แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. (2562 - 2564)
1. ความเป็ นมา
ภายใต้ส ภาวะแวดล้อมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ตลอดจนความท้าทายที่ เ ข้ามา ก.ล.ต.
ได้ท บทวนแผนยุท ธ์ ศ าสตร์ โดยได้รั บ ฟั ง ความเห็ น จากผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น บริ ษัท
หลักทรัพย์ (บล.) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ตลท.) เป็ นต้น ซึ่ งส่ ว นใหญ่ มี ก ารมองไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้อ งกัน โดยพิ จ ารณาเหตุ ผลและ
ความจาเป็ นในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถทาหน้าที่ตอบโจทย์
สาคัญของประเทศและมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ด้านการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน โดยอ านวย
ความสะดวกให้สามารถเข้าถึ งโอกาสทางการเงินเป็ นแหล่งระดมทุนสาหรับ SMEs นวัตกรรม และ
โครงสร้ างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงการเจริ ญเติ บโตกับประเทศเพื่อนบ้าน
และด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให้มีหลักประกันทางสังคมผ่านการลงทุน
ระยะยาวเพื่อเพิ่ มความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง ตลอดจนด้านการปรั บสมดุ ลและพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการภาครั ฐ เสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ และนาเทคโนโลยีม าประยุก ต์ใ ช้
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ งใส
2. แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2562-2564
ก.ล.ต. จึงเสนอทิศทางยุทธศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่
A. สนับสนุนผูใ้ ห้บริ การด้านการให้คาแนะนาและวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและ
ประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized access to wealth advice)
B. สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยัง่ ยืน
(funding opportunity for growth and sustainability)
C. สร้ างประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับ
กระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทลั (digitalization of capital market)
D. การกากับดูแลที่เท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้กบั ภาคเอกชน (future of
supervision)
E. ยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลและการบริ หารจัดการองค์กร (reform of
regulation and regulator) ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่ ความสาเร็ จในการดาเนินการตามแผน A-D
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-2A. สนับสนุนผู้ให้ บริการด้ านการให้ คาแนะนาและวางแผนทางการเงินทีม่ ีคุณภาพและ
ประชาชนวงกว้างเข้ าถึงได้ (democratized access to wealth advice)

สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง และความท้ าทาย (Where are we now?)
การสะสมความมัง่ คัง่ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอรองรับการเกษียณเป็ นโจทย์สาคัญของ
ประเทศที่จะทาให้คนไทยมีสถานะทางการเงินที่ดีในระยะยาว (long term financial well-being) และลด
ภาระด้านงบประมาณของภาครัฐในการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุ ตลาดทุนนับเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการลงทุนเพื่อสะสมความมัง่ คัง่ ระยะยาว
อย่างไรก็ดี ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั เข้าไม่ถึงตลาดทุน หรื ออยูใ่ นสภาวะที่มีทางเลือกใน
การลงทุนที่ จากัด และอาจไม่ สามารถตัดสิ นใจลงทุ นได้เหมาะสมกับ เป้ าหมายทางการเงิ นของตน
(captive investor) การลงทุนผ่านกองทุนรวมส่ วนใหญ่เป็ นกองทุนรวมที่คล้ายเงินฝาก ส่ วนการลงทุน
โดยตรงผูล้ งทุนบุคคลไม่สามารถเข้าถึ งตราสารหนี้ ที่มีคุณภาพซึ่ งเหมาะกับการสะสมความมัง่ คัง่ ใน
ระยะยาว แต่กลับเป็ นผูซ้ ้ื อหลัก ของตราสารหนี้ ที่อาจมีความเสี่ ยงสู ง โดยที่ อาจยังมี ค วามเข้าใจที่ ไ ม่
ถู กต้องว่า มี ค วามเสี่ ยงน้อยกว่ าตราสารทุน ในส่ วนของการออมเพื่ อรองรั บการเกษี ยณผ่า นกองทุ น
สารองเลี้ ยงชี พ (PVD) ส่ วนใหญ่กว่าร้ อยละ 80 ยังเป็ นการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ ซ่ ึ งอาจไม่
สามารถให้ผลตอบแทนที่เพียงพอสาหรับความต้องการใช้เงินหลังเกษียณ ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการที่
นายจ้างยังไม่เห็ นความสาคัญของการจัดให้มี PVD ที่เป็ นทางเลือกที่ดีให้กบั ลูกจ้างมากนัก
ด้านผูป้ ระกอบธุรกิ จนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ (bank conglomerate)
ซึ่งยังคงเน้นการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตนจัดจาหน่ าย (product-push) มากกว่าการขายหรื อแนะนา
สิ นค้าโดยคานึ งถึ งประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ (putting investors first) อย่างไรก็ดี การเข้ามาของ
เทคโนโลยี และคู่แข่งรายใหม่ ที่ใ ช้เทคโนโลยี มาให้ บริ ก ารทางการเงิน นามาทั้งโอกาสในการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และความท้าทายที่เร่ งให้เกิดการปรับตัวในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั

-3ลูกค้า จากเดิ มที่เน้นการให้บริ การทาธุ รกรรม (transaction based) เปลี่ ยนมาเน้นบริ การให้คาแนะนา
(advisory based) ซึ่ งการปรั บ ตัว ดัง กล่ า วจะน ามาสู่ โ อกาสที่ ป ระชาชนในวงกว้า งสามารถเข้า ถึ ง
คาแนะนาที่ตอบโจทย์ในแต่ละบุคคล (personalized portfolio management) มีโอกาสได้รับผลตอบแทน
จากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลและเทคโนโลยี และมีเครื่ องมือช่ วยเพื่อสามารถตัดสินใจได้ดียงิ่ ขึ้น
เหตุผลและความจาเป็ น
หากปล่อยให้สภาพแวดล้อมดังกล่าวดาเนิ นไป ประชาชนในวงกว้างอาจไม่สามารถ
เข้ า ถึ งแล ะใช้ ป ระ โยชน์ จ าก ตล าดทุ น เ พื่ อ ส ร้ าง long term financial well-being ได้ ขณะที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ ซึ่งจะทาให้ตลาดทุนไม่เป็ นที่สนใจและ
ไม่เติบโตในระยะยาว
ทิศทางที่จะดาเนินการ และผลที่คาดหวัง (How do we get there and where do we
want to be?)
