่มงานกำกับสมาชิก
และการซ้ือขาย

กลุ่มงานกำกับ
บริษัทจดทะเบียนและ
นโยบายกำกับตลาด

กลุ่มงานพัฒนา
เพ่ือสังคม

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือความยั่งยืน

กลุ่มงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สายงาน
ผู้ออกหลักทรัพย์

สายงานการตลาด สายงาน
กำกับตลาด

สายงานปฏิบัติการ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน

สายงานการเง�นและ
บร�หารเง�นลงทุน

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร

สายงานบร�หาร

สายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
เพ�่อความยั่งยืน

สถาบันว�จัย
เพ�่อตลาดทุน

กรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายใน

รายงานประจ�าปี 2560172

โครงสร้างองค์กร



ฝ�ายบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

กลุ่มงานธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์

กองทุนเพ�่อ
การพัฒนาตลาดทุน

กลุ่มงานการตลาด
ผู้ออกหลักทรัพย์ 1

กลุ่มงานการตลาด
ผู้ออกหลักทรัพย์ 2

ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์

กลุ่มงานบริการลูกค้า
และช่องทาง

กลุ่มงานการตลาด
ระบบสารสนเทศ สายงานกฎหมาย

กลุ่มงานกำกับสมาชิก
และการซ้ือขาย

กลุ่มงานกำกับ
บริษัทจดทะเบียนและ
นโยบายกำกับตลาด

กลุ่มงานพัฒนา
เพ่ือสังคม

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือความยั่งยืน

กลุ่มงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สายงาน
ผู้ออกหลักทรัพย์

สายงานการตลาด สายงาน
กำกับตลาด

สายงานปฏิบัติการ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน

สายงานการเง�นและ
บร�หารเง�นลงทุน

สายงานบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร

สายงานบร�หาร

สายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ
เพ�่อความยั่งยืน

สถาบันว�จัย
เพ�่อตลาดทุน

กรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายใน
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ดร. ชัยวัฒน์  ว�บูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

นางภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2560174



ศาสตราจารย์พิเศษ  
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ

นายชัยภัทร  ศร�ว�สารวาจา
กรรมการ

นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการ

นายปร�ญญ์  พานิชภักดิ์
กรรมการ

นายพิเชษฐ  สิทธิอ�านวย
กรรมการ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
กรรมการ

นางเกศรา มัญชุศร�
กรรมการและผู้จัดการ 

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
กรรมการ

ดร. สุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2561
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176 รายงานประจ�าปี 2560

ประวติัคณะกรรมการ
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2536
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จากัด (มหาชน) 

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

ตั้งแต่ปี 2558 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ปี 2558 กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย 

อึ๊งภากรณ์
ตั้งแต่ปี 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ปี 2555 กรรมการอานวยการ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 2556 - 2558 ประธานคณะกรรมการอานวยการ 

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ปี 2550 - 2551 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปี 2547 - 2553 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย 
จากัด (มหาชน)

ปี 2544 - 2549 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง

ปี 2540 - 2541 ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทางาน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 25 ปี)

ปี 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
รองประธานกรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  University of 

Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม)  

Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of The Chairman 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation 

Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for 

Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2560 ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2560 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2560 ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2558 อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2558 ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท สานัก 

หักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
ตั้งแต่ปี 2558 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ 

หลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2556 คณะอนุกรรมการวินัย บุคลากรในธุรกิจ

ตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตั้งแต่ปี 2553 นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ตั้งแต่ปี 2553 รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ตั้งแต่ปี 2544 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์  

ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 2557 - 2558 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปี 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด และ 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

ปี 2554 - 2558 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปี 2550 - 2554 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ปี 2548 - 2551 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จากัด
ปี 2548 - 2550 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด
ปี 2541 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ 

เอสจี สินเอเซีย จากัด
ปี 2541 - 2544 กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จากัด 

(มหาชน)

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 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ

ร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (วปรอ.)
• วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า (Tepcot)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of The Chairman 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกฎหมาย และประธานอนุกรรมการ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง 
และแก้ไขประมวลรัษฎากร

ตั้งแต่ปี 2559 ประธานอนุกรรมการกฎหมาย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2554 ประธานคณะกรรมการภาษีของ 

สภาหอการค้าไทย และกรรมการ 

สภาหอการค้าไทย 
ตั้งแต่ปี 2554 อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ปี 2542 กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์  

จากัด 
ตั้งแต่ปี 2533 ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ 

แม็คเค็นซี่ จากัด 

ประสบการณ์การท�างาน
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  The Role of The Chairman 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for 

Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital 

Market Academy Executive Education 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2559 อนุกรรมการตรวจสอบ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 23 พ.ค. 2559 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ

หลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 

จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิปปิ้ง 

จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ 

เคที ซีมิโก้ จากัด
ตั้งแต่ปี 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ 

ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 2556 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครอง

ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ปี 2555 - 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ปี 2553 - 2554 กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จากัด

ปี 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติใหม่ 

แห่งประเทศไทย
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 Advance Audit Committee 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Committee 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for 

Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (หลักสูตร วปส.) 
รุ่นที่ 5

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนประกันชีวิต สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ง เสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย
ตั้งแต่ปี 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ปี 2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทาลิส จากัด
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน

สานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย
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 พานิชภักดิ์
กรรมการ

การศึกษา
• สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน London School of 

Economic and Political Sciences (LSE)

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for 

Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
กลุ่มลุ่มแม่น้าโขง (วตท - GMS) รุ่นที่ 1

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2

• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
(BRAIN) รุ่นที่ 1 - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุ่นที่ 9

• หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรม (RoLD) จากสถาบัน 

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
(TIJ)

• NUS - Business School Executive Education from 
National University of Singapore

• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์
สาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ) รุ่นที่ 6 จากสถาบัน
พระปกเกล้า 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 15

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ

ยุคใหม่
ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการ บริษัท สินวัฒนา ฟีนิกซ์ 

คราวด์ฟันดิ้ง จากัด 
ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ตั้งแต่ปี 2559 อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

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

ประสบการณ์การท�างาน
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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นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย
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 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
(หลักสูตร วพน.) รุ่นที่ 9

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2558 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

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) 

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 2556 - 2557 ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2550 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ บริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ จากัด 
(มหาชน) 

ปี 2543 - 2551 กรรมการ มาสเตอร์แฟรนไชส์ จิมโบรี เพลย์ 
แอนด์ มิวสิค (ประเทศไทย) บริษัท เพลย์
แอนด์มิวสิค 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

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาโท MBA North Texas State University, Denton, 

Texas (University of North Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรนักบริหาร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for 

Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation 
Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Committee 
Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 2

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ตั้งแต่ปี 2559 อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2559 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน 

กระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ปี 2557 นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ตั้งแต่ปี 2557 ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ตั้งแต่ปี 2556 กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
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 

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
กรรมการ

การศึกษา
• ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
• ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง 

หลักสูตรนักบริหาร
• Certificate in Management  University of California, 

Berkeley, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Senior Executive  

Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit Committee 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation 

Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 

(หลักสูตร สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Leadership Development 
Program (รุ่นที่ 3) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ร่วมกับ International Institute for Management 
Development

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2559 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครอง

ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2559 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท  
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ตั้งแต่ปี 2547 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี 

ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 2557 - 2558 อนุกรรมการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์
ปี 2555 - 2557 ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 

รุ่นที่ 24
ปี 2543 - 2545 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ 2
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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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit Committee 

Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification 

Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation 

Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ พ.ย. 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ ก.ย. 2560 กรรมการในคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 ประธาน (ประจาประเทศไทย) บริษัท 
จาร์ดีน แมธทีสัน (ประเทศไทย) จากัด

ตั้งแต่ ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา 
จากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ปี 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 2560 กรรมการ Oriental Hotel (Thailand) 

Public Company Limited
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 และ
อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัท 

จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย
ปี 2551 - 2552 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นาเข้าแห่งประเทศไทย 
ปี 2551 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด
ปี 2546 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จากัด 
(มหาชน)

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

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการ สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
ตั้งแต่ปี 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น  

เน็ตเวิร์ค จากัด
ตั้งแต่ปี 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด
ตั้งแต่ปี 2559 กรรมการ สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ 

(WFE)
ตั้งแต่ปี 2559 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่ปี 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจาคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ตั้งแต่ปี 2557 ประธานกรรมการ บริษัทในกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์
• บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จากัด
• บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด
• บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) 

จากัด
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากัด
• บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

ประสบการณ์การท�างาน
ปี 2557-2560 ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ 

จากัด
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
2560 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและ 
การธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2559 รางวัลสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรี 

แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
2559 รางวัลสตรีผู้นาธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง 

ปี 2559 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ 

และวิชาชีพแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2557 รางวัลโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ครบรอบ 80 ปี

2556 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ดร. กฤษฎา เสกตระกูล
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย 
รองผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
และหัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน

คณะผู้บร�หาร
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นางเกศรา มัญชุศร�
กรรมการและผู้จัดการ 

ดร. ร�นใจ ชาครพิพัฒน์
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด 
และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ดร. สันติ กีระนันทน์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2561
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นายกีรติ โกสีย์เจร�ญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง  
และหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ

นายอ�านวย จ�รมหาโภคา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาด 
ผู้ออกหลักทรัพย์ 1

นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานบริหาร และหัวหน้าสายงาน 
บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร
ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ 
และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สำานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำากัด

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกฎหมาย

นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวยุภาวรรณ ศิร�ชัยนฤมิตร 
ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

คณะผู้บร�หาร

1 2

3 4

5 6 7
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นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนพเก้า สุจร�ตกุล 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพ่ือสังคม
และสื่อสารองค์กร

นายจ�รเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

นายประพันธ์ เจร�ญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ (mai)

นางสาวปว�ณา ศร�โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานกำากับตลาด

นางสาวรุ่งทิพย์ เจร�ญว�สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาด 
ผู้ออกหลักทรัพย์ 2

นางสาวเพทาย เพชรรัตน์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8

10

9

11

12 13 14



424558.5656945

424558.5656945

424558.5656945

424558.5656945

424558.5656945

424558.5656945

424558.5656945

424558.5656945

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

บร�ษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด

บมจ. ตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

บร�ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม
จำกัด

บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร์ จำกัด

บร�ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมเพ�่อผู้ลงทุน

ต่างด้าว จำกัด

บร�ษัท ฟ�นเน็ต อินโนเวช่ัน
เน็ตเว�ร์ค จำกัด

บร�ษัท ไลฟ์ฟ�นคอร์ป จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงานประจ�าปี 2560184
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บริษัทย่อย
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ TFEX เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547 เพ่ือด�าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ
อนุพันธ์ ตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหน้าจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  
ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนช่ือจากบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา และเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2559 ได้ด�าเนินการควบรวมกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จากัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีราคา 
ประเภทอื่น ๆ  ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
พ.ศ. 2546 โดยมีสานักงาน ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกากับดูแล  
สินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ตามที่กาหนดใน 
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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) มีเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น 
ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานและ 

มีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (hedging 
instruments) ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจ
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่ 
สมเหตุสมผล

• เป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มี
ความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจได้ 
ในระบบการชาระราคาสาหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากจะมีสานัก 
หักบัญชีที่มีความมั่นคงเป็นคู่สัญญาทาให้ผู้ลงทุน 
มีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาด
เกี่ยวกับราคาในอนาคตของสินค้าอ้างอิง ส่งผลให้ผู้ลงทุน 
และผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดาเนินงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยมี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน

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
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 และเปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการให้
บริการที่ต่อเนื่องจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ของตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐานสากล 

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 
• ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝาก 

หลักทรัพย์ให้กับผู้ฝากหลักทรัพย์ (participant) เช่น  
บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian  
bank) เป็นต้น โดยหลักทรัพย์ที่ฝากอาจเป็นได้ทั้ง
ตราสารทุนและตราสารหนี้ ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝาก 
หลักทรัพย์ฯ จะบันทึกข้อมูลไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(scripless) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ยังให้บริการถอนหลักทรัพย์  
โอนหลักทรัพย์ จานา และเพิกถอนจานาหลักทรัพย์ ทั้งที่ 
เป็นแบบมีใบหลักทรัพย์ หรือในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทารายการเหล่านี้ผ่านบริษัทผู้ฝาก
หลักทรัพย์ หรือดาเนินการด้วยตนเอง ในกรณีที่ฝาก
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และทาหน้าที่
ในการชาระราคาตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC 
markets) อีกด้วย

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
รวมทั้งบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มอบหมาย
งานทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งในส่วนของหุ้นสามัญ หุ้นกู้  
หน่วยลงทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทาหน้าที่ 
ในการดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทาทะเบียน 

ผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ รวมทั้งทาหน้าที่ในการควบคุมสัดส่วนการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ 
นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผล 
ข้อมูลทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนระบบสารองกรณี
ระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ และมีระบบห้องมั่นคง 
เพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิต่าง ๆ  ให้ปลอดภัย  
ระบบบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และระบบ
ตรวจสอบกิจการภายในเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด  
มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

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



187

บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 9 
สิงหาคม 2547 โดยเริ่มแรกได้ท�าหน้าที่ช�าระราคาและส่งมอบสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2553 ได้มกีารโอนย้ายงานของส�านักหักบัญชีหลักทรัพย์ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั มายังบริษัท  
ส�านักหักบัญชีฯ ท�าให้ในปัจจบุนั บริษทั ส�านักหักบญัชีฯ ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางการช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีซือ้ขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหน้ี (TBX) ตลาดสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) อีกด้วย ซ่ึงท�าให้เกิดการบริหารงานและการจัดการที่ชัดเจน ลดต้นทุนในการบริหารความเส่ียงและ
การวางหลักประกันโดยรวมของสมาชิกและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางการชาระราคาและส่งมอบตราสารการเงิน
ในตลาดทุนไทย โดยเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (Central  
Counterparty: CCP) และรับประกันการชาระราคาและ 
ส่งมอบในทุก ๆ  รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ตลาดตราสารหนี้ (TBX) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(TFEX) ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยรวม 
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ 
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนไทยในระยะยาว

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
 
บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด มีทุน 

จดทะเบียน 600 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

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 จ�ากัด

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ�ากดั จดัต้ังขึน้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2543 และเปิดด�าเนนิการ 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าหน้าที่ให้บริการระบบซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี
การลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งค�าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด ทาหน้าที่ให้บริการ
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต  
รวมถึงเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทสมาชิกของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคาสั่งซื้อขายและอานวยความสะดวก
แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์ และอนุพันธ์

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด มีทุนจดทะเบียน 
80 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ
2. ดร. กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการ
3. นายกีรติ โกสีย์เจริญ กรรมการ
4. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
5. ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการ
6. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ
7. นางสาวอมตี ประภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

บริษทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ�ากดั จดัต้ังขึน้เม่ือวนัที ่4 ตุลาคม 2543 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกอบธุรกิจ
โดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) 
เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ประกอบธุรกิจโดยการ
ออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และ 
นาเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์
ทางการเงิน (financial benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล 
สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิ 
ในการซื้อหุ้นสามัญ (warrants) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด มีทุนจดทะเบียน 
10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ
2. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
3. นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร กรรมการ
4. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ�ากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ�ากัด ต้ังขึ้นเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 
ทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศในการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมอีกทางหน่ึง นอกเหนือจากการลงทุน 
ซ้ือขายหลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศโดยตรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว  
จากัด ได้รับการอนุมัติจัดตั้งและจัดการโครงการกองทุนรวม 
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมีผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทศูนย์รับฝาก 
หลักทรัพย์ฯ เป็นผู้บริหารกองทุน ลักษณะการบริหารงาน 
เป็นแบบ passive management โดยจะลงทุนตาม
ความประสงค์ของผู้ต้องการลงทุน ประเภทของกองทุน 
เป็นลักษณะกองทุนเปิด (open-ended fund) ซึ่งแต่ละ
กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใด 
บริษัทหนึ่งเท่านั้น กองทุนรวมเหล่านี้มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ที่มีสัญชาติไทยแม้ว่าจะถือโดยคนต่างด้าว

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว 

จากัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร กรรมการ
3. นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการ
4. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ
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บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จ�ากัด

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จ�ากัด ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2560 ประกอบธุรกิจให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุน (funding portal) และพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ในลักษณะ OTC trading platform ส�าหรับธุรกิจประเภท startup และ SMEs

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด ทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับธุรกิจประเภท startup และ SMEs 
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อทาการระดมทุนในรูปแบบ  
crowdfunding โดยดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และให้ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตาม 
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.สามารถดูข้อมูลและทาการจองซื้อ 
ผ่านระบบ

นอกจากนี้ ยังอานวยความสะดวกในการซื้อขายเปลี่ยน
มือในรูปแบบการเจรจาต่อรองผ่านระบบซื้อขายในลักษณะ 
OTC trading platform เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนมือ
สามารถทาการเจรจาต่อรอง ซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านระบบ
ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด มีทุนจดทะเบียน 
10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ
2. ดร. กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการ
3. นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการ
4. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ
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บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวช่ัน เน็ตเวิร์ค จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่  
25 สิงหาคม 2560 มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการช�าระเงินในตลาดทุน โดยเป็นสถาบนัตัวกลางเช่ือมต่อ
ธุรกรรมด้านการช�าระเงินกับธนาคารพาณิชย์ให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลักษณะการด�าเนินงาน

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จากัด ประกอบธุรกิจ 
ให้บริการการชาระเงินโดยทาหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อ
การรับ-ส่งคาสั่ง รวมทั้งจัดการด้านข้อมูล ก่อนส่งคาสั่ง 
เพื่อดาเนินการชาระเงินสาหรับผู้ประกอบการ เช่น บริษัท
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 
เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาระเงินในตลาดทุน  
(market infrastructure) ที่รองรับการรับจ่ายเงินของสถาบัน
ตัวกลางกับลูกค้าได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  
ผ่านการดาเนินงานที่เป็นมาตรฐานและการรวมศูนย์ก่อให้เกิด 
การประหยัดต่อขนาด (economy of scale)

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จากัด มีทุนจดทะเบียน 
200 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ 

1. นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ
2. นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ กรรมการ
3. นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร กรรมการ
4. นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการ
5. ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการ
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