
 
 

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. (2562 - 2564) 
 

1. ความเป็นมา 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนความท้าทายท่ีเข้ามา ก.ล.ต. 

ได้ทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์ โดยได้รับฟังความเห็นจากผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เช่น บริษัท
หลกัทรัพย ์(บล.) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.) และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่มีการมองไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน โดยพิจารณาเหตุผลและ 
ความจ าเป็นในการก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์ เพ่ือพฒันาตลาดทุนไทยให้สามารถท าหน้าท่ีตอบโจทย์
ส าคญัของประเทศและมีความสามารถในการแข่งขนัในเวทีสากล สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยอ านวย 
ความสะดวกให้สามารถเขา้ถึงโอกาสทางการเงินเป็นแหล่งระดมทุนส าหรับ SMEs นวตักรรม และ
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเช่ือมโยงการเจริญเติบโตกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้มีหลกัประกนัทางสังคมผ่านการลงทุน
ระยะยาวเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการภาครัฐ เสริมสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  

 
2. แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2562-2564 

ก.ล.ต. จึงเสนอทิศทางยทุธศาสตร์ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
A. สนบัสนุนผูใ้ห้บริการดา้นการให้ค  าแนะน าและวางแผนทางการเงินท่ีมีคุณภาพและ

ประชาชนวงกวา้งเขา้ถึงได ้(democratized access to wealth advice)  
B. สร้างโอกาสในการระดมทุนอยา่งมีคุณภาพ เพ่ือให้ตลาดทุนเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

(funding opportunity for growth and sustainability)  
C. สร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพการแข่งขนัของตลาดทุนไทย โดยการยกระดบั

กระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับระบบดิจิทลั (digitalization of capital market) 
D. การก ากบัดูแลท่ีเท่าทนักบัโลกอนาคตและลดภาระให้กบัภาคเอกชน (future of 

supervision)  
E. ยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการองคก์ร (reform of 

regulation and regulator) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน A-D 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้ค าแนะน าและวางแผนทางการเงินทีม่ีคุณภาพและ
ประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ปลีย่นแปลง และความท้าทาย (Where are we now?) 
การสะสมความมัง่คัง่เพ่ือให้มีรายไดเ้พียงพอรองรับการเกษียณเป็นโจทยส์ าคญัของ

ประเทศท่ีจะท าให้คนไทยมีสถานะทางการเงินท่ีดีในระยะยาว (long term financial well-being) และลด
ภาระดา้นงบประมาณของภาครัฐในการจดัสวสัดิการส าหรับผูสู้งอาย ุตลาดทนุนบัเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการลงทุนเพ่ือสะสมความมัง่คัง่ระยะยาว 

อยา่งไรก็ดี ประชาชนส่วนใหญ่ยงัเขา้ไม่ถึงตลาดทุน หรืออยูใ่นสภาวะท่ีมีทางเลือกใน
การลงทุนท่ีจ ากดั และอาจไม่สามารถตดัสินใจลงทุนได้เหมาะสมกบัเป้าหมายทางการเงินของตน 
(captive investor) การลงทุนผ่านกองทุนรวมส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมท่ีคลา้ยเงินฝาก ส่วนการลงทุน
โดยตรงผูล้งทุนบุคคลไม่สามารถเขา้ถึงตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพซ่ึงเหมาะกบัการสะสมความมัง่คัง่ใน
ระยะยาว แต่กลบัเป็นผูซ้ื้อหลกัของตราสารหน้ีท่ีอาจมีความเส่ียงสูง โดยท่ีอาจยงัมีความเข้าใจท่ีไม่
ถูกตอ้งว่ามีความเส่ียงน้อยกว่าตราสารทุน ในส่วนของการออมเพ่ือรองรับการเกษียณผ่านกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ (PVD) ส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 80 ยงัเป็นการลงทุนในเงินฝากและตราสารหน้ีซ่ึงอาจไม่
สามารถให้ผลตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรับความตอ้งการใชเ้งินหลงัเกษียณ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
นายจา้งยงัไมเ่ห็นความส าคญัของการจดัให้มี PVD ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีให้กบัลูกจา้งมากนกั 

ดา้นผูป้ระกอบธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย ์(bank conglomerate) 
ซ่ึงยงัคงเน้นการขายผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีตนจดัจ  าหน่าย (product-push) มากกว่าการขายหรือแนะน า
สินคา้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั (putting investors first) อยา่งไรก็ดี การเขา้มาของ
เทคโนโลยี และคู่แข่งรายใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีมาให้บริการทางการเงิน น ามาทั้งโอกาสในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผูป้ระกอบธุรกิจ และความทา้ทายท่ีเร่งให้เกิดการปรับตวัในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั
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ลูกคา้ จากเดิมท่ีเน้นการให้บริการท าธุรกรรม (transaction based) เปล่ียนมาเน้นบริการให้ค  าแนะน า 
(advisory based) ซ่ึงการปรับตัวดังกล่าวจะน ามาสู่โอกาสท่ีประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึง
ค  าแนะน าท่ีตอบโจทยใ์นแต่ละบุคคล (personalized portfolio management) มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทน
จากการใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลและเทคโนโลยี และมีเคร่ืองมือช่วยเพ่ือสามารถตดัสินใจไดดี้ยิ่งขึ้น 

 เหตุผลและความจ าเป็น 
หากปล่อยให้สภาพแวดลอ้มดงักล่าวด าเนินไป ประชาชนในวงกวา้งอาจไม่สามารถ