ก.ล.ต. เห็นความจาเป็ นที่จะต้องสนับสนุ นให้มีบริ การแนะนาการลงทุนที่มีคุณภาพ
(quality wealth advice services) ส าหรั บประชาชนในวงกว้า ง โดยเฉพาะกลุ่ ม ผูม้ ี ร ายได้ป านกลาง
(middle income) จากเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มผูม้ ีฐานะหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ (high net worth: HNW) ซึ่ ง
การได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมจะช่ วยขยายโอกาสในการเข้าถึ งบริ การในการลงทุนไปสู่ ประชาชนใน
วงกว้าง (democratized financial access) ให้สามารถใช้ตลาดทุนสร้าง long term financial well-being
บริการให้ คาแนะนาการลงทุน (wealth advice)
• ขจั ด อุ ป สรรคของผู้ ป ระสงค์ เ ข้ า มาประกอบธุ ร กิ จ และออกหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ
อ านวยความสะดวกให้ ผ้ ู ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ป ระสงค์ น าเทคโนโลยีม าใช้ เพื่ อ สนับ สนุ น ให้ มี ก ารน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ เช่น
- ปรั บ ปรุ งกฎเกณฑ์ ที่ เ ป็ นอุ ป สรรค เช่ น ค่ า ใบอนุ ญาต ค่ า ธรรมเนี ยม
โดยยังคงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพโดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ (putting
investors first)
- ทบทวนระบบงาน และข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ (regulatory requirement) อื่น ๆ
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงหรื อนวัตกรรม
• ส่ งเสริมให้ เกิดการไหลเวียนของข้ อมูล (information flow) และเครื่ องมือช่ วยผู้ลงทุน
ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่น
- ทาให้ขอ้ มูลพร้ อมใช้และเข้าถึงได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (timely) ในรู ปของ
machine readable และ open API เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จสามารถเข้าถึ งและนาไปใช้ในการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ
- มี เ กณฑ์ม าตรฐานที่ เ หมาะสม (fair benchmark) เพื่ อ ใช้ เ ปรี ยบเที ย บผลการ
ดาเนิ นงานระหว่าง บลจ.ได้ และผูล้ งทุนสามารถเลือกผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

-4- ช่วยสร้ างความรู ้ ทางการเงินแก่ประชาชนเพื่อให้เห็นถึ งประโยชน์ของ
การลงทุน ให้มีขอ้ มูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจลงทุน และมีภูมิคมุ ้ กันในการลงทุน
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์ เน็ตในการสร้ าง market force และให้ความรู้ผลู้ งทุน
ผ่าน crowd wisdom
• เอือ้ ให้ เกิดการปรับเปลีย่ น/ โอนย้ายการลงทุนทีเ่ ป็ นไปอย่างสะดวก
- ขจัดอุปสรรคทางกฎหมายรองรับ e-KYC, national ID
กองทุนสารองเลีย้ งชี พ (PVD)
• มีการสร้ างการมีส่วนร่ วมของนายจ้ างให้ ตระหนักถึงความสาคัญในการทาให้
ลูกจ้ างมีเงินออมเพียงพอหลังเกษียณ
- ส่ งเสริ มให้ลูกจ้างเพิ่มสัดส่ วนเงินสมทบ (contribution)
- มีทางเลือกแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ตอบโจทย์เป้ าหมายเกษียณ
อย่างมีคุณภาพ ให้ลูกจ้างมากขึ้น และมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพประเภทนโยบายสมดุลตามอายุ (life path)
• กาหนดให้ บลจ. ทีด่ ูแล PVD ของบริษัท มีหน้ าทีใ่ นการเสนอทางเลือกและ
ให้ คาแนะนาแก่ นายจ้ างและคณะกรรมการกองทุน (fund committee: FC) อย่างเหมาะสม
B. สร้ างโอกาสในการระดมทุนอย่ างมีคุณภาพ เพื่อให้ ตลาดทุนเติบโตอย่ างยัง่ ยืน
(funding opportunity for growth and sustainability)

สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง และความท้ าทาย
บทบาทของตลาดทุนทวีความสาคัญมากขึ้นในการเป็ นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจ
โดยมีมูลค่า 22 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 180 ของ GDP (มูลค่าตลาดตราสารทุน 18 ล้านล้านบาท
และมูลค่าตราสารหนี้ 4 ล้านล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2561) และเป็ นการเพิ่มทางเลื อกในการสะสม

