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 ปี  2561  ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ท่ีกำ�หนดไว้ โดยมีคว�มคืบหน้�และผลสำ�เร็จท่ีเป็นรูปธรรมในทุกด้�น 
สรุปภ�พรวมของผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละด้�นได้ดังนี้ 

 A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำาแนะนำาและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้
และมีคุณภาพ (wealth advice for all)

เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ

 ประช�ชนที่มีเงินเก็บเพื่อก�รลงทุน มีคว�มรู้ มีเครื่องมือ มีตัวช่วยและมีช่องท�งที่สะดวกในก�รเข้�ถึงตล�ดทุน
เพื่อรองรับคว�มต้องก�รใช้เงินระยะย�ว (long term financial well-being) โดยมีตัวกล�งที่ให้บริก�รคำ�แนะนำ�
ก�รลงทุนที่คำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริก�รเป็นสำ�คัญ

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• สนับสนุนให้มีผู้ให้บริก�รด้�นก�รให้
 คำ�แนะนำ�ก�รลงทุนท่ีประช�ชนเข้�ถึงได้
 และมีประสิทธิภ�พ (wealth advice)

• สร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและ
 สนับสนุนให้เกิดท�งเลือกและคำ�แนะนำ�
 สำ�หรับสม�ชิกกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ
 ที่ดีขึ้น (better choices)

ประเด็นท่ีให้ความสำาคัญ

• เปิดพ้ืนท่ีให้เกิดบริก�รและมีก�รแข่งขัน
 เพ่ิมข้ึน

• ผลักดันให้มีข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่ผู้มี
 ส่วนร่วมในตล�ดทุนและสร้�งคว�ม
 โปร่งใส
• บริก�รก�รแนะนำ�ก�รลงทุนอย่�ง
 ครบวงจร

• ส่งเสริมให้มีท�งเลือกและคำ�แนะนำ�
 ในก�รลงทุนที่ดีขึ้น สำ�หรับสม�ชิก
 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

พัฒนาการ / การดำาเนินการท่ีเกิดข้ึน

• ผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีให้บริก�ร
 ในรูปแบบที่ตัดสินใจแทนลูกค้�และ
 ต้องขอใบอนุญ�ต ผู้ให้บริก�รกองทุน
 ส่วนบุคคลส�ม�รถให้บริก�รได้ ภ�ยใต้
 โครงก�ร “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”
• เสนอแก้ไขกฎกระทรวงรองรับก�ร
 ประกอบธุรกิจด้�นตร�ส�รทุนและ
 ก�รจัดก�รกองทุนส่วนบุคคล เพ่ือรองรับ
 ผู้ให้บริก�รร�ยใหม่
• ขจัดอุปสรรคในก�รประกอบธุรกิจ 
 เช่น ก�รมีกรรมก�รตรวจสอบท่ีไม่เป็น
 ภ�ระเกินควร ก�รอนุญ�ตให้ outsource
 ง�นประกอบธุรกิจ
• ออกเกณฑ์รองรับก�รใช้  FinTech  
 ในก�รติดต่อและให้บริก�รลูกค้�
• พัฒน� SEC API  ด้�นข้อมูลกองทุนรวม 

• ดำ�เนินโครงก�ร  5 ข้ันม่ันใจลงทุน

• โครงก�รบริษัทเกษียณสุข
• น�ยจ้�งมี better choices
• บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม
 จัดให้มีกองที่มีนโยบ�ยก�รลงทุน
 แบบสมดุลต�มอ�ยุ (life path) 

ภาพรวมการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2561
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การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  สน ับสน ุนให้มีผู้ให้บริการด้านการให้ค ำาแนะนำา
การลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(wealth advice) 

  • ผ่อนผันระยะเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันที่
   ต้องก�รให้บริก�รในรูปแบบที่ตัดสินใจแทนลูกค้�
   ซึ่งเข้�ข่�ยเป็นก�รประกอบธุรกิจจัดก�รกองทุน
   ส่วนบุคคล ให้สามารถให้บริการได้ภายใต้โครงการ 
   “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”
  • เสนอกระทรวงก�รคลังแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วย
   การอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รองรับ
   การประกอบธุรกิจตัวกลางด้านตราสารทุน  และ
   การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมและ
   เปิดโอก�สให้ผู้ประกอบธุรกิจที ่มีคว�มประสงค์
   ที่จะเสนอบริก�รเฉพ�ะด้�นส�ม�รถประกอบธุรกิจ
   ได้ต�มคว�มถนัดและตรงต�มโมเดลธุรกิจของตน 
   เพื่อให้ประช�ชนมีตัวช่วยและท�งเลือกในก�รลงทุน
   ม�กขึ้น โดยมีโอก�สเลือกผู้ให้บริก�รที่มีคุณภ�พ
  • ขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
   ส�ม�รถให้บริก�รได้ต�มคว�มถนัด โดยไม่เป็นภ�ระ
   จนเกินควร  และส่งเสริมให้เกิดก�รแข่งขันที่มุ่งสู่
   ก�รให้บริก�รที่คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้� 
   แต่ยังคงไว้ซึ่งม�ตรฐ�นก�รประกอบธุรกิจ  ได้แก่ 
   หลักเกณฑ์ค่�ธรรมเนียมก�รประกอบธุรกิจที่ไม่
   สูงเกินไป ก�รจัดให้มีกลไกหรือก�รดำ�เนินก�รอ่ืนใด
   เพื ่อทดแทนก�รปฏิบัติหน้�ที ่ของคณะกรรมก�ร
   ต รวจสอบที ่ไม่เป ็น ภ�ระเก ินคว�มจำ�เป็นต่อ
   ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคว�มเสี่ยงต่ำ� ก�ร outsource 
   ง�นก�รประกอบธุรกิจโดยส�ม�รถให้บุคคลอื่น
   ซึ่งมีคว�มพร้อมเป็นผู้รับดำ�เนินก�ร ก�รรับฝ�ก
   ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ
   รูปแบบก�รประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนไป  เพื่อลดภ�ระ
   ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีกลไกหรือมีระบบก�รดูแลทรัพย์สิน
   ของลูกค้�และป้องกันก�รนำ�ทรัพย์สินของลูกค้�ไปใช้
   ในท�งมิชอบ ท่ีมีประสิทธิภ�พเทียบเท่�กับก�รรับฝ�ก
   ทรัพย์สินของผู้รับฝ�กทรัพย์สิน
  • ออกห ลั กเกณ ฑ์เพื ่ออ ำานวย ความสะดวกให้
   ผู้ประกอบธุรกิจนำา FinTech มาใช้ในการติดต่อ
   และให้บริการแก่ลูกค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�ร
   ให้บริก�ร และเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