เข้า ถึ งและใช้ประโยชน์ จ ากตลาด ทุน เ พ่ื อส ร้ า ง  long term financial well-being ได้  ขณะ ท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได ้ซ่ึงจะท าให้ตลาดทุนไม่เป็นท่ีสนใจและ
ไมเ่ติบโตในระยะยาว  

ทิศทางที่จะด าเนินการ และผลที่คาดหวัง  (How do we get there and where do we  
want to be?) 
   ก.ล.ต. เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสนบัสนุนให้มีบริการแนะน าการลงทุนท่ีมีคุณภาพ 
(quality wealth advice services) ส าหรับประชาชนในวงกว้าง  โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายได้ปานกลาง 
(middle income) จากเดิมท่ีมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มผูมี้ฐานะหรือผูล้งทุนรายใหญ่ (high net worth: HNW) ซ่ึง
การไดรั้บค าแนะน าท่ีเหมาะสมจะช่วยขยายโอกาสในการเขา้ถึงบริการในการลงทุนไปสู่ประชาชนใน
วงกวา้ง (democratized financial access) ให้สามารถใชต้ลาดทุนสร้าง long term financial well-being  

บริการให้ค าแนะน าการลงทุน (wealth advice) 
• ขจัดอุปสรรคของผู้ประสงค์เข้ามาประกอบธุรกิจ และออกหลักเกณฑ์เพ่ือ 

อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์น าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือสนับสนุนให้มีการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเงินเขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ  เช่น 

- ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ท่ี เ ป็น อุปสรรค  เ ช่น  ค่ าใบอนุญาต ค่ าธรรม เ นียม  
โดยยงัคงไวซ่ึ้งมาตรฐานท่ีดีและมีคุณภาพโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูล้งทุนเป็นส าคญั (putting  
investors first) 

- ทบทวนระบบงาน และขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ ์(regulatory requirement) อ่ืน ๆ 
ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงหรือนวตักรรม  

• ส่งเสริมให้เกดิการไหลเวียนของข้อมูล (information flow) และเคร่ืองมือช่วยผู้ลงทุน
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เช่น 

- ท าให้ขอ้มูลพร้อมใช้และเขา้ถึงไดใ้นระยะเวลาท่ีเหมาะสม (timely) ในรูปของ 
machine readable และ open API เพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถเขา้ถึงและน าไปใชใ้นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 

- มีเกณฑ์มาตรฐานท่ีเหมาะสม (fair benchmark) เพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานระหว่าง บลจ.ได ้และผูล้งทุนสามารถเลือกผูป้ระกอบธุรกิจเพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด   
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- ช่วยสร้างความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนเพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ของ 
การลงทุน ให้มีขอ้มลูพ้ืนฐานในการตดัสินใจลงทุน และมีภูมิคุม้กนัในการลงทุน  

- ใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการสร้าง market force และให้ความรู้ผูล้งทุน 
ผา่น crowd wisdom  

• เอือ้ให้เกดิการปรับเปลีย่น/ โอนย้ายการลงทุนทีเ่ป็นไปอย่างสะดวก  
- ขจดัอุปสรรคทางกฎหมายรองรับ e-KYC, national ID 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (PVD) 
• มีการสร้างการมีส่วนร่วมของนายจ้างให้ตระหนักถึงความส าคัญในการท าให้

ลูกจ้างมีเงินออมเพยีงพอหลังเกษียณ  
- ส่งเสริมให้ลูกจา้งเพ่ิมสดัส่วนเงินสมทบ (contribution)  
- มีทางเลือกแผนการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีตอบโจทยเ์ป้าหมายเกษียณ 

อยา่งมีคุณภาพ ให้ลูกจา้งมากข้ึน และมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพประเภทนโยบายสมดุลตามอาย ุ(life path)  
• ก าหนดให้ บลจ. ทีดู่แล PVD ของบริษัท มีหน้าทีใ่นการเสนอทางเลือกและ 

ให้ค าแนะน าแก่นายจ้างและคณะกรรมการกองทุน (fund committee: FC) อย่างเหมาะสม  
 

B. สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยัง่ยืน 
(funding opportunity for growth and sustainability) 

 
 

สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ปลีย่นแปลง และความท้าทาย  
บทบาทของตลาดทุนทวีความส าคญัมากขึ้นในการเป็นแหล่งระดมทนุของภาคธุรกิจ  

โดยมีมูลค่า 22 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 180 ของ GDP (มูลค่าตลาดตราสารทุน 18 ลา้นลา้นบาท 
และมูลค่าตราสารหน้ี 4 ลา้นลา้นบาท ณ เดือนกนัยายน 2561) และเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการสะสม 
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ความมัง่คัง่ให้แก่ประชาชนเพ่ือให้มี financial well-being ซ่ึงจะมีผลต่อการเสริมสร้างระบบการเงิน 
และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  

อยา่งไรก็ดี ตลาดทุนไทยยงัมีปัญหาในเชิงระบบนิเวศบางจุด เช่น คุณภาพและ 
ธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียน (บจ.) ท่ีมีหลายระดบั จากการท่ีกิจการมีความพร้อมและให้
ความส าคญักบัการก ากบักิจการท่ีดีไม่เท่ากนั ประกอบกบัยงัพบความบกพร่องของผูป้ฏิบติังานท่ี
ปรึกษาทางการเงิน (financial advisor: FA) ท่ีท  าหนา้ท่ีเป็นด่านแรกในการคดักรองบริษทัท่ีเขา้มาเสนอ
ขายตราสารทนุ อีกทั้ง ก.ล.ต. ยงัไม่มีเคร่ืองมือในการก ากบัดูแล FA ท่ีหลากหลาย และยงัไม่สามารถ
พ่ึงพากลไก market force ให ้FA ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้ขณะท่ียงัมีผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
ท่ีมีความรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้ง ไม่สะดวกและไม่สนใจสิทธิท่ีพึงไดใ้นฐานะผูถื้อหุ้น อยูใ่นภาวะท่ีไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมได ้จึงท าให้ไม่สามารถเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดสมดุลในตลาด 