-5ความมัง่ คัง่ ให้แก่ประชาชนเพื่อให้มี financial well-being ซึ่ งจะมีผลต่อการเสริ มสร้ างระบบการเงิน
และเศรษฐกิ จของประเทศในภาพรวม
อย่างไรก็ดี ตลาดทุนไทยยังมีปัญหาในเชิ งระบบนิเวศบางจุด เช่น คุณภาพและ
ธรรมาภิบาลของบริ ษทั จดทะเบียน (บจ.) ที่มีหลายระดับ จากการที่กิจการมีความพร้อมและให้
ความสาคัญกับการกากับกิ จการที่ดีไม่เท่ากัน ประกอบกับยังพบความบกพร่ องของผูป้ ฏิ บตั ิงานที่
ปรึ กษาทางการเงิน (financial advisor: FA) ที่ทาหน้าที่เป็ นด่านแรกในการคัดกรองบริ ษทั ที่เข้ามาเสนอ
ขายตราสารทุน อีกทั้ง ก.ล.ต. ยังไม่มีเครื่ องมือในการกากับดูแล FA ที่หลากหลาย และยังไม่สามารถ
พึ่งพากลไก market force ให้ FA ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ ขณะที่ยงั มีผลู้ งทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้ง ไม่สะดวกและไม่สนใจสิ ทธิ ที่พึงได้ในฐานะผูถ้ ื อหุ ้น อยูใ่ นภาวะที่ไม่
สามารถเรี ยกร้องสิ ทธิและความเป็ นธรรมได้ จึงทาให้ไม่สามารถเป็ นแรงผลักดันให้เกิดสมดุลในตลาด
เหตุผลและความจาเป็ น
หากปล่อยให้สภาพแวดล้อมดังกล่าวดาเนิ นไป ประชาชนในวงกว้างอาจไม่เชื่ อมัน่
และไม่ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้ างความมัง่ คัง่ นอกจากนี้ ตลาดการเงินโลกเชื่ อมโยงกันมากขึ้น
ทาให้ตลาดทุนไทยต้องเผชิ ญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น หากตลาดทุนไทยไม่สามารถเสนอบริ การที่
ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างความโดดเด่นและความน่ าเชื่ อถื อเพื่อดึ งดูดผูล้ งทุนทัว่ โลกได้ อาจส่ งผล
ให้ไม่สามารถเป็ นส่ วนช่ วยตอบโจทย์การเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศและภูมิภาค
ทิศทางทีจ่ ะดาเนินการ และผลทีค่ าดหวัง
ก.ล.ต. มีความประสงค์ที่จะเห็นตลาดทุนเติบโตด้วยความยัง่ ยืน เป็ นแหล่งระดมทุน
ของภาคธุรกิ จที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (corporate governance: CG) รวมถึ งสนับสนุ นกิจการและนวัตกรรม
ที่สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิ จและสังคม เพื่อขับเคลื่ อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็ นแหล่งระดมทุนสาหรับพัฒนาระบบเศรษฐกิ จของประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา (CLM) ช่วยยกระดับการเติบโตอย่างมีคุณภาพของ
ภูมิภาค เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิ จร่ วมกัน ก.ล.ต. จึงกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและแผนงานสาคัญ ดังนี้
การยกระดับคุณภาพของ บจ. ไทย
• จัดกลุ่ม บจ. เพื่อพัฒนา CG ตามความพร้ อม เพื่อให้เกิดแรงผลักดันให้เกิด
การยกระดับมาตรฐาน CG และมีเครื่ องมือเพื่อรองรับ บจ.ทีม่ ีระดับ CG ต่ างกัน เพื่อให้ผลู้ งทุน
มีขอ้ มูลชัดเจนในการตัดสิ นใจ โดย
- ผลักดันให้ บจ.นา CG code ไปปรับใช้เพื่อสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
- กาหนดเป้าหมายการพัฒนาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและทา
แผนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งให้ความสาคัญกับการทาธุรกิจโดยคานึ งถึ งความรับผิดชอบใน 3 ด้าน
หลัก คือ ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล (environmenal, social, and governance
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excellence เพื่อรวมศูนย์ช่วยลดความซ้ าซ้อนการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานที่แตกต่างกัน
- สร้าง ASEAN sustainable metric/ index ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผน ASEAN
Capital Markets Forum (ACMF) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บจ. ที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรื อ
ขนาดใหญ่สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งใน index ของ ASEAN ทาให้เป็ นที่รู้จกั และดึงดูดผูล้ งทุน
ทั้งในและต่างประเทศ
• สร้ าง market force จากผู้ลงทุนโดย
- ส่ งเสริ มให้ผลู ้ งทุนสถาบันมีบทบาทในการติดตามและสร้างแรงผลักดันให้ บจ.