   ลดต้นทุนในระยะย�วแก่ผู้ ให้บริก�ร โดยยังคง
   ม�ตรฐ�นที่ดี และมีคุณภ�พโดยคำ�นึงถึงประโยชน์
   สูงสุดของลูกค้�เป็นสำ�คัญ (putting investors first)
  • ดำ�เนินโครงก�ร “5 ข้ันม่ันใจลงทุน” ท่ีจะเป็นตัวช่วย
   สำาคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที ่
   ครบวงจร ผ่�นบริก�รออกแบบก�รลงทุน 5 ข้ันตอน ต้ังแต่
   (1) ก�รสำ�รวจและทำ�คว�มเข้�ใจลูกค้� (2) ก�รกำ�หนด
   แผนจัดสรรก�รลงทุน (asset allocation) (3) ก�รแนะนำ�
   ก�รลงทุนแบบองค์รวม (4) ก�รติดต�มและปรับปรุง
   ก�รลงทุน และ (5) ก�รร�ยง�นภ�พรวมก�รลงทุน
   ของลูกค้� ซึ่งในอดีตก�รบริก�รที่ครบวงจรดังกล่�ว
   จำ�กัดอยู่เพียงกลุ่มผู้มีเงินลงทุนจำ�นวนสูง (high net
   worth) เท่�นั้น แต่ด้วยพัฒน�ก�รด้�น FinTech 
   ทำ�ให้บริก�รดังกล่�วมีต้นทุนท่ีต่ำ�ลง ส�ม�รถให้บริก�ร
   แ ก่ผู้ลงทุนในวงกว้ � งได้ อย่�งม ีประสิทธ ิภ�พ
   โดยปัจจุบันโครงก�รได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�ก
   ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุน รวมท้ังพันธมิตรจ�กท้ัง
   ภ�คร ัฐและเอกชน และมีผู ้ใ ห้บริก�ร ที ่ได้ รับ
   คว�มเห็นชอบจ�ก ก.ล.ต. แล้ว 26 ร�ย

  • พัฒน� SEC API ด้�นข้อมูลกองทุนรวม เพ่ือเอ้ืออำ�นวย
   ให้ภ�คธุรกิจใช้ข้อมูลในก�รช่วยผู้ลงทุนให้ทร�บ
   ร�ยละเอียดของลักษณะกองทุนรวม (fund factsheet)
   และผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน (fund portfolio
   และ NAV ร�ยวัน) ในก�รตัดสินใจลงทุนที่เหม�ะสม

 ก.ล.ต. ร่วมมือกับพันธมิตรภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจ
 ในตล�ดทุนเปิดตัวโครงก�ร “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” มิติใหม่ของบริก�ร
 ดูแลก�รลงทุนอย่�งครบวงจรเพื่อสร้�งอิสรภ�พท�งก�รเงิน สำ�หรับ
 ประช�ชน
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  สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญและสนับสนุน
ให้เกิดทางเลือกและคำาแนะนำาสำาหรับสมาชิกกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพที่ดีขึ้น (better choices)

  ส่งเสริมให้น�ยจ้�งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รสนับสนุน
  และส่งเสริมให้สม�ชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (PVD)
  ได้ตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับก�รออมเงินผ่�น PVD 
  โดยเน้นก�รให้คว�มรู้แก่สม�ชิก PVD  เพื ่อเป็น
  ก�รเตรียมคว�มพร้อมท�งก�รเงินไว้ใช้จ่�ยให้เพียงพอ
  ในวัยเกษียณ ด้วยก�รออมและลงทุนอย่�งเหม�ะสม 
  ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของน�ยจ้�งที่ตระหนักว่�ตนเอง
  มีส่วนสำ�คัญท่ีจะช่วยให้ลูกจ้�งมีเงินเกษียณอย่�งเพียงพอ
  ก.ล.ต. และหน่วยง�นพันธมิตร ได้แก่ ตล�ดหลักทรัพย์ฯ
  สม�คมกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน
  และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนท่ีให้บริก�รจัดก�ร
  กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ จึงจัดโครงการบริษัทเกษียณสุข
  ที ่จะสร ้�งคว�มตระหนักและคว�มรู้ ให้กับลูกจ้�ง
  ภ�ยใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”
  หม�ยถึง ก�รส่งเสริมให้พนักง�นออมเงินต่อเดือนให้
  เต็มสิทธิร้อยละ 15 จัดให้มีแผนก�รลงทุนท่ีหล�กหล�ย
  และส่งเสริมให้พนักง�นลงทุนในแผนที ่เหม�ะกับ
  คว�มเสี่ยงและเป้�หม�ยเกษียณ และรู้เป้�หม�ยเงิน
  ท่ีต้องมีไว้ใช้ให้เพียงพอในวัยเกษียณผ่�นกิจกรรมหลัก
  ดังนี้

 ก.ล.ต. ร่วมกับ  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สม�คมบริษัท
 จัดก�รลงทุน และสม�คมกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ นำ�น�ยจ้�งกว่� 170 บริษัท
 แสดงพลังในโครงก�ร “บริษัทเกษียณสุข” ประก�ศเจตน�รมณ์ส่งเสริม
 ลูกจ้�งให้มีเงินออมหลังเกษียณอย�่งเพียงพอ

  • เดินสายพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดย
   เลข�ธิก�ร ก.ล.ต. เพื ่อสร้�งแนวร่วมหลัก (core 
   group) จำ�นวน 10 บริษัท โดยมุ่งเน้นบริษัทหรือ
   องค์กรภ�ครัฐขน�ดใหญ่ในหล�กหล�ยประเภท
   ธุรกิจที่สนใจเข้�ร่วมโครงก�ร และมีศักยภ�พที่จะ
   ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ PVD ของตนเอง
   ส�ม�รถเป็นผู้นำ�ที่เป็นตัวอย่�งแก่น�ยจ้�งร�ยอื่น
   ในด้�นคว�มมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกจ้�งให้มีเงินใช้
   หลังเกษียณอย่�งเพียงพอ
  • เชิญชวนบริษัท/องค์กรเข้าร่วมโครงการฯ ผ่�นท�ง
   บร ิษ ัทหล ักทร ัพ ย์ จ ั ดก�รกองท ุนรวม แล ะ
   ส่ือประช�สัมพันธ์ต่�ง ๆ   โดยมีน�ยจ้�งสนใจสมัครเข้�ร่วม
   โครงก�รฯ รวม 180 ร�ย ประกอบด้วย รัฐวิส�หกิจ องค์กร
   ของรัฐและบริษัทเอกชน โดยมีจำ�นวนสม�ชิก PVD 
   ประม�ณ 3 แสนคน
  • จัดงานแถลงข่าวและการประกาศเจตนารมณ์ เพ่ือให้
   ตัวแทนน�ยจ้�งได้แสดงคว�มมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้
   พนักง�นออมเงินไว้ใช ้ให้เพียงพอในวัยเกษียณ 
   และสื่อส�รไปยังประช�ชนในวงกว้�งว่�น�ยจ้�งเป็น
   หัวใจสำ�คัญที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนลูกจ้�งให้มี
   เงินใช้อย่�งเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้ PVD เป็น
   เครื่องมือ
  • จัดอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัท/องค์กรท่ีเข้าร่วม
   โครงการฯ ในหลักสูตรกรรมก�รกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ
   (Fund Committee) และผู้ที่เป็นผู้นำ�ที่ส�ม�รถนำ�
   คว�มรู้ไปถ่�ยทอดต่อได้ (PVD Influencer) เพื่อ
   เป็นก�รสร้�งบุคล�กรให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเก่ียวกับ
   ก�รออมผ่�น PVD และส�ม�รถเลือกแผนก�รลงทุน
   ท ี ่ เหม�ะกับตนเองได้ เพ ื ่อไปต่อยอดกิจกรรม
   ก�รส่งเสริมคว�มรู้ในหน่วยง�นของตนเอง
  • สร้างความตระหนักในวงกว้างให้คนวัยทำางาน
   เห็นคว�มสำ�คัญของก�รออมเพื่อเกษียณ โดยใช้สื่อ
   วงกว้�ง เช่น viral clip บทคว�ม เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์
   และสื่อสังคมออนไลน์ของ ก.ล.ต. ที่เน้นกระตุ้นและ
   สร้�งคว�มตระหนักและชี้ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของ
   ก�รออมเงินด้วย PVD ไว้ใช้ให้เพียงพอให้วัยเกษียณ
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 B. สร้างโอกาสในการระดมทุนสำาหรับทุกหน่วยเศรษฐกิจ (funding opportunity for growth)