 เหตุผลและความจ าเป็น 
หากปล่อยให้สภาพแวดลอ้มดงักล่าวด าเนินไป ประชาชนในวงกวา้งอาจไมเ่ช่ือมัน่

และไมใ่ชป้ระโยชน์จากตลาดทุนเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ นอกจากน้ี ตลาดการเงินโลกเช่ือมโยงกนัมากข้ึน 
ท าให้ตลาดทุนไทยตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน หากตลาดทุนไทยไม่สามารถเสนอบริการท่ี
ตอบโจทยค์วามตอ้งการ สร้างความโดดเด่นและความน่าเช่ือถือเพ่ือดึงดูดผูล้งทุนทัว่โลกได ้อาจส่งผล
ให้ไม่สามารถเป็นส่วนช่วยตอบโจทยก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค 
   ทศิทางทีจ่ะด าเนินการ และผลทีค่าดหวงั   

 ก.ล.ต. มีความประสงคท่ี์จะเห็นตลาดทุนเติบโตดว้ยความยัง่ยืน เป็นแหล่งระดมทุน
ของภาคธุรกิจท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี (corporate governance: CG) รวมถึงสนบัสนุนกิจการและนวตักรรม
ท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งระดมทนุส าหรับพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ กมัพชูา สปป.ลาว และเมียนมา (CLM) ช่วยยกระดบัการเติบโตอยา่งมีคุณภาพของ
ภูมิภาค เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกนั ก.ล.ต. จึงก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและแผนงานส าคญั ดงัน้ี 

การยกระดับคุณภาพของ บจ. ไทย 
• จัดกลุ่ม บจ. เพ่ือพฒันา CG ตามความพร้อม เพ่ือให้เกิดแรงผลกัดนัให้เกิด 

การยกระดบัมาตรฐาน CG และมีเคร่ืองมือเพ่ือรองรับ บจ.ทีม่ีระดับ CG ต่างกนั เพ่ือให้ผูล้งทนุ 
มีขอ้มลูชดัเจนในการตดัสินใจ โดย 

- ผลกัดนัให้ บจ.น า CG code ไปปรับใช้เพ่ือสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 
- ก าหนดเป้าหมายการพฒันาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและท า

แผนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงให้ความส าคญักบัการท าธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ดา้น
หลกั คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นบรรษทัภิบาล (environmenal, social, and governance 
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roadmap) ของตลาดทุนตามความพร้อมของ บจ. และให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็น CG center of 
excellence เพ่ือรวมศูนยช่์วยลดความซ ้ าซอ้นการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั 

- สร้าง ASEAN sustainable metric/ index ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผน ASEAN 
Capital Markets Forum (ACMF) เพ่ือเปิดโอกาสให้ บจ. ท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่สามารถเป็นส่วนหน่ึงใน index ของ ASEAN ท าให้เป็นท่ีรู้จกัและดึงดูดผูล้งทนุ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

• สร้าง market force จากผู้ลงทุนโดย 
- ส่งเสริมให้ผูล้งทุนสถาบนัมีบทบาทในการติดตามและสร้างแรงผลกัดนัให้ บจ.

ปฏิบติัตาม CG Code 
- สนบัสนุนให้มีเคร่ืองมือ/ อ  านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิส าหรับผูถื้อหุ้น 

เพ่ือให้ผูล้งทนุใช้สิทธิเพ่ิมข้ึน เช่น มีองคก์รจดัท าค  าถามเพ่ือให้ประเด็นขอ้สังเกตแก่ผูถื้อหุ้น 
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (annual general meeting: AGM) หรือการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุ้น (extraordinary general meeting: EGM) และมีทางเลือกให้ผูล้งทุนใชสิ้ทธิผ่าน e-proxy/  
e-voting ไดส้ะดวก 

• มี one stop service ดา้นการระดมทุน เพื่อให้ภาคเอกชนไดรั้บความสะดวก 
ในการติดต่อ และลดความซ ้ าซอ้น 

• ยกระดับมาตรฐานวชิาชีพของ FA โดยเพ่ิมความหลากหลายและประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือในการด าเนินการกบั FA โดยยกระดบัการก ากบัดูแลให้อยูใ่นรูปแบบใบอนุญาต   

การระดมทุนของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน CLM (regional) 
• สร้าง success case จาก CLM ทีม่าระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย  

- ผลกัดนัผ่านการประชุมระดบัรัฐต่อรัฐ เช่น กองทนุเพ่ือการพฒันา 
โครงสร้างพ้ืนฐานตามยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจา้พระยา-แม่โขง (ACMECS  
infrastructure fund and trust)  

- ส่งเสริมให้ตลาดหลกัทรัพยมี์การจดักลุ่ม บจ.โดยมี criteria ดา้นคุณภาพ 
(quality tier) เพ่ือสามารถรองรับ บจ. จากกลุ่มประเทศ CLM ท่ีอาจยงัมีคุณสมบติับางดา้นท่ีแตกต่าง
จาก บจ. ไทย โดยมีขอ้มูลท่ีท  าให้ผูล้งทุนสามารถแยกแยะไดช้ดัเจน  