ปฏิบตั ิตาม CG Code
- สนับสนุนให้มีเครื่ องมือ/ อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิสาหรับผูถ้ ือหุ้น
เพื่อให้ผลู ้ งทุนใช้สิทธิ เพิม่ ขึ้น เช่น มีองค์กรจัดทาคาถามเพื่อให้ประเด็นข้อสังเกตแก่ผถู ้ ือหุ ้น
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี (annual general meeting: AGM) หรื อการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น (extraordinary general meeting: EGM) และมีทางเลื อกให้ผลู ้ งทุนใช้สิทธิ ผ่าน e-proxy/
e-voting ได้สะดวก
• มี one stop service ด้านการระดมทุน เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อ และลดความซ้ าซ้อน
• ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของ FA โดยเพิ่มความหลากหลายและประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือในการดาเนิ นการกับ FA โดยยกระดับการกากับดูแลให้อยูใ่ นรู ปแบบใบอนุ ญาต
การระดมทุนของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน CLM (regional)
• สร้ าง success case จาก CLM ทีม่ าระดมทุนผ่ านตลาดทุนไทย
- ผลักดันผ่านการประชุ มระดับรัฐต่อรัฐ เช่ น กองทุนเพื่อการพัฒนา
โครงสร้ างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS
infrastructure fund and trust)
- ส่ งเสริ มให้ตลาดหลักทรัพย์มีการจัดกลุ่ม บจ.โดยมี criteria ด้านคุณภาพ
(quality tier) เพื่อสามารถรองรับ บจ. จากกลุ่มประเทศ CLM ที่อาจยังมีคุณสมบัติบางด้านที่แตกต่าง
จาก บจ. ไทย โดยมีขอ้ มูลที่ทาให้ผลู้ งทุนสามารถแยกแยะได้ชดั เจน
- ส่ งเสริ มให้สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institue of
Directors: IOD) เข้ามามีบทบาทช่วยเตรี ยมความพร้อมกรรมการบริ ษทั ด้าน CG internal control และ
การเปิ ดเผยข้อมูลใน CLM สาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต
- สร้าง capacity building ให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่ อง ในการจัดตั้งกองทุน
รวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน CG และการยกระดับตามมาตรฐานสากลรองรับโครงการประเมิน
ภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program:FSAP) เพื่อเสริ มส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และสร้ าง
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C.
สร้ างประสิ ทธิภาพและศักยภาพการแข่ งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับ
กระบวนการและสมรรถนะโครงสร้ างพืน้ ฐานรองรับระบบดิจิทลั (digitalization of capital market)

สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง และความท้ าทาย
ด้านการระดมทุน กระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ยงั มีความซับซ้อน
หลายขั้นตอน ขาดประสิ ทธิภาพ เช่น ผูร้ ะดมทุนมีการจ้างผูใ้ ห้บริ การหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็ น
underwriters, brokers, dealers และ custodians ทาให้ตอ้ งเสียค่าธรรมเนี ยมในการออกเสนอขายตราสาร
ทุนค่อนข้างสู ง และในตราสารหนี้ ยังมีระยะเวลาของระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่นาน
(15 วัน) ระบบนายทะเบียนของตราสารหนี้ ไม่รวมศูนย์ ใช้ระบบ manual ทาให้อาจเกิ ดความผิดพลาด
ได้ง่ายและใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล (reconcile)
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(securities) ให้อยูร่ ู ป digital token (secruities token offering: STO) จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
ลด pain point เดิมที่มีอยู่ เช่น
• ลดการใช้ตวั กลางที่เทคโนโลยีสามารถทางานแทนได้ (เช่น underwriters, brokers,
dealers และ custodians) ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนได้
• กระบวนการ automated record จะช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการใช้
ระบบ manual
• ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลความเป็ นเจ้าของ (ownership) ได้เรี ยลไทม์ช่วยลด
ระยะเวลาของระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ซ่ ึ งจะช่วยลดความเสี่ ยงต่อผูล้ งทุนในด้าน
ความเสี่ ยงของคู่สัญญาและความเสี่ ยงในการชาระราคา (counterparty & settlement risk)
• ระบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลบน blockchain ที่สามารถกาหนดสิ ทธิการเข้าถึ ง
ข้อมูล จะช่ วยให้การยืนยันตัวตนทาได้สะดวก รวดเร็ ว ทาให้การลงทุนทาได้ง่ายขึ้น
• การกากับดูแลตรวจสอบในเชิ งรุ กทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เนื่ องจาก
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรี ยลไทม์
ด้านการลงทุน ปั จจุบนั ระบบนิ เวศที่เอื้อให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในสิ นทรัพย์
ต่าง ๆ (asset) โดยเฉพาะสิ นทรัพย์ที่ขาดสภาพคล่อง เช่น อสังหาริ มทรัพย์ ทองคา สิ นค้าโภคภัณฑ์
เป็ นต้น ยังมีขอ้ จากัด เนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนสู ง และค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การสู งด้วยเช่ นกัน
สาเหตุหนึ่ งอาจมาจากกระบวนการที่รองรับการลงทุนในสิ นทรัพย์ดงั กล่าวยังมีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่เพียงพอ มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และต้องผ่านตัวกลางหลายราย อีกทั้งกระบวนการส่ วนใหญ่