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 • กิจก�รทั้ง startups  SMEs และวิส�หกิจเพื่อสังคมส�ม�รถใช้ตล�ดทุนเพื่อเข้�ถึงแหล่งทุน
 • ก�รระดมทุนผ่�นช่องท�งปัจจุบันมีคว�มสะดวกขึ้นหรือต้นทุนลดลงและได้สินค้�ที่มีคุณภ�พ
 • ตล�ดทุนไทยเป็น regional springboard 

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• สนับสนุนก�รระดมทุนของกิจก�ร
 ขน�ดเล็กและ startup (financing
 for no-track companies)

• พัฒน�ก�รระดมทุนผ่�นช่องท�งเดิม
 (traditional channel) ให้มีประสิทธิภ�พ
 ม�กขึ้น

ประเด็นท่ีให้ความสำาคัญ

• ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท�งเลือกและ
 เพิ่มช่องท�งในก�รระดมทุน

• เพิ่มคว�มสะดวก ลดต้นทุนในก�ร
 ระดมทุน โดยยังคงคุณภ�พของ
 ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินท่ีจะเข้�สู่ตล�ด

พัฒนาการ / การดำาเนินการท่ีเกิดข้ึน

• พระร�ชกำ�หนดสินทร ัพย์ดิจ ิทัล 
 พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
• เกณฑ์เพ่ือรองรับก�รระดมทุนผ่�น ICO
• ICO Portal ได้รับคว�มเห็นชอบ 1 ร�ย
• Equity Crowdfunding (ECF) ได้รับ
 คว�มเห็นชอบ 2 ร�ย
• ก�รให้คว�มรู้เรื ่องสินทรัพย์ดิจิทัล
 และก�รเตือนผู้ลงทุนผ่�นช่องท�งที่
 หล�กหล�ย
• ว�งหลักก�รในก�รกำ�กับดูแล debt 
 crowdfunding และมีผู้สนใจเป็น  
 portal กว่� 10 ร�ย
• ออกหลักเกณฑ์รองรับก�รระดมทุน 
 ของวิส�หกิจเพื่อสังคม 

• ก�รระดมทุนผ่�นกองทุนรวมโครงสร้�ง
 พื้นฐ�นเพิ่มขึ้น
• ปรับปรุงก�รย่ืนเอกส�รเพ่ือขออนุญ�ต
 เสนอข�ยหลักทรัพ ย์ ให้เป ็นแบบ
 ไร้กระด�ษ (paperless)
• ลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของก�รส่งข้อมูลและ
 ร�ยง�นโดยให้ส่งท่ีตล�ดหลักทรัพย์ฯ
 ที่เดียว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกับ
 ตล�ดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ตล�ด
 หลักทรัพย์ฯ เป็น single contact point 
• ก�รระดมทุนด้วย BE ลดลงต่อเนื่อง
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ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• ส่งเสริมให้ตล�ดทุนไทยเป็น 
 springboard ต่อก�รพัฒน�ของ
 ประเทศเพื่อนบ้�น

ประเด็นท่ีให้ความสำาคัญ

• ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริก�ร
 ข้�มพรมแดน

พัฒนาการ / การดำาเนินการท่ีเกิดข้ึน

• มีผลิตภัณฑ์ GMS เพิ่มขึ้น อ�ทิ DR
   ที ่ม ีหลักทรัพย์จ�กเวียดน�มเป็น
 หลักทรัพย์อ้�งอิง บ�ทบอนด์ที่ออก
 โดยบริษัทล�ว  2 แห่ง  
• เข้�ร่วมคณะทำ�ง�น ACMECS Fund
 เพื่อให้เกิดคว�มร่วมมือและพัฒน�
 โครงสร้�งพื ้นฐ�นภ�ยในภูมิภ�ค 
 และผลักดันให้ภ�ครัฐและเอกชนใน 
 CLM ใช้ตล�ดทุนไทยในก�รระดมทุน
• ผู้ร่วมตล�ดทุน ได้แก่สถ�บันจัดอันดับ
 คว�มน่�เชื ่อถือ บริษัทหลักทรัพย์
 จ ัดก�รกองทุนรวม  คัสโตเดียน 
 สนใจทำ�ธุรกิจใน CLM  เพิ่มเติม
• สนับสนุนก�รพัฒน�ตล�ดทุนเพ่ือนบ้�น
 ให้รองรับธุรกรรมระหว่�งกัน ผ่�น
 โครงก�ร SEC Thailand Academy
 ก�รจัดอบรมสัมมน� และโครงก�ร
 แลกเปลี่ยนพนักง�น

การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  เกณฑ์รองรับ portal แบบใหม่ และผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำากับดูแล 

  • พระราชกำาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
   มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภ�คม 2561 ให้อำ�น�จ
   คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และสำ�นักง�น ก.ล.ต. กำ�กับ
   ดูแลก�รออกและเสนอข�ยสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ
   ประช�ชน ตลอดจนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้
   ผู้ต้องก�รเงินทุน โดยเฉพ�ะโครงก�รที่มีแผนธุรกิจ
   รูปแบบใหม่ และต้องก�รให้สิทธิผู้ลงทุนท่ีหล�กหล�ย
   กว่�หลักทรัพย์ มีท�งเลือกในก�รระดมทุน และ
   ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งถูกกฎหม�ย โดยประเทศไทย
   เป็นประเทศแรก ๆ  ในโลกที ่มีก�รออกกฎหม�ย
   ม�เพื่อสร้�งคว�มชัดเจนสำ�หรับก�รระดมทุนและ
   ก�รประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 Focus Group เร่ือง “พระร�ชกำ�หนดก�รประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
 พ.ศ. 2561” เพื ่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้ก ับ ผู้ประกอบธุรกิจ
 สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
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  • ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
   ต่อประชาชน  และการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการ
   ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) มีผลใช้
   บังคับในเดือนกรกฎ�คม 2561 เพ่ือสร้�งคว�มชัดเจน
   ในกระบวนก�รขออนุญ�ตออกและเสนอข�ยโทเคนดิจิทัล
   แก่ประช�ชน และก�รย่ืนขอคว�มเห็นชอบเป็นผู้ให้บริก�ร
   ระบบเสนอข�ยโทเคนดิจิทัล ช่วยให้ภ�คธุรกิจมี
   คว�มมั่นใจในก�รใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องท�งใน
   ก�รระดมทุน ขณะท่ีผู้ลงทุนได้รับข้อมูลและก�รคุ้มครอง
   ต�มสมควร
  • ICO portal ได้รับความเห็นชอบ 1 ราย ปัจจุบัน
   บริษัทอยู่ระหว่�งเตรียมคว�มพร้อมของระบบง�น ซ่ึง
   ก.ล.ต. จะเข้�ประเมินคว�มพร้อม ก่อนอนุญ�ตให้เร่ิม
   ธุรกิจได้ และยังมีผู้สนใจต้องก�รระดมทุนผ่�น ICO 
   ที่เข้�ม�ห�รือกว่� 30 ร�ย 
  • equity crowdfunding portal ได้รับความเห็นชอบ 
   2 ราย และมีผู้สนใจต้องก�รระดมทุนผ่�น ECF 
   ที่เข้�ม�ห�รือกว่� 20 ร�ย
  • ยกร่างหลักการในการกำากับดูแล debt crowdfunding 
   ส่วนผู้สนใจจะประกอบธุรกิจเป็น  portal  มีกว่� 10 ร�ย
  • ให้ความรู้เร่ืองสินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้าใจ
   และออกข่าวอย่างฉับไวเพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ระมัด
   ระวัง ห�กถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเก่ียวกับก�รลงทุน
   ในโทเคนดิจิทัล  ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อผู้ลงทุน
   ในวงกว้�งได้ โดยดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องผ่�นสื่อ 
   และช่องท�งที่หล�กหล�ย
  • สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยออกหลักเกณฑ์
   รองรับให้บริษัท ประช�รัฐรักส�มัคคี (วิส�หกิจเพื่อ
   สังคม) จำ�กัด (“บริษัทประช�รัฐฯ”) ซึ่งจัดตั้งต�ม
   นโยบ�ยส�นพลังประช�รัฐของรัฐบ�ลและได้รับก�ร
   รับรองเป็นวิส�หกิจเพื่อสังคม  รวมถึงผู้ถือหุ้นของ
   บริษัทประช�รัฐฯ ส�ม�รถข�ยหุ้นต่อบุคคลในวงกว้�งได้ 