- ส่งเสริมให้สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institue of 
Directors: IOD) เขา้มามีบทบาทช่วยเตรียมความพร้อมกรรมการบริษทัดา้น CG internal control และ
การเปิดเผยขอ้มลูใน CLM ส าหรับการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นอนาคต 

- สร้าง capacity building ให้ประเทศเพ่ือนบา้นอยา่งต่อเน่ือง ในการจดัตั้งกองทุน
รวม กองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน CG และการยกระดบัตามมาตรฐานสากลรองรับโครงการประเมิน
ภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program:FSAP) เพ่ือเสริมส่งเสริมความสัมพนัธ์ และสร้าง
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ความเขา้ใจระหวา่งกนั รวมทั้ง มีช่องทางในการผลกัดนัความร่วมมือและความเช่ือมโยงระหว่างกนั  
 

C. สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับ
กระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพืน้ฐานรองรับระบบดิจิทลั (digitalization of capital market) 

 
 
   สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ปลีย่นแปลง และความท้าทาย  

ดา้นการระดมทุน กระบวนการออกและเสนอขายหลกัทรัพยย์งัมีความซบัซ้อน  
หลายขั้นตอน ขาดประสิทธิภาพ เช่น ผูร้ะดมทุนมีการจา้งผูใ้ห้บริการหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น 
underwriters, brokers, dealers และ custodians ท าให้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการออกเสนอขายตราสาร
ทุนค่อนขา้งสูง และในตราสารหน้ี ยงัมีระยะเวลาของระบบช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์นาน  
(15 วนั) ระบบนายทะเบียนของตราสารหน้ีไม่รวมศูนย ์ใชร้ะบบ manual ท าให้อาจเกิดความผิดพลาด
ไดง่้ายและใชเ้วลานานในการรวบรวมขอ้มูล (reconcile) 
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การใชเ้ทคโนโลย ีblockchain เพ่ือออกหรือซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยแปลงหลกัทรัพย ์
(securities) ให้อยูรู่ป digital token (secruities token offering: STO) จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ลด pain point เดิมท่ีมีอยู ่เช่น  

• ลดการใชต้วักลางท่ีเทคโนโลยสีามารถท างานแทนได ้(เช่น underwriters, brokers, 
dealers และ custodians) ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนได ้

• กระบวนการ automated record จะช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการใช้
ระบบ manual 

• ระบบสามารถตรวจสอบขอ้มลูความเป็นเจา้ของ (ownership) ไดเ้รียลไทมช่์วยลด
ระยะเวลาของระบบช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยซ่ึ์งจะช่วยลดความเส่ียงต่อผูล้งทุนในดา้น 
ความเส่ียงของคู่สัญญาและความเส่ียงในการช าระราคา (counterparty & settlement risk) 

• ระบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลบน blockchain ท่ีสามารถก าหนดสิทธิการเขา้ถึง
ขอ้มูล จะช่วยให้การยนืยนัตวัตนท าไดส้ะดวก รวดเร็ว ท าใหก้ารลงทุนท าไดง่้ายข้ึน 

• การก ากบัดูแลตรวจสอบในเชิงรุกท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจาก
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดแ้บบเรียลไทม ์
  ดา้นการลงทุน ปัจจุบนัระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้ประชาชนเขา้ถึงการลงทุนในสินทรัพย ์
ต่าง ๆ (asset) โดยเฉพาะสินทรัพยท่ี์ขาดสภาพคล่อง เช่น อสงัหาริมทรัพย ์ทองค  า สินคา้โภคภณัฑ ์ 
เป็นตน้ ยงัมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูงดว้ยเช่นกนั 
สาเหตุหน่ึงอาจมาจากกระบวนการท่ีรองรับการลงทุนในสินทรัพยด์งักล่าวยงัมีประสิทธิภาพ 
ไมเ่พียงพอ มีความซบัซ้อน หลายขั้นตอน และตอ้งผ่านตวักลางหลายราย อีกทั้งกระบวนการส่วนใหญ่
ยงัอยูใ่นรูปแบบ manual  

การใชเ้ทคโนโลย ีblockchain เพ่ือออกหรือซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยแปลงสินทรัพย ์
ให้อยูใ่นรูปโทเคนดิจิทลั (asset-backed token) จะเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานหรือการท าธุรกรรม 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดตน้ทนุในระยะยาวเช่นเดียวกบัประโยชน์ของ STO นอกจากนั้น 
asset-backed token ท่ีสามารถแบ่งหน่วยยอ่ยได ้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผูล้งทนุมีส่วนร่วมในการเป็น
เจา้ของร่วมกบัผูอ่ื้นแบบสัดส่วน จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนจ านวนมาก (fractional ownership)  

เหตุผลและความจ าเป็น 
หากปล่อยให้ตลาดทุนไทยยงัมีขอ้จ  ากดั (เช่น ดา้นกฎระเบียบ) จะท าให้ไม่สามารถใช้