ยังอยูใ่ นรู ปแบบ manual
การใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อออกหรื อซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยแปลงสิ นทรัพย์
ให้อยูใ่ นรู ปโทเคนดิจิทลั (asset-backed token) จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานหรื อการทาธุรกรรม
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวเช่นเดี ยวกับประโยชน์ของ STO นอกจากนั้น
asset-backed token ที่สามารถแบ่งหน่ วยย่อยได้ จะช่ วยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนมีส่วนร่ วมในการเป็ น
เจ้าของร่ วมกับผูอ้ ื่นแบบสัดส่ วน จึงไม่จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก (fractional ownership)
เหตุผลและความจาเป็ น
หากปล่อยให้ตลาดทุนไทยยังมีขอ้ จากัด (เช่น ด้านกฎระเบียบ) จะทาให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จาก blockchain ได้ ในขณะที่ตลาดทุนทัว่ โลก รวมถึงใน ASEAN มีพฒั นาการที่กา้ วไกลกว่า
ในการใช้ blockchain อาจทาให้เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ว ตลาดทุนไทยมีประสิ ทธิ ภาพต่ากว่าและ
ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อีกทั้งยังไม่สามารถเชื่ อมโยงกับตลาดทุนอื่น ทาให้
ตลาดทุนไทยขาดความน่ าสนใจ ซึ่งมีผลทาให้ภาคเศรษฐกิจจริ งมีตน้ ทุนการระดมทุนที่ตลาดทุนไทยสูง
กว่าที่อื่น และลดโอกาสที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่หลากหลาย ใน
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กากับดูแลโทเคนที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็ นหลักทรัพย์ตามข้อกาหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯได้
ทิศทางทีจ่ ะดาเนินการ และผลทีค่ าดหวัง
ก.ล.ต. เห็นความจาเป็ นที่จะต้องสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้เป็ น fully
digitalized capital market นาไปสู่ บริ การที่ดีและสะดวกยิง่ ขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจจริ ง โดยปรับปรุ งกฎระเบียบเพื่อรองรับการแปลงสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะ
เข้าข่ายเป็ นหลักทรัพย์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสะดวก และรักษาการคุม้ ครองผูล้ งทุนในตลาดหลัก
(mainstream market) และจาแนกออกจากส่ วนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่เป็ นตลาดเฉพาะกลุ่ม
(fringe market)
แผนงานสาคัญ
• ขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ยงั ไม่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยี Distributed Ledger
Technology (DLT) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ช่องทาง
ปัจจุบนั ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน รวมถึ งกระบวนการรองรับการทาธุรกรรม
ประเภท asset-backed tokenโดย
- สร้างการยอมรับ (buy-in) จาก คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายงาน หน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อให้พร้อมเปิ ดรับนวัตกรรม โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงที่เหมาะสม
- ขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบ และสร้ างเกณฑ์การกากับดูแลที่ชดั เจน
• สร้างความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)
- ยกระดับผูป้ ระกอบธุรกิจตัวกลางในภาคตลาดทุนให้มีระบบงาน
ด้าน cybersecurity ที่เหมาะสมตามความเสี่ ยง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถรับมือภัย
คุกคามไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยร่ วมมือกับ co-source เพื่อเข้าตรวจสอบ / ประเมิน
ความเสี่ ยง / ให้คาแนะนาเพื่อปิ ดความเสี่ ยงแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จในตลาดทุนตามหลักเกณฑ์
ด้านระบบงาน cybersecurity ของ ก.ล.ต.
- เพิ่มความตระหนักถึงความสาคัญและเตรี ยมความพร้อมให้กบั หน่ วยงาน
ภายใต้การกากับดูแล ด้วยการทา capacity building โดยเฉพาะในระดับคณะกรรมการและทดสอบ
รับมือภัยคุกคามร่ วมกับตลาดทุนและหน่วยงานกากับดูแลอื่น ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและ
ระดับประเทศ

- 10 D. การกากับดูแลทีเ่ ท่ าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้ กับภาคเอกชน
(future of supervision)

สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง และความท้ าทาย
พัฒนาการทางเทคโนโลยีนามาซึ่ งโอกาสในการใช้ประโยชน์ต่อยอดร่ วมกับ
การบริ หารจัดการข้อมูลทั้งในกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ การใช้สมรรถนะ
ของเทคโนโลยีในการประมวลผลและสร้ างคุณค่าให้กบั ข้อมูล (data analytics) ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริ การเพื่อตอบโจทย์ผลู ้ งทุนที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ลดลงและสามารถ
ขยายบริ การให้แก่ประชาชนในวงกว้างได้ ประกอบกับพฤติกรรมของคนที่รับรู้ขอ้ มูลเปลี่ยนแปลง
ไปใช้ช่องทางออนไลน์ในการรับรู ้ข่าวสารซึ่ งมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น ทาให้การสร้าง
แรงสนับสนุนหรื อผลักดันให้เกิดแนวปฏิบตั ิที่ดี (best practice) ของตัวกลางสามารถเกิ ดขึ้นได้