  พัฒนาการระดมทุนผ่านช่องทางเดิม (traditional 
channel) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การระดมทุนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานผ่าน
   ตลาดทุนเพิ่มจ�ก 3,605 ล้�นบ�ทในปี 2560 เป็น 
   97,936 ล้�นบ�ท ในปี 2561 โดยเป็นก�รเพิ่มทุน
   ของกองทุนรวมโครงสร้�ง พื ้นฐ�นเพื ่ออน�คต
   ประเทศไทย (Thailand Future Fund : “TFFIF”) 
   และกองทุนรวมโครงสร้�งพ้ืนฐ�นโทรคมน�คมดิจิทัล

   รวมทั้งออกหลักเกณฑ์  เพื ่อรองรับก�รระดมทุน
   ของหน่วยง�นภ�ครัฐผ่�น TFFIF มูลค่�ก�รระดมทุน
   รวม 44,700 ล้�นบ�ท และปรับปรุงหลักเกณฑ์
   ให้ผู้ประกอบก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นทดแทนที ่ม ี
   โครงก�รขน�ดเล็กหล�ยโครงก�รส�ม�รถระดมทุน
   ผ่�นกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นได้ ซึ่งสอดคล้อง
   กับนโยบ�ยของภ�ครัฐที่สนับสนุนให้เพิ ่มสัดส่วน
   ของก�รผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นทดแทนม�กขึ้น
  • ปรับปรุงการยื ่นคำาขออนุญาตและแบบแสดง
   รายการข้อม ูลการเสนอขายหลักทรัพ ย์ เพื ่อ
   อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ออกหลักทรัพย์ในก�รนำ�ส่ง
   คำ�ขออนุญ�ตออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ประเภท
   ตร�ส�รทุน ตร�ส�รหนี้ และ REIT รวมทั้งแบบ
   แสดงร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ดังกล่�ว
   ผ่�นระบบออนไลน์ เพื ่อลดภ�ระก�รส่งเอกส�ร
   ในรูปกระด�ษ
  • ลดความซ้ำาซ้อนของการส่งข้อมูลและรายงาน โดย
   กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งงบก�รเงินและร�ยง�น
   ต�มม�ตร� 56 ที ่ตล�ดหลักทรัพย์ฯ  แห่งเดียว
   ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  • ปรับปรุงกระบวนการทำางานโด ยร ่วมห�รือกับ
   ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ในก�รพัฒน�ระบบง�นกล�งเพื่อ
   บันทึกข้อมูลต่�ง ๆ ร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภ�พ
   ก�รให้บริก�รแก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
   โดยกำ�หนดแนวท�งก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งของท้ัง
   2 หน่วยง�นในรูปแบบศูนย์บริก�ร (service center)
   โดยให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ เป็นจุดติดต่อที ่เดียว 
   (single contact point)
  • แก้ไขกฎเกณฑ์ห้ามเสนอขาย BE แก่ประชาชน ท่ัวไป
   (PO) และแบบเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่
   (PP-ผู้ลงทุนรายใหญ่) ทำาให้สัดส่วนการระดมทุน
   ด้วย BE ลดลงต่อเน่ืองจ�กร้อยละ 7.8 (เดือนธันว�คม
   2560) เป็นร้อยละ 5 (เดือนธันว�คม 2561) ของ
   ทั ้งระบบ โดยบ�งบริษัทหันไปออกหุ้นกู้ม�กขึ ้น 
   นอกจ�กนี้ บริษัทมีแนวโน้มที่จะออกหุ้นกู้ระยะย�ว
   เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดคว�มเสี่ยงให้กับตล�ดโดยรวม
   ในเ ร ื ่องระยะเวล�ที ่ต้องก�รใช้เงินกับอ�ยุของ
   ตร�ส�รหนี้ที่บริษัทออกไม่สอดคล้องกัน
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  ส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเป็น springboard ต่อการ
พัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน

  • บริษัทหลักทรัพย์ไทยออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
   ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt 
   : DR) ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ Exchange Traded 
   Fund (ETF) ท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน Hochiminh
   Stock Exchange โดยมีผู้จองซื้อประม�ณ 600
   ล้�นบ�ท และเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
  • บริษัทจากประเทศลาว 2 บริษัท ออก Baht bond 
   มูลค่�รวม 16,660 ล้�นบ�ท 
  • ในส่วนของก�รระดมทุนเพ่ือพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น
   ก.ล.ต ได้เข้�ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำ�ง�นของภ�ครัฐ
   เพ่ือให้คว�มเห็นเก่ียวกับก�รจัดต้ังกองทุนเพ่ือก�รพัฒน�
   โครงสร้�งพื้นฐ�นต�มยุทธศ�สตร์คว�มร่วมมือท�ง
   เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้�พระย�-แม่โขง (ACMECS
   infrastructure fund and trust)  เพื ่อให้เกิด
   คว�มร่วมมือและก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นภ�ยใน
   ภูมิภ�ค รวมท้ัง ร่วมมือกับประเทศ CLM ในระดับนโยบ�ย
   เพ่ือผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนใน CLM ใช้ตลาดทุน
   ไทยในการระดมทุนมากขึ้น  
  • ส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีความพร้อม
   และสนใจในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
   โดยเชิญผู้ท่ีสนใจม�ร่วมบรรย�ยและเสวน� ในโครงก�ร
   capacity building ของ ก.ล.ต. เพื่อสร้�งเครือข่�ย
   กับหน่วยง�นและผู้ก ำ�หนดนโยบ�ยในประเทศ 
   CLM ทั ้งนี ้ มีสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื ่อถือ  
   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมและผู้รับฝ�ก
   ทรัพย์สินสนใจทำ�ธุรกิจใน CLM เพิ่มเติม