ประโยชน์จาก blockchain ได ้ในขณะท่ีตลาดทุนทัว่โลก รวมถึงใน ASEAN มีพฒันาการท่ีกา้วไกลกว่า 
ในการใช ้blockchain อาจท าให้เม่ือเปรียบเทียบแลว้ ตลาดทุนไทยมีประสิทธิภาพต ่ากว่าและ 
ขาดความหลากหลายของผลิตภณัฑท์างการเงิน อีกทั้งยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกบัตลาดทุนอ่ืน ท  าให้
ตลาดทุนไทยขาดความน่าสนใจ ซ่ึงมีผลท าให้ภาคเศรษฐกิจจริงมีตน้ทนุการระดมทุนท่ีตลาดทุนไทยสูง
กว่าท่ีอ่ืน และลดโอกาสท่ีประชาชนจะสามารถเขา้ถึงการลงทุนในสินทรัพยท่ี์หลากหลาย ใน
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ขณะเดียวกนัจะท าให้มีการใชช่้องทางในการหลีกเล่ียงกฎเกณฑ ์(regulatory arbitrage) หากไม่สามารถ
ก ากบัดูแลโทเคนท่ีมีคุณสมบติัเขา้ข่ายเป็นหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ได ้ 
     ทศิทางทีจ่ะด าเนินการ และผลทีค่าดหวงั   

ก.ล.ต. เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยมีาใช้   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในตลาดทุนใหเ้ป็น fully 
digitalized capital market น าไปสู่บริการท่ีดีและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 
ของตลาดทนุและภาคเศรษฐกิจจริง โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือรองรับการแปลงสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะ
เขา้ข่ายเป็นหลกัทรัพย ์เพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมความสะดวก และรักษาการคุม้ครองผูล้งทนุในตลาดหลกั 
(mainstream market) และจ าแนกออกจากส่วนท่ีไม่ใช่หลกัทรัพยท่ี์เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม  
(fringe market) 

 แผนงานส าคัญ 
• ขจดัอุปสรรคดา้นกฎระเบียบท่ียงัไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลย ีDistributed Ledger 

Technology (DLT) มาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกและเสนอขายหลกัทรัพยช่์องทาง
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ตราสารทนุ ตราสารหน้ี และหน่วยลงทุน รวมถึงกระบวนการรองรับการท าธุรกรรม
ประเภท asset-backed tokenโดย 

-  สร้างการยอมรับ (buy-in) จาก คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ฝ่ายงาน หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือให้พร้อมเปิดรับนวตักรรม โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

-  ขจดัอุปสรรคดา้นกฎระเบียบ และสร้างเกณฑก์ารก ากบัดูแลท่ีชดัเจน 
• สร้างความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (cybersecurity) 
- ยกระดบัผูป้ระกอบธุรกิจตวักลางในภาคตลาดทุนให้มีระบบงาน 

ดา้น cybersecurity ท่ีเหมาะสมตามความเส่ียง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และสามารถรับมือภยั
คุกคามไซเบอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกบั co-source เพ่ือเขา้ตรวจสอบ / ประเมิน 
ความเส่ียง / ให้ค  าแนะน าเพ่ือปิดความเส่ียงแก่ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนตามหลกัเกณฑ ์
ดา้นระบบงาน cybersecurity ของ ก.ล.ต.  

- เพ่ิมความตระหนกัถึงความส าคญัและเตรียมความพร้อมให้กบัหน่วยงาน
ภายใตก้ารก ากบัดูแล ดว้ยการท า capacity building โดยเฉพาะในระดบัคณะกรรมการและทดสอบ
รับมือภยัคุกคามร่วมกบัตลาดทุนและหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ทั้งในระดบัอุตสาหกรรมและ
ระดบัประเทศ 
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D. การก ากบัดูแลทีเ่ท่าทันกบัโลกอนาคตและลดภาระให้กับภาคเอกชน  
(future of supervision)  

 
 
สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ปลีย่นแปลง และความท้าทาย  
พฒันาการทางเทคโนโลยีน ามาซ่ึงโอกาสในการใช้ประโยชน์ต่อยอดร่วมกบั 

การบริหารจดัการขอ้มูลทั้งในกระบวนการเก็บขอ้มูลดว้ยระบบอตัโนมติั การใชส้มรรถนะ 

ของเทคโนโลยใีนการประมวลผลและสร้างคุณค่าให้กบัขอ้มูล (data analytics) ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจ

สามารถเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการเพ่ือตอบโจทยผ์ูล้งทุนท่ีหลากหลายดว้ยตน้ทุนท่ีลดลงและสามารถ

ขยายบริการให้แก่ประชาชนในวงกวา้งได ้ประกอบกบัพฤติกรรมของคนท่ีรับรู้ขอ้มูลเปล่ียนแปลง 

ไปใชช่้องทางออนไลน์ในการรับรู้ข่าวสารซ่ึงมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ท าให้การสร้าง 

แรงสนบัสนุนหรือผลกัดนัให้เกิดแนวปฏิบติัท่ีดี (best practice) ของตวักลางสามารถเกิดข้ึนได ้

นอกจากน้ี ยงัช่วยให้ ก.ล.ต. เขา้ใจสถานการณ์อยา่งถ่องแท ้รวมทั้งสามารถคาดการณ์แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลง ความเส่ียงไดอ้ยา่งแมน่ย  าและทนัการณ์ ช่วยให้ตดัสินใจไดดี้และตรงจุดมากข้ึน   

แต่ความทา้ทายส าคญั คือ การตอ้งท าความเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น AI, blockchain/ smart contract 

ตลอดจนความสามารถในการจดัการและใช้ประโยชน์จากขอ้มลู เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์และ

จดัการกบัความเส่ียงท่ีมาพร้อมกบัเทคโนโลยีไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