นอกจากนี้ ยังช่ วยให้ ก.ล.ต. เข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง ความเสี่ ยงได้อย่างแม่นยาและทันการณ์ ช่ วยให้ตดั สิ นใจได้ดีและตรงจุดมากขึ้น
แต่ความท้าทายสาคัญ คือ การต้องทาความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI, blockchain/ smart contract
ตลอดจนความสามารถในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และ
จัดการกับความเสี่ ยงที่มาพร้ อมกับเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่
ขณะเดี ยวกัน กฎกติกากากับดูแลที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั ถูกสร้างจากหลักคิดก่อนที่
เทคโนโลยีจะมีอิทธิ พลสู ง ทาให้กฎกติกายังไม่รองรับสภาพแวดล้อมที่จะเปลี่ ยนไป อีกทั้ง
การปรับเปลี่ยนกฎกติกามีข้ นั ตอนที่ซบั ซ้อน ใช้เวลานาน ทาให้อาจเป็ นอุปสรรคต่อนวัตกรรม
ของภาคเอกชน นอกจากนี้ FinTech มีลกั ษณะ cross-border (ผูเ้ ล่นต่างประเทศสามารถเข้ามาให้บริ การ
คนไทยได้โดยสะดวกผ่านโมบายแอพพลิเคชัน) และ cross-industry (area ในการให้บริ การของผูเ้ ล่น

- 11 ในภาคการเงินแต่ละรายอาจอยูภ่ ายใต้หลายหน่ วยงานกากับดูแล) จึงอาจมีช่องว่างหรื อความทับซ้อนใน
การกากับดูแล
เหตุผลและความจาเป็ น
หาก ก.ล.ต. ไม่เท่าทันพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์ได้รวดเร็ ว อาจทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจให้สูญเสี ยโอกาสในการดาเนิ นกิจการและ
นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในไทย นอกจากนั้นยังอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการกากับดูแลให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และจัดการกับความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดกับ
ผูล้ งทุน และระบบการเงินได้อย่างทันท่วงทีได้
ทิศทางทีจ่ ะดาเนินการ และผลทีค่ าดหวัง
ก.ล.ต. มุ่งหวังที่จะก้าวไปสู่ การเป็ นผูก้ ากับดูแลที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ ว
(adaptive regulator) ใช้วิธีการที่ยืดหยุน่ แต่เน้นไปที่ผลสาเร็ จ (outcome focus) โดยมีแนวทาง ดังนี้
• ขับเคลื่อนด้ วยข้ อมูล (data driven) และใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการกากับดูแล (SupTech) เช่ น การทา off-site monitoring โดยอาศัยข้อมูล
ในการวิเคราะห์คาดการณ์เพื่อตรวจจับความเปราะบางในระบบ และส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบธุรกิ จ
นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดต้ นทุนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (RegTech)
• สร้ างกรอบเพื่อติดตามและจัดการความเสี่ ยงที่เกีย่ วข้ องกับ FinTech เช่น
การออกแบบและจัดทาระบบส่ งรายงานแบบอัตโนมัติของผูป้ ระกอบธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องกับ digital asset
เพื่อให้มีขอ้ มูล real time ในการดักจับและป้ องกันความเสี่ ยงได้ทนั ท่วงที
• ปฏิบัติตามกรอบและแนวทางในการติดตามความเสี่ ยงตลาดทุน (capital market
risk management framework) ซึ่ งครอบคลุมทั้งในส่ วนของหลักทรัพย์ปัจจุบนั (traditional securities)
ซึ่ งมีแผนจะพัฒนาเพิ่มเติม เช่น ระบบ automated risk monitoring ในส่ วนตราสารหนี้ และผูอ้ อก
ตราสาร เพื่อติดตามประเด็น issuer concentration ที่อาจมีนยั ยะสาคัญต่อระบบ รวมถึง ครอบคลุมส่ วน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั และส่วนที่อยูน่ อกเหนื อขอบเขตการกากับดูแล เพื่อให้เท่าทัน สามารถเตรี ยม
ความพร้ อมและหามาตรการดาเนิ นการได้อย่างทันท่วงที เพื่อรองรับการความเสี่ ยงด้านตลาดทุนรวมถึง
เสถียรภาพของระบบการเงิน (systemic risk)
• เตรียมความพร้ อมการบริ หารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity
management: BCM) ส่ วนของตลาดทุน โดยเชื่ อมโยงทั้งภายในและภายนอก ก.ล.ต. เพื่อเตรี ยมรองรับ
การซักซ้อมแผนในระดับ financial sector
• ดาเนินการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform) โดยทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั อย่างต่อเนื่ อง และมีเท่าที่จาเป็ น เพื่อลดภาระต้นทุนของทุกฝ่ าย
ที่เกี่ ยวข้อง (regulatory guillotine)
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จากแรงผลักดันจากตลาด (market force) เพื่อผลักดันให้เกิดแนวปฏิบตั ิที่ดี เช่น สื่ อสารผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเพื่อผลักดันให้มี tone from the top ในเรื่ องการยึดถือประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ (putting
investors first) และเปิ ดเผยผลการดาเนินการของ ก.ล.ต. (เช่ น ผลตรวจสอบ) ให้เจ้าของทรัพย์สินและ
influencer ใช้เป็ นข้อมูลเพื่อเรี ยกร้องแนวปฏิบตั ิที่ดีจากผูป้ ระกอบธุรกิ จ
• สร้ างกลไกป้ องกันและรักษาสิ ทธิและการบังคับใช้ กฎหมาย (enforcement)
โดยเตรี ยมความพร้อมด้านกฎเกณฑ์และบุคลากรรองรับการบังคับใช้มาตรการทางแพ่ง (civil penalty)
และสนับสนุนการใช้การดาเนิ นคดี แบบกลุ่ม (class action) ในการเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายของผูล้ งทุนรายย่อย
E. ยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลและการบริ หารจัดการองค์ กร
(reform of regulation and regulator)

สภาพปัจจุบัน ปัจจัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง และความท้ าทาย (Where are we now?)