  • ให้ความช่วยเหลือด้าน capacity building เพื่อ
   ยกระดับการพัฒนาตลาดทุนเพื่อนบ้านให้รองรับ
   ธุรกรรมระหว่างกันได้ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ SEC 
   Thailand Academy 2 ครั้ง โครงการแลกเปลี่ยน
   พนักงาน (secondment) จ�กหน่วยง�นกำ�กับดูแล
   ตล�ดทุนของประเทศกัมพูช� และ สปป. ล�ว ประเทศละ
   2 คน รวมท้ังการจัดอบรม/สัมมนาท่ีประเทศเพ่ือนบ้าน
   เรื่องกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รกำ�กับดูแล
   กิจก�รท่ีดี กองทุนรวม ตร�ส�รหน้ี และก�รบังคับใช้
   กฎหม�ย โดยผลก�รประเมินจ�กผู้เข้�ร่วมอบรม/
   สัมมน� พบว่� มีผู้เข้�ร่วมมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเพ่ิมข้ึน
   และเห็นว่�เนื้อห�เป็นประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปปรับใช้
   ในก�รทำ�ง�น รวมทั้งมีคว�มพึงพอใจต่อหลักสูตร
   ในระดับดีม�ก

 C. สร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพ้ืนฐาน
รองรับการประกอบธุรกิจแบบ digitization (foundation for digitization) 

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 • ประช�ชนใช้บริก�รแบบดิจิทัลในทุกกระบวนก�รต้ังแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ� โดยไม่มีต้นทุนท่ีไม่จำ�เป็น สะดวก รวดเร็ว 
  และปลอดภัย
 • ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มีคุณภ�พ และเป็นประโยชน์ต่อก�รตัดสินใจ
 • ผู้ลงทุนกล้�ใช้บริก�รและเช่ือม่ันในตล�ดทุน และลดค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวกับก�รกำ�กับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจ ในขณะท่ี 
  ก.ล.ต. ส�ม�รถระบุคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นได้ดีขึ้น
 

 โครงก�ร SEC Thailand Academy เพ่ือต่อยอดคว�มรู้และประสบก�รณ์
 ในก�รกำ�กับและพัฒน�ตล�ดทุนให้แก่หน่วยง�นกำ �กับดูแลตล�ดทุน
 ของกัมพูช� ล�ว เมียนม� และเวียดน�ม
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ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• สร้�งระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม
 ดิจิทัล

• สร ้� ง ก � ร ไ ห ล เว ี ย น ข อ ง ข้ อม ู ล
 (information flow) ในตล�ดทุน  
 (open data / data in process)

• ก�รกำ�กับดูแลท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูล

• คว�มมั ่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ 
 (cyber security)

ประเด็นท่ีให้ความสำาคัญ

• กฎเกณฑ์ที่เอื้ออำ�นวยไม่สร้�งภ�ระ
• มี digitalization ในทุกกระบวนก�ร
 ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�

• บริก�รด้�นข้อมูลส�รสนเทศ และ
 เครื ่องมือต่�ง ๆ เพื ่อประโยชน์ต่อ
 ก�รตัดสินใจลงทุน

• ก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รกำ�กับ
 ดูแลที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลม�กขึ้น

• ตล�ดทุนมีระบบที่มีคว�มน่�เชื่อถือ
 ในเรื่อง  cyber security

พัฒนาการ / การดำาเนินการท่ีเกิดข้ึน

• สนับสนุนและผลักดันให้มีกฎหม�ย
 รองรับก�รพิสูจน์และยืนยันตัวตนท�ง
 ดิจิทัล (digital ID) 
• ส่งเสริมให้เกิด National Digital ID 
 platform  โดยสนับสนุนก�รจัดตั้ง
 บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด
 เพื่อพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นรองรับ 
• ยกร่�งแนวปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
 ธุรกิจในตล�ดทุนนำ�เทคโนโลยีม�ใช้
 ในก�รทำ�คว�มรู้จักลูกค้�

• มีบริก�รด้�นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์
 ต่อยอดจ�ก open API และมีก�รใช้
 ประโยชน์จ�กอุตส�หกรรมในวงกว้�ง
• เปิดเ ผ ย ข้อมู ล ต ร�ส�รหนี ้แบ บ 
 machine readable ผ่�น open API

• ระบบ off-site monitoring  ท่ีคอยจับ
 คว�มเสี่ยง
• จัดทำ�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นข้อมูล
 สำ�หรับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
 และมี roadmap ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ
 และสื่อส�รในด้�นข้อมูล
• เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับใช้ระบบ  
 effortless reporting
• เตรียมก�รส่งข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูล 
 และปรับระบบง�นที ่เกี ่ยวข้องกับ
 ก�รส่งและรับข้อมูล

• คณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
 ของ ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึง
 คว�มสำ�คัญและให้คว�มสนใจอย่�ง
 จริงจังในเรื่อง cyber security
• ขับเคล่ือนให้เกิดก�รแลกเปล่ียนข้อมูล
 ท�งด้�นไซเบอร์
• ยกระดับคว�มพร้อมของบุคล�กร
• ยกระดับคว�มพร้อมรับมือภัยคุกค�ม
 ไซเบอร์ร่วมกับภ�คก�รเงิน
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การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  สร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัล

  • เข้�ร่วมในคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รพิสูจน์และ
   ยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล เพ่ือผลักดันให้มีกฎหม�ยรองรับ
   ก�รพิสูจน์และยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
   ได้เห็นชอบในหลักก�รก�รปรับปรุง พ.ร.บ. ว่�ด้วย
   ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

  • ส่งเสริมให้เกิด National Digital ID platform โดย
   สนับสนุนก�รจัดต้ังบริษัท เนช่ันแนลดิจิทัลไอดี จำ�กัด
   เพื่อพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นรองรับก�รพิสูจน์และ
   ยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล และสนับสนุนให้ก�รเปิดบัญชี
   เพื ่อขอใช้บริก�รในตล�ดทุนเป็นโครงก�รนำ�ร่อง 
   นอกจ�กนั้น ยังร่วมในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นในก�ร
   พิสูจน์และยืนยันตัวตนท�งดิจิทัล 
  • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุนนำ�เทคโนโลยี
   ม�ใช้ในก�รทำ�คว�มรู้จักลูกค้� โดยได้ยกร่�งแนว
   ปฏิบัติในก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รทำ�คว�มรู้จัก
   ลูกค้� (e-KYC) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุน
   ทร�บถึงหลักก�รและตัวอย่�งก�รทำ� e-KYC ท่ีน่�เช่ือถือ
   โดยค�ดว่�จะเริ่มประก�ศใช้ไตรม�ส 1 ปี 2562 ซึ่ง
   ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจได้เริ่มใช้เทคโนโลยีช่วยใน
   ก�รทำ� KYC แล้ว และค�ดว่�จะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
   เนื่องจ�กระบบก�รพิสูจน์และยืนยันตัวตนจะเพิ่ม
   คว�มสะดวก รวดเร็ว น่�เชื่อถือ และช่วยให้ส�ม�รถ
   ขอข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือประกอบก�ร
   ทำ�คว�มรู้จักลูกค้�ได้
  • ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งองค์คว�มรู้ให้ภ�คธุรกิจ
   และส�ธ�รณชนในเรื่อง FinTech เพื่อสนับสนุนให้