ขณะเดียวกนั กฎกติกาก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนัถูกสร้างจากหลกัคิดก่อนท่ี
เทคโนโลยีจะมีอิทธิพลสูง ท าให้กฎกติกายงัไม่รองรับสภาพแวดลอ้มท่ีจะเปล่ียนไป อีกทั้ง  
การปรับเปล่ียนกฎกติกามีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น ใชเ้วลานาน ท าให้อาจเป็นอุปสรรคต่อนวตักรรม 
ของภาคเอกชน นอกจากน้ี FinTech มีลกัษณะ cross-border (ผูเ้ล่นต่างประเทศสามารถเขา้มาให้บริการ
คนไทยไดโ้ดยสะดวกผ่านโมบายแอพพลิเคชนั) และ cross-industry (area ในการให้บริการของผูเ้ล่น 
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ในภาคการเงินแต่ละรายอาจอยูภ่ายใตห้ลายหน่วยงานก ากบัดูแล) จึงอาจมีช่องว่างหรือความทบัซ้อนใน
การก ากบัดูแล 

เหตุผลและความจ าเป็น  

หาก ก.ล.ต. ไม่เท่าทนัพฒันาการของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนกฏเกณฑไ์ดร้วดเร็ว  อาจท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจให้สูญเสียโอกาสในการด าเนินกิจการและ
นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นไทย  นอกจากนั้นยงัอาจไม่สามารถใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการก ากบัดูแลใหเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง และจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดกบั 
ผูล้งทุน และระบบการเงินไดอ้ยา่งทนัท่วงทีได ้
  ทศิทางทีจ่ะด าเนินการ และผลทีค่าดหวงั  
   ก.ล.ต. มุ่งหวงัท่ีจะกา้วไปสู่การเป็นผูก้  ากบัดูแลท่ีปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
(adaptive regulator) ใชวิ้ธีการท่ียืดหยุน่แต่เน้นไปท่ีผลส าเร็จ (outcome focus) โดยมีแนวทาง ดงัน้ี  

• ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล (data driven) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแล (SupTech) เช่น การท า off-site monitoring โดยอาศยัขอ้มูล 
ในการวิเคราะห์คาดการณ์เพ่ือตรวจจบัความเปราะบางในระบบ และส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจ 
น าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (RegTech) 

• สร้างกรอบเพ่ือติดตามและจัดการความเส่ียงที่เกีย่วข้องกับ FinTech เช่น  
การออกแบบและจดัท าระบบส่งรายงานแบบอตัโนมติัของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั digital asset 
เพ่ือให้มีขอ้มูล real time ในการดกัจบัและป้องกนัความเส่ียงไดท้นัท่วงที 

• ปฏิบัติตามกรอบและแนวทางในการติดตามความเส่ียงตลาดทุน (capital market 
risk management framework) ซ่ึงครอบคลุมทั้งในส่วนของหลกัทรัพยปั์จจุบนั (traditional securities) 
ซ่ึงมีแผนจะพฒันาเพ่ิมเติม เช่น ระบบ automated risk monitoring ในส่วนตราสารหน้ีและผูอ้อก 
ตราสาร เพ่ือติดตามประเด็น issuer concentration ท่ีอาจมีนยัยะส าคญัต่อระบบ  รวมถึง ครอบคลุมส่วน
สินทรัพยดิ์จิทลัและส่วนท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตการก ากบัดูแล เพ่ือให้เท่าทนั สามารถเตรียม 
ความพร้อมและหามาตรการด าเนินการไดอ้ยา่งทนัท่วงที เพ่ือรองรับการความเส่ียงดา้นตลาดทนุรวมถึง
เสถียรภาพของระบบการเงิน (systemic risk) 

• เตรียมความพร้อมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (business continuity 

management: BCM) ส่วนของตลาดทุน โดยเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอก ก.ล.ต. เพ่ือเตรียมรองรับ

การซกัซ้อมแผนในระดบั financial sector 

• ด าเนินการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform) โดยทบทวนกฎเกณฑท่ี์มีอยู ่

ให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง และมีเท่าท่ีจ  าเป็น เพ่ือลดภาระตน้ทุนของทุกฝ่าย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง (regulatory guillotine) 
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• ใช้เคร่ืองมือในการก ากบัดูแลทีห่ลากหลาย (mixed use of tools) และใช้ประโยชน์

จากแรงผลกัดันจากตลาด (market force) เพ่ือผลกัดนัให้เกิดแนวปฏิบติัท่ีดี เช่น ส่ือสารผูป้ระกอบ

ธุรกิจเพ่ือผลกัดนัให้มี tone from the top ในเร่ืองการยึดถือประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั (putting 

investors first) และเปิดเผยผลการด าเนินการของ ก.ล.ต. (เช่น ผลตรวจสอบ) ให้เจา้ของทรัพยสิ์นและ 

influencer ใชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือเรียกร้องแนวปฏิบติัท่ีดีจากผูป้ระกอบธุรกิจ  

• สร้างกลไกป้องกันและรักษาสิทธิและการบังคับใช้กฎหมาย (enforcement)  

โดยเตรียมความพร้อมดา้นกฎเกณฑแ์ละบุคลากรรองรับการบงัคบัใช้มาตรการทางแพ่ง (civil penalty) 

และสนบัสนุนการใชก้ารด าเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ในการเรียกร้องค่าเสียหายของผูล้งทุนรายยอ่ย 

 
E.   ยกระดับมาตรฐานการก ากบัดูแลและการบริหารจัดการองค์กร  

(reform of regulation and regulator)  

 
 

สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ปลีย่นแปลง และความท้าทาย (Where are we now?) 
ปัจจุบนั disruptive technology เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงบริบท 

การประกอบธุรกิจของผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ ก.ล.ต. โดยเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง 
อยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนท่ีสูงขึ้น และอาจเกิดความเส่ียงรูปแบบใหม ่ๆ นอกจากน้ี 
เทคโนโลยียงัเขา้มาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูล้งทุนในมิติต่าง ๆ เช่น ช่องทางการรับขอ้มลูข่าวสาร 
และรูปแบบของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (social 
media) อยา่งแพร่หลายและกวา้งขวางมากข้ึน ความทา้ทายส าคญัของ ก.ล.ต. จึงเป็นการท าความเขา้ใจ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยต่ีอการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการก ากบัดูแล เพ่ือตอบสนอง 
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึนไดอ้ยา่งตรงจุดและไม่เป็นภาระเกินความจ าเป็น  

เหตุผลและความจ าเป็น 
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 ดว้ยตระหนกัดีว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยจีะกระทบต่อวตัถุประสงค์
การก ากบัดูแลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และหาก ก.ล.ต. ยงัคงก ากบัดูแลดว้ยวิธีแบบดั้งเดิม ปรับตวัชา้ และ
ไม่ยดืหยุน่ นอกจากจะไม่สามารถตอบโจทยแ์ละจดัการความเส่ียงให้ไดผ้ลลพัธ์ตามความคาดหวงัและ
ทนัท่วงทีแลว้ ยงัอาจสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัหรือการพฒันาของตลาดทุน ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียในตลาดทุนสูญเสียความเช่ือมัน่ต่อ ก.ล.ต. และตลาดทุนไทย 
ในท่ีสุด 

ทศิทางทีจ่ะด าเนินการ และผลทีค่าดหวงั  
ก.ล.ต. เห็นถึงความจ าเป็นในการพฒันารากฐานขององคก์รเพ่ือให้สามารถ 

ก ากบัดูแลในบริบทใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื โดยให้ความส าคญักบัเร่ืองการเปล่ียนแปลง 
วิธีคิด วิธีการท างาน การใช้เคร่ืองมืดในการก ากบัดูแลท่ีหลากหลาย (mixed use of tools) เพ่ือให้สามารถ 
balance ระหว่างการส่งเสริมนวตักรรมและการจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรในดา้นต่าง ๆ ให้พร้อมรองรับทิศทางองคก์ร นอกจากน้ี ก.ล.ต. มี
แนวทางในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและลดตน้ทนุของทั้ง ก.ล.ต. และ
ภาคธุรกิจดว้ย อยา่งไรก็ดี การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท าให้การ
ส่ือสารและการสร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (takeholders engagement) เป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้
ความส าคญัเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจพฤติกรรมและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียมากเพียงพอใน
การก าหนดนโยบายและแนวทางการก ากบัดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีแผนงานส าคญั ดงัน้ี 
  การปรับเปลีย่นได้รวดเร็ว (adaptive regulator) 
 

• ขับเคล่ือนวฒันธรรมเพ่ือสร้าง adaptive mindset ให้เกดิขึน้ในองค์กร โดยเร่ิมจาก
การสร้างความเขา้ใจค่านิยมองคก์รให้สะทอ้นการมี agility และการเป็น adaptive regulator เพ่ือส่ือสาร
ให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั และขบัเคล่ือนผ่าน tone from the top และการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

• น า Regulatory Impact Assessment (RIA) และ design thinking มาใช้ในการ 
ออกมาตรการ โดยท่ีผ่านมาไดด้ าเนินการผา่น pilot projects 3 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) แนวทางในการคุม้ครอง 
ผูล้งทุนในแต่ละประเภท (2) การเสริมสร้างให้เกิด REIT governance และ (3) พฤติกรรมการใชข้อ้มลู
การวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องผูล้งทุนรายยอ่ย โดยจา้งท่ีปรึกษาจากสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย (TDRI) เพ่ือช่วยให้ค  าแนะน าในการวิเคราะห์ ในปี 2562 ก.ล.ต. จะส่ือสารวิธีการวิเคราะห์ 
ตามกระบวนการ RIA และ design thinking ภายในองคก์ร และให้เร่ิมน ามาใชใ้นการออกทุกมาตรการ
ส าคญั 
  โครงสร้างพืน้ฐานรองรับดิจิทลั 

• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเป็นพืน้ฐานรองรับ digital transformation  
โดยจะด าเนินการตาม initiatives ท่ีไดพ้ฒันาร่วมกบัท่ีปรึกษา (PwC) ในโครงการ Enterprise 
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Architecture (EA) ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่ม (1) strengthen business capabilities (2) update applications และ  
(3) IT infrastructures รวมทั้งพฒันา online services ให้เป็น paperless, machine readable และ  
open data เพ่ือให้สะดวกและลดภาระต่อผูใ้ชง้านทั้งภายนอกและภายใน 

• เตรียมความพร้อมข้อมูลเพ่ือรองรับการก ากบัดูแลแบบใช้ข้อมูลเป็นกลไก
ขับเคล่ือน (data-driven) ท่ีผา่นมา ก.ล.ต. มี data warehouse ในส่วนกองทุนรวมและตราสารหน้ีแลว้ 
และในปี 2562 จะพฒันาเพิ่มเติมในส่วนของ intermediaries และจดัท าฐานขอ้มลู digital asset 
ecosystem รวมทั้งวิเคราะห์ลกัษณะงานท่ีสามารถพฒันาให้ดีข้ึนไดด้ว้ย data analytics เพ่ือพฒันา
เคร่ืองมือรองรับ 

• ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยด าเนินการจา้งผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือประเมิน gap  
และให้ค  าแนะน าเพ่ือจดัท าแผนยกระดบัความปลอดภยัทางไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความพร้อม
รับมือภยัไซเบอร์ (cyber resilience) ระดบั 3 รวมทั้งระบชุุดขอ้มูลส าคญัของ ก.ล.ต. เพ่ือวางแผนรักษา
ความปลอดภยัในแต่ละระดบัความส าคญั 

ดึงดูดและสร้างพนักงานทีม่ีศักยภาพ 
• การสรรหาพนักงานใหม่ในเชิงรุกและพฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ตอ้งการโอกาสและความทา้ทายใหม ่ๆ ก.ล.ต. จึงตอ้งปรับแนวทางการสรรหา
เพ่ือให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ได ้เช่น การปรับเน้ือหาค าพรรณนางาน (job description) เพ่ือให้เขา้ใจ
งานของ ก.ล.ต. การปรับวิธีสรรหาและช่องทางประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและตอบ
โจทยก์ลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน รวมทั้งจดัท าแผนเร่งสร้างความสามารถและศกัยภาพของพนกังานรุ่น
ใหม่ (onboarding package) ส าหรับพนกังานใหม ่โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงเป็น mentor 
พนกังานใหม่แบบ 1:1 ในปีแรกของการท างาน และก าหนดให้พนกังานใหม ่เรียนหลกัสูตรภาคบงัคบั
ผา่นระบบ learning management system (LMS) จบภายใน 3 เดือน นอกจากน้ี จะด าเนินการทบทวน
อตัราก าลงัให้ยดืหยุน่และศึกษาการจดัอตัราก าลงัแบบโครงการ (project based) เพ่ือให้มี agility 
สามารถตอบสนองเป้าหมายและรองรับทิศทางองคก์รท่ีมีการปรับเปล่ียนได ้

• พฒันาทกัษะพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับทิศทางองค์กรและรักษาพนักงานที่
มีศักยภาพเพ่ือพฒันาเป็น successor โดยไดด้ าเนินโครงการ Regulatory School อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
ถ่ายทอดและปลูกฝังหลกัการและแนวคิดของการเป็นผูก้  ากบัดูแล ซ่ึงท่ีผ่านมาไดจ้ดัอบรม Regulatory 
School ระดบั 1 และ 2 แลว้ และไดรั้บการตอบรับท่ีดีมากจากพนกังานท่ีเขา้ร่วมอบรม ในปี 2562 จะ
พฒันาหลกัสูตร Regulatory School ระดบั 3 ต่อไป รวมทั้งจดัท  าแผนพฒันาพนกังานดา้นดิจิทลัและ
อบรมให้ไดต้ามแผน รวมถึงพฒันาอินทราเน็ตใหมใ่ห้เป็นศูนยร์วมขอ้มูลและความรู้ในการปฏิบติังาน
ให้กบัพนกังาน นอกจากน้ี จะพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบติังาน (performance management system 
: PMS) ท่ีมีเป้าหมายชดัเจนมากข้ึน สอดรับทิศทางองคก์ร วดัผลไดใ้นทกุระดบั และสร้างให้เกิด
วฒันธรรมการส่ือสารเชิงบวกเพ่ือการพฒันา  ในส่วนของ succession planning มีขอ้มลูเพ่ือเตรียม 
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successor รองรับต าแหน่งเชิงยทุธศาสตร์ (strategic position) ไดค้รบ 100% แลว้ และจะขยายการ
เตรียมกลุ่มบุคลากรท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถทดแทนต าแหน่งงานส าคญั (successor pool)  

วางรากฐานขององค์กรทีเ่ข้มแข็ง 
 

• สร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก โดยท่ีผา่นมาไดด้ าเนินการ
ปรับเปล่ียนวิธีการและช่องทางการส่ือสารกบัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ เช่น การใชส่ื้อ
สงัคมออนไลน์ การจดัท าคลิปวิดีโอและ infographic เป็นตน้ เพ่ือให้เขา้กบัวถีิชีวิตของผูรั้บสารและ
เขา้ใจไดง่้าย ในปี 2562 ก.ล.ต. จะปรับเวบ็ไซตใ์ห้สอดคลอ้งกบั user experience (UX) มากข้ึน รวมทั้ง
สร้างพนัธมิตรกบัผูมี้อิทธิพลทางความคิด (influencer) ในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือช่วยส่ือสารประเด็นส าคญั  
ในส่วนของการจดัการเร่ืองร้องเรียน จะจดัท า FAQ น าระบบอตัโนมตัิมาใช ้และวิเคราะห์แนวโนม้เพ่ือ
ส่งสญัญาณเตือน รวมทั้งศึกษาเคร่ืองมือหรือช่องทางใหม่ ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้การจดัการเร่ืองร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• พฒันาธรรมาภิบาลองค์กรและการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ไดเ้ห็นชอบให้มีผูป้ระเมินภายนอกมาประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แบบคณะ) โดยไดมี้การรายงานผลประเมินและ Guide to Action ซ่ึง ก.ล.ต.
จะน ามาเป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาส าหรับคณะกรรมการต่อไป นอกจากน้ี ก.ล.ต. ไดเ้ขา้ร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามโครงการของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ดว้ย ในส่วนของการบริหารจดัการ
ความเส่ียงองคก์ร จะยกระดบักรอบการบริหารจดัการความเส่ียง (risk management framework)ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน COSO ERM 2017 เพ่ือให้การบริหารจดัการความเส่ียงมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน
และเป็นไปตามแนวทางสากล 
  
 