ปัจจุบนั disruptive technology เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงบริ บท
การประกอบธุรกิ จของผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ ก.ล.ต. โดยเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิดความไม่แน่ นอนที่สูงขึ้น และอาจเกิดความเสี่ ยงรู ปแบบใหม่ ๆ นอกจากนี้
เทคโนโลยียงั เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูล้ งทุนในมิติต่าง ๆ เช่ น ช่ องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
และรู ปแบบของข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็นได้จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social
media) อย่างแพร่ หลายและกว้างขวางมากขึ้น ความท้าทายสาคัญของ ก.ล.ต. จึงเป็ นการทาความเข้าใจ
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการกากับดูแล เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ที่สูงขึ้นได้อย่างตรงจุดและไม่เป็ นภาระเกิ นความจาเป็ น
เหตุผลและความจาเป็ น

- 13 ด้วยตระหนักดี ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีจะกระทบต่อวัตถุประสงค์
การกากับดูแลอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ และหาก ก.ล.ต. ยังคงกากับดูแลด้วยวิธีแบบดั้งเดิม ปรับตัวช้า และ
ไม่ยดื หยุน่ นอกจากจะไม่สามารถตอบโจทย์และจัดการความเสี่ ยงให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังและ
ทันท่วงทีแล้ว ยังอาจสร้ างภาระและเป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรื อการพัฒนาของตลาดทุน ซึ่ งอาจ
ส่ งผลให้ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในตลาดทุนสู ญเสี ยความเชื่อมัน่ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดทุนไทย
ในที่สุด
ทิศทางทีจ่ ะดาเนินการ และผลทีค่ าดหวัง
ก.ล.ต. เห็นถึงความจาเป็ นในการพัฒนารากฐานขององค์กรเพื่อให้สามารถ
กากับดูแลในบริ บทใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับเรื่ องการเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด วิธีการทางาน การใช้เครื่ องมืดในการกากับดูแลที่หลากหลาย (mixed use of tools) เพื่อให้สามารถ
balance ระหว่างการส่ งเสริ มนวัตกรรมและการจัดการความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรี ยม
ความพร้ อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้พร้ อมรองรับทิศทางองค์กร นอกจากนี้ ก.ล.ต. มี
แนวทางในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานและลดต้นทุนของทั้ง ก.ล.ต. และ
ภาคธุ รกิ จด้วย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทาให้การ
สื่ อสารและการสร้ างการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (takeholders engagement) เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้
ความสาคัญเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยมากเพียงพอใน
การกาหนดนโยบายและแนวทางการกากับดูแลได้อย่างเหมาะสม โดยมีแผนงานสาคัญ ดังนี้
การปรับเปลีย่ นได้ รวดเร็ว (adaptive regulator)
• ขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพื่อสร้ าง adaptive mindset ให้ เกิดขึน้ ในองค์ กร โดยเริ่ มจาก
การสร้ างความเข้าใจค่านิ ยมองค์กรให้สะท้อนการมี agility และการเป็ น adaptive regulator เพื่อสื่ อสาร
ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และขับเคลื่ อนผ่าน tone from the top และการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ
• นา Regulatory Impact Assessment (RIA) และ design thinking มาใช้ ในการ
ออกมาตรการ โดยที่ผ่านมาได้ดาเนิ นการผ่าน pilot projects 3 เรื่ อง ได้แก่ (1) แนวทางในการคุม้ ครอง
ผูล้ งทุนในแต่ละประเภท (2) การเสริ มสร้ างให้เกิด REIT governance และ (3) พฤติกรรมการใช้ขอ้ มูล
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผูล้ งทุนรายย่อย โดยจ้างที่ปรึ กษาจากสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) เพื่อช่ วยให้คาแนะนาในการวิเคราะห์ ในปี 2562 ก.ล.ต. จะสื่ อสารวิธีการวิเคราะห์
ตามกระบวนการ RIA และ design thinking ภายในองค์กร และให้เริ่ มนามาใช้ในการออกทุกมาตรการ
สาคัญ
โครงสร้ างพืน้ ฐานรองรับดิจิทลั
• พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อเป็ นพืน้ ฐานรองรับ digital transformation
โดยจะดาเนินการตาม initiatives ที่ได้พฒั นาร่ วมกับที่ปรึ กษา (PwC) ในโครงการ Enterprise
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(3) IT infrastructures รวมทั้งพัฒนา online services ให้เป็ น paperless, machine readable และ
open data เพื่อให้สะดวกและลดภาระต่อผูใ้ ช้งานทั้งภายนอกและภายใน
• เตรียมความพร้ อมข้ อมูลเพื่อรองรับการกากับดูแลแบบใช้ ข้อมูลเป็ นกลไก
ขับเคลื่อน (data-driven) ที่ผา่ นมา ก.ล.ต. มี data warehouse ในส่ วนกองทุนรวมและตราสารหนี้ แล้ว
และในปี 2562 จะพัฒนาเพิ่มเติมในส่ วนของ intermediaries และจัดทาฐานข้อมูล digital asset
ecosystem รวมทั้งวิเคราะห์ลกั ษณะงานที่สามารถพัฒนาให้ดีข้ ึนได้ดว้ ย data analytics เพื่อพัฒนา
เครื่ องมือรองรับ
• ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยดาเนินการจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมิน gap
และให้คาแนะนาเพื่อจัดทาแผนยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานความพร้อม
รับมือภัยไซเบอร์ (cyber resilience) ระดับ 3 รวมทั้งระบุชุดข้อมูลสาคัญของ ก.ล.ต. เพื่อวางแผนรักษา
ความปลอดภัยในแต่ละระดับความสาคัญ
ดึงดูดและสร้ างพนักงานทีม่ ีศักยภาพ
• การสรรหาพนักงานใหม่ ในเชิ งรุ กและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่ อเนื่อง
เนื่ องจากคนรุ่ นใหม่ตอ้ งการโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ ก.ล.ต. จึงต้องปรับแนวทางการสรรหา
เพื่อให้สามารถดึงดูดคนรุ่ นใหม่ได้ เช่น การปรับเนื้ อหาคาพรรณนางาน (job description) เพื่อให้เข้าใจ
งานของ ก.ล.ต. การปรับวิธีสรรหาและช่องทางประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและตอบ
โจทย์กลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทาแผนเร่ งสร้างความสามารถและศักยภาพของพนักงานรุ่ น
ใหม่ (onboarding package) สาหรับพนักงานใหม่ โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาโดยตรงเป็ น mentor
พนักงานใหม่แบบ 1:1 ในปี แรกของการทางาน และกาหนดให้พนักงานใหม่ เรี ยนหลักสูตรภาคบังคับ
ผ่านระบบ learning management system (LMS) จบภายใน 3 เดือน นอกจากนี้ จะดาเนิ นการทบทวน
อัตรากาลังให้ยดื หยุน่ และศึกษาการจัดอัตรากาลังแบบโครงการ (project based) เพื่อให้มี agility
สามารถตอบสนองเป้าหมายและรองรับทิศทางองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนได้
• พัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่ อเนื่องเพื่อรองรับทิศทางองค์ กรและรักษาพนักงานที่
มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็ น successor โดยได้ดาเนินโครงการ Regulatory School อย่างต่อเนื่ องเพื่อ
ถ่ายทอดและปลูกฝังหลักการและแนวคิดของการเป็ นผูก้ ากับดูแล ซึ่ งที่ผ่านมาได้จดั อบรม Regulatory
School ระดับ 1 และ 2 แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพนักงานที่เข้าร่ วมอบรม ในปี 2562 จะ
พัฒนาหลักสูตร Regulatory School ระดับ 3 ต่อไป รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาพนักงานด้านดิจิทลั และ
อบรมให้ได้ตามแผน รวมถึงพัฒนาอินทราเน็ตใหม่ให้เป็ นศูนย์รวมข้อมูลและความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั พนักงาน นอกจากนี้ จะพัฒนาระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (performance management system
: PMS) ที่มีเป้ าหมายชัดเจนมากขึ้น สอดรับทิศทางองค์กร วัดผลได้ในทุกระดับ และสร้ างให้เกิด
วัฒนธรรมการสื่ อสารเชิ งบวกเพื่อการพัฒนา ในส่ วนของ succession planning มีขอ้ มูลเพื่อเตรี ยม

- 15 successor รองรับตาแหน่งเชิ งยุทธศาสตร์ (strategic position) ได้ครบ 100% แล้ว และจะขยายการ
เตรี ยมกลุ่มบุคลากรที่มีศกั ยภาพที่สามารถทดแทนตาแหน่ งงานสาคัญ (successor pool)
วางรากฐานขององค์ กรทีเ่ ข้ มแข็ง
• สร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในเชิ งรุ ก โดยที่ผา่ นมาได้ดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการและช่องทางการสื่ อสารกับผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง ๆ เช่น การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ การจัดทาคลิปวิดีโอและ infographic เป็ นต้น เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของผูร้ ับสารและ
เข้าใจได้ง่าย ในปี 2562 ก.ล.ต. จะปรับเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับ user experience (UX) มากขึ้น รวมทั้ง
สร้ างพันธมิตรกับผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิด (influencer) ในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อช่ วยสื่ อสารประเด็นสาคัญ
ในส่ วนของการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยน จะจัดทา FAQ นาระบบอัตโนมัติมาใช้ และวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อ
ส่ งสัญญาณเตือน รวมทั้งศึกษาเครื่ องมือหรื อช่ องทางใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
• พัฒนาธรรมาภิบาลองค์ กรและการบริหารจัดการความเสี่ ยง คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้เห็นชอบให้มีผปู้ ระเมินภายนอกมาประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แบบคณะ) โดยได้มีการรายงานผลประเมินและ Guide to Action ซึ่ง ก.ล.ต.
จะนามาเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสาหรับคณะกรรมการต่อไป นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เข้าร่ วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามโครงการของสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ (ปปช.) ด้วย ในส่ วนของการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงองค์กร จะยกระดับกรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (risk management framework)ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน COSO ERM 2017 เพื่อให้การบริ หารจัดการความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
และเป็ นไปตามแนวทางสากล