   เกิดก�รสร้�งนวัตกรรมท�งก�รเงินที่เป็นประโยชน์  
   โดยจัดเวทีเสวน� FinTech Forum จำ�นวน 3 ครั้ง
   มีผู้ประกอบธุรกิจ นักวิช�ก�ร และเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ
   ที่เกี่ยวข้องกับ FinTech ร่วมเสวน� และจัดโครงก�ร 
   FinTech Challenge ซึ ่งเป็นโครงก�รประกวด
   แนวคิดและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตล�ดทุน โดย
   มีผู้เข้�ร่วมประกวด จำ�นวน 46 โครงก�ร ซึ่งเป็น
   โอก�สให้ ก.ล.ต. หน่วยง�นรัฐ และภ�คเอกชนเห็น
   ศักยภ�พและคว�มเป็นไปได้ของก�รนำ�เทคโนโลยี
   ม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�ง ๆ ในตล�ดก�รเงิน
   และตล�ดทุน เพ่ือนำ�ไปปรับใช้ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย
   ภ�ยใต้ขอบเขตของตน และจะเป็นส่วนช่วยในก�รผลักดัน 
   นโยบ�ยของภ�ครัฐในเร่ืองคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
   ของภ�คธุรกิจไทย

  สร้างการไหลเวียนของข้อมูล (information flow)
ในตลาดทุน (open data / data in process)

 สัมมน� “กฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและยุโรป” เพื่อให้
 ผู้ประกอบธุรกิจเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญและส�ม�รถปฏิบัติต�มได้อย่�งถูกต้อง

 เวทีเสวน� FinTech Forum สร้�งองค์คว�มรู้ให้ภ�คธุรกิจและส�ธ�รณชน
 เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งนวัตกรรมท�งก�รเงินที่เป็นประโยชน์

 ก.ล.ต. และสม�คมฟินเทคจัดง�นประกวดแนวคิดและนวัตกรรม
 ท�งก�รเงิน “FinTech Challenge 2018: The Discovery” เพื่อสร้�ง
 ผู้ประกอบธุรกิจฟินเทคสต�ร์ทอัพหน้�ใหม่
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  • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลเพื่อเป็น
   โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในภาคการเงินและ
   ตลาดทุน เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องก�รใช้ข้อมูล ส�ม�รถเข้�ถึง
   ข้อมูลได้สะดวกและอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์
   ส�ม�รถอ่�นและประมวลผลได้ทันที โดยคำ�นึงถึง
   ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ต่อยอดธุรกิจและก�รวิเคร�ะห์
   ตล�ดทุน และมีกระบวนก�รให้ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน
   ได้มีส่วนร่วม เพ่ือให้ข้อมูลคว�มคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูล
   เพื่อตอบโจทย์ก�รนำ�ไปใช้ง�น
  • พัฒนา SEC API และ  open data แก่สาธารณชน
   และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รใช้
   ข้อมูลและสนับสนุนให้เกิดก�รสร้�งสินค้�และบริก�ร
   ก�รในตล�ดทุน ลดต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจใน
   กระบวนก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ อ�ทิ ข้อมูลกองทุนรวม 
   ข้อม ูลกองทุนส ำ�รองเลี้ยงชีพ  ข้อม ูลก�รลงทุน
   ต่�งประเทศ ข้อมูลบุคล�กรในธุรกิจตล�ดทุนท่ีได้รับ
   คว�มเห็นชอบและปฏิบัติหน้�ที่ เป็นต้น

  • พบการนำาข้อมูลของ ก.ล.ต. ไปใช้ประโยชน์ในการ
   ต่อยอดธุรกิจและวิเคราะห์ตลาดทุน จำ�แนกต�ม
   ประเภทผู้ใช้ง�น ได้ดังน้ี (1) องค์กรไม่แสวงห�ผลกำ�ไร 
   (2) ผู้ประกอบธุรกิจร�ยเดิม และ (3) ผู้เล่นใหม่ ได้แก่
   FinTech Startup เป็นต้น
  • สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในฐานะศูนย์กลางข้อมูล
   ตราสารหน้ี (bond information center) เปิดเผย
   ข้อมูลตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนผ่าน open API ครอบคลุม 
   ตร�ส�รประม�ณร้อยละ 98 ของยอดคงค้�งท้ังระบบ
   โดยจะพัฒน�ข้อมูลส่วนที่เหลือคือ ข้อมูลอัตร�ส่วน
   ท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญและเปิดเผยผ่�น open API ต่อไป

  การกำากับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

  • พัฒนาระบบ off-site monitoring บริษัทหลักทรัพย์
   และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อก�ร
   ต ิดต�มและแ จ้ งเตือนห�กมีก�รเปลี ่ยนแปลง
   ในก�รดำ�เนินธุรกิจ หรือสัญญ�ณคว�มเส่ียง ต�มวิธีก�ร
   และกรอบก�รวิเคร�ะห์ท่ีพัฒน�ข้ึน โดยแสดงผลในแบบ
   analytical dashboard เพ่ือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
   ของเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง และยังส�ม�รถร�ยง�นต่อ
   ผู้บริห�รระดับสูงได้ตลอดเวล� ผ่�นอุปกรณ์สื่อส�ร
   อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ัง ทำ�ให้เข้�ใจธุรกิจจัดก�รกองทุน
   ในระดับอุตส�หกรรม ระดับบริษัท และระดับกองทุนด้วย
  • จัดทำาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลสำาหรับระบบนิเวศ
   ของสินทรัพย์ดิจิทัล และมี roadmap ในการทำาความ
   เข้าใจ และส่ือสารในด้านข้อมูล กับผู้ประกอบธุรกิจและ
   หน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งเสริมนโยบ�ย
   ก�รกำ�กับดูแล ก�รตรวจสอบ และก�รพัฒน�ธุรกิจ
   สินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีเป้�หม�ยเพื่อให้ภ�คเอกชน
   ส�ม�รถลดภ�ระก�รจัดทำ�ร�ยง�น หรือนำ�ส่งข้อมูล
   เป็นร�ยกรณี รวมถึงส�ม�รถลดคว�มซ้ำ�ซ้อน
   ในก�รส่งข้อมูลให้หล�ยหน่วยง�น ในขณะท่ีหน่วยง�น
   ภ�ครัฐยังส�ม�รถมีข้อมูลท่ีใช้ในก�รกำ�กับดูแล และ 
   พัฒน�ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
  • ร่วมมือกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ 
   เพ่ือเช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูล ให้สอดคล้องกับ
   ภ�คธุรกิจ และภ�รกิจของหน่วยง�น ซ่ึงจะช่วยลดภ�ระ
   ก�รจัดทำ�และนำ�ส่งข้อมูล ตลอดจนลดคว�มซ้ำ�ซ้อน
   อันจะส่งผลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ
   ในก�รปฏิบัติง�น

  ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security)
  ก.ล.ต. ให้คว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
  ในตล�ดทุน มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงด้�นเทคโนโลยี
  ส�รสนเทศ (IT security & cyber security) เพื่อ
  คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ และมีคว�มพร้อม
  รับมือจ�กภัยคุกค�มด้�นไซเบอร์ (cyber resilience) 
  เพื่อรักษ�คว�มน่�เชื่อถือต่อผู้ลงทุน โดยในปี 2561 
  มีก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ ดังนี้

  • เข้าตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ (ตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
   บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน และ 
   ธน�ค�รพ�ณิชย์ ในฐ�นะบริษัทหลักทรัพย์น�ยหน้�
   ซ้ือข�ยหน่วยลงทุน) หล�ยแห่ง เพ่ือประเมินคว�มเส่ียง 

 อบรมแนะนำ�ก�รใช้ระบบให้บริก�รข้อมูลตล�ดทุนแบบอัตโนมัติ (SEC 
 API) ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้รู้จักและใช้ประโยชน์จ�ก 
 SEC API ซ่ึงในช่วงแรกครอบคลุมบริก�รข้อมูลด้�นกองทุนรวมและข้อมูล
 บุคคลที่ได้รับอนุญ�ตหรือได้รับคว�มเห็นชอบในตล�ดทุน
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  • ยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ร่วมกับ
   ภาคการเงิน เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจ
   และหน่วยง�นกำ�กับดูแล ในก�รรับมือภัยคุกค�มไซเบอร์
   กรณีท่ีมีผลกระทบเช่ือมโยงระหว่�งภ�คธุรกิจก�รเงิน
   โดยได้ร่วมกันจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รภ�วะวิกฤติ
   ของภ�คก�รเงินรองรับกรณีเกิดเหตุท�งไซเบอร์
   ในระดับภ�คก�รเงิน และดำาเนินการซ้อมแผนรับมือ
   ภัยคุกคาม (financial sector cyber exercise) 
   ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มการเงินและ 
   ธนาคารกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน กลุ่มบริษัท
   ประกันและห น่วยงานที ่ เก ี ่ยว ข้อง ส่ ง ผ ล ให้
   ผู้ประกอบธุรกิจเกิดคว�มเข้�ใจกระบวนก�รดำ�เนินก�ร
   (protocol)  เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ถูกโจมตีและเข้�ใจ
   บทบ�ทขององค์กรต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องม�กขึ้น

   คว�มส�ม�รถในก�รรับมือภัยคุกค�ม และคว�มส�ม�รถ
   ในก�รให้บริก�รอย่�งต่อเนื่องของผู้ประกอบธุรกิจ 
   ซ่ึงพบว่� ผู้ประกอบธุรกิจมีม�ตรก�รควบคุมคว�มเส่ียง
   ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศอยู่ในระดับท่ีน่�พอใจ โดย 
   คณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ
   ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลและติดต�มก�รจัดก�ร
   ให้เท่�ทันคว�มเสี่ยงด้�นไซเบอร์ มีก�รสั่งก�รและ
   ติดต�มแก้ไขคว�มเส่ียงด้�นไซเบอร์อย่�งเป็นประจำ�
   สม่ำ�เสมอและเมื่อเกิดเหตุก�รณ์หรือได้รับข้อสังเกต
   จ�กก�รตรวจสอบของหน่วยง�นอิสระ รวมท้ังจัดสรร
   งบประม�ณและบุคล�กรด้�นคว�มปลอดภัยท�ง
   ไซเบอร์อย่�งเหม�ะสม
  • ขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
   ไซเบอร์ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ 
   และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง (สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรม
   ท�งอิเล็กทรอนิกส์ และกองบังคับก�รปร�บปร�ม
   ก�รกระทำ�คว�มผิดเก่ียวกับอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลยี)
   และเพิ่มช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�ร เพื่อเสริมสร้�ง
   ให้เก ิดคว�มร่วมมือกันระหว่�งผู้ประกอบธุรกิจ
   ในภ�คตล�ดทุน ส่งผลให้ก�รแลกเปล่ียนข้อมูลข่�วส�ร
   เกี่ยวกับภัยคุกค�มไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก

  • ยกระดับความพร้อมด้านบุคลากร โดยจัดโครงก�ร
   ส่ งเสริมศักยภ�พทั ้งด้�นคว�มมั ่นคงปลอดภัย
   ท�งไซเบอร์ และคว�มรู้ท�งไซเบอร์ (cyber literacy)
   ให้แก่บุคล�กรในตล�ดทุนทั้งระดับคณะกรรมก�ร
   ผู้บริห�รผู้เชี่ยวช�ญท�งเทคนิค และนักศึกษ�อย่�ง
   ต่อเนื ่อง ส่ งผลให้บุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจ
   ตล�ดทุนในทุกระดับช้ันเกิดคว�มต่ืนตัวและมีคว�มรู้
   คว�มเข้�ใจม�กขึ้น

 ก.ล.ต. ร่วมกับ บีเอสเอ จัดสัมมน�ก�รกำ�กับดูแลที่ดีด้�นเทคโนโลยี
 ส�รสนเทศ เกี่ยวกับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและคว�มรับผิดชอบต่อข้อมูล
 ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจตล�ดทุน

 โครงก�รส่งเสริมศักยภ�พทั้งด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์
 และคว�มรู้ท�งไซเบอร์ (cyber literacy) ให้แก่บุคล�กรในตล�ดทุน 
 เพ่ือให้บุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจตล�ดทุนในทุกระดับช้ันเกิดคว�มต่ืนตัว
 และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจม�กขึ้น

 สัมมน�ให้คว�มรู้เร่ืองบทบ�ทของคณะกรรมก�รในก�รกำ�กับดูแลภัยคุกค�ม
 ไซเบอร์แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุน เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในก�รจัดก�ร
 กับภัยคุกค�มไซเบอร์



12

 D. รู้เท่าทันความเสี่ยงและกำากับดูแลได้อย่างตรงจุด (effective supervision)  

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 • บริษัทจดทะเบียนมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีเป้�หม�ยของก�รพัฒน�เพี่อคว�มยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ก�รนำ�ไป
  ปฏิบัติให้เกิดผล (ESG in practice) และสร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่กิจก�รในส�ระสำ�คัญ (substance) 
 • ผู้ลงทุนมีคว�มรู้ พร้อมใช้สิทธิปกป้องตนเอง กล้�ใช้บริก�รและเชื่อมั่นในตล�ดทุน ว่�มีคว�มโปร่งใส ตัวกล�ง
  มีจรรย�บรรณและให้บริก�รที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของลูกค้�

 
ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสร้�งคว�ม
 ยั่งยืนสร้�งคว�มยั่งยืนให้แก่กิจก�ร
 ในส�ระสำ�คัญ (CG in substance)

• กำ�กับคุณภ�พบริษัทจดทะเบียนและ
 ตล�ดที่เป็นธรรม (fair market)

ประเด็นท่ีให้ความสำาคัญ

• ใช้วินัยในตนเอง (self-discipline) 
 และแรงผลักดันจ�กตล�ด (market force)
 ยกระดับคุณภ�พของบริษัทจดทะเบียน
 ขณะเดียวกันก็มีก�รปรับปรุงกฎหม�ย
 หรือกฎเกณฑ์ (regulatory discipline)
 เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภ�พ
 ในก�รดำ�เนินก�ร

• สร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�น
 กำ�กับดูแลและใช้เคร่ืองมือท่ีหล�กหล�ย
 ในก�รจัดก�รปัญห�ในระบบนิเวศ

พัฒนาการ / การดำาเนินการท่ีเกิดข้ึน

• จัดประชุม สัมมน� อบรม เพื่อสร้�ง
 คว�ม รู้คว�มเข้�ใจและร่วมก ัน
 ขับเคล่ือน CG Code  และ I Code แก่
 ผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน
• ปรับปรุงเกณฑ์ก�รเปิดเผยข้อมูล
 รองรับให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
 ก�รนำ� CG Code  ไปปรับใช้
• ประส�นง�นและห�พันธมิตรทั้งใน
 และต่�งประเทศเพื่อเป็นพลังในก�ร
 ขับเคลื ่อนและแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
 เกี ่ยวก ับก�รสร้�งค ุณค่�ก ิจก�ร
 อย่�งยั่งยืน และยกระดับม�ตรฐ�น   
 ธรรม�ภิบ�ลไทยให้เทียบเท่�ส�กล
• ผู้ลงทุนสถ�บันลงน�มประก�ศรับ
 I Code เพิ่มขึ้น
• บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม 
 11 แห่งออกกองทุนรวมธรรม�ภิบ�ล
• สนับสนุนให้แก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนฯ
 เพ่ือรองรับ e-proxy, e-meeting และ
 e-voting

• ร่วมมือกับตล�ดหลักทรัพย์ฯ เพ่ิมเติม
 ช่องท�งและรูปแบบก�รอธิบ�ยกฎเกณฑ์
 ให้ผู้ปฏิบัติเข้�ใจได้ง่�ยขึ้น
• แก้ ไขกฎเกณฑ์สำ�คัญที ่เก ี ่ยวกับ
 บริษัทจดทะเบียนและจัดทำ�ในรูปแบบ
 คู่มือ 
• ยกร่�งกฎเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมม�ตรก�รกำ�กับ
 ดูแลก�รเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบ
 ต่อร�ค�หลักทรัพย์
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ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจคำ�นึงถึง
 ประโยชน์สูงสุดของลูกค้�เป็นสำ�คัญ 
 (putting investors first) 

• จัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 (COI) ของตัวกล�ง

• โครงก�รประเมินภ�คก�รเงิน (Financial
 Sector Assessment Program – 
 FSAP)

ประเด็นท่ีให้ความสำาคัญ

• สร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
 ส่งเสร ิมให้เก ิดวัฒนธรรม สร้�ง
 คว�มร่วมมือ และเครื ่องมือเพื ่อ
 ประโยชน์ของลูกค้�

• ด ำ � เน ิ น ม � ต ร ก � ร เพื ่อ จ ั ด ก � ร
 คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

• เตรียมคว�มพร้อมเข้�รับก�รประเมิน
 FSAP เพื ่อส ร้�งคว�มเชื ่อมั ่นใน
 ตล�ดทุน
 

พัฒนาการ / การดำาเนินการท่ีเกิดข้ึน

• จัดต้ังคณะทำ�ง�นด้�นกำ�กับดูแลบริษัท
 จดทะเบียน (special taskforce)
• ลงโทษผู้กระทำ�ผิดได้ม�กขึ้น
• ใช้ม�ตรก�รยึดอ�ยัด โดยสำ�นักง�น
 ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

• จัดทำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร
 บริษัทหลักทรัพย์ (board governance
 and culture guideline) โดยห�รือ
 และรับฟังคว�มคิดเห็นกับสม�คม
 บริษัทหลักทรัพย์ไทย
• ติดต�มประเมินผู้ประกอบธุรกิจ LBDU
 แบบ off-site และตรวจสอบ on-site
 โดยได้นำ�ประเด็นที ่พบม�สื ่อส�ร
 และทำ� workshop กับผู้ประกอบธุรกิจ
 เ พื่ อ ปิด ช่องว่ � ง ที่ พ บ  แ ล ะ ผ ล
 ก�รตรวจสอบ on-site ธน�ค�รที่มี
 ยอดข�ยสูงพบว่� ธน�ค�รให้คว�มสำ�คัญ
 กับก�รจัดให้มีระบบง�นเพื่อส่งเสริม 
 fair dealing culture
• หน่วยง�นกำ�กับดูแล 3 แห่งคือ ก.ล.ต.
 ธน�ค�รแห่งประเทศไทย และสำ�นักง�น
 คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
 ก�รประกอบธุรกิจประกันภัยประส�นง�น
 กันในก�รบังคับใช้กฎหม�ยด้�นก�ร
 กำ�กับดูแลก�รให้บริก�รแก่ลูกค้�อย่�ง
 เป็นธรรม (market conduct) เพ่ือให้มี
 คว�มสอดคล้อง ได้ม�ตรฐ�นเดียวกัน
 และไม่เกิดคว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รดำ�เนินก�ร

• ปรับปรุงประก�ศ COI ของธุรกิจ
 จัดก�รกองทุน และตัวกล�งท่ีเก่ียวข้อง
 กับตร�ส�รทุน
• เสริมสร้�งให้เกิดธรรม�ภิบ�ลของ 
 REIT (REIT governance)

• ปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ และกำ�หนด
 แนวท�งกำ�กับดูแลให้สอดคล้องกับ
 ม�ตรฐ�นส�กล โดยคำ�นึงถึงระบบ
 นิเวศของตล�ดทุนไทย
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การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

  ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสร้างความยั่งยืนให้แก่
กิจการในสาระสำาคัญ (CG in substance)

  • จัดประชุม สัมมนา อบรม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
   ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรรมก�ร
   กรรมก�รผู้จัดก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของบริษัท 
   เลข�นุก�รบริษัท และที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน
  • ปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวข้องกับก�รแก้ไขก�รเปิดเผย
   ข้อมูลในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลและร�ยง�นประจำ�ปี
   เก่ียวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียน
   หรือบริษัทที ่จะออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์ต่อ
   ประช�ชนเป็นคร้ังแรก เปิดเผยการนำาหลักการกำากับ
   ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) 
   ไปปรับใช้

  • ประสานงานและหาพันธมิตร เช่น สม�คมส่งเสริม
   สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย
   สม�คม ส่ งเสริม ผู้ ลงทุนไทยมูลนิธ ิม ั ่นพัฒน� 
   เพ่ือรวมพลังในการขับเคล่ือนการสร้างคุณค่ากิจการ
   จ�กผลสำ�รวจพบว่�บริษัทจดทะเบียนจำ�นวนไม่น้อย
   นำาหลัก CG Code มาทบทวนและรายงานต่อ
   คณะกรรมการบริษัท
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 11 แห่ง ออก
   จำาหน่ายกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund)
   โดยกำ�หนดเกณฑ์ก�รลงทุนร่วมกันว่�จะเลือกลงทุน
   เฉพ�ะหุ้นที่ผ่�นก�รประเมินด้�นธรรม�ภิบ�ลจ�ก 
   สถ�บันส่งเสริมกรรมก�รบริษัทไทย ท่ีมีคะแนนต้ังแต่

   4 ด�วขึ้นไป และต้องผ่�นก�รรับรองจ�กโครงก�ร
   แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC)
   ว่�มีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติท่ีได้ม�ตรฐ�นเพ่ือป้องกัน
   ก�รทุจริต ซึ่งก�รลงทุนรูปแบบนี้จัดเป็นก�รลงทุน
   แบบยั่งยืน (Sustainable Investment)ส่งเสริมให้
   มีก�รคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแล
   กิจก�ร (ESG) เป็นปัจจัยก�รลงทุน
  • ผู้ลงทุนสถาบันลงนามประกาศรับหลักธรรมาภิบาล
   การลงทุนสำาหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) รวม 
   57 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม
   บริษัทประกัน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ  องค์กรของรัฐ
   สม�คม  สถ�บันอ่ืน มูลค่�ทรัพย์สินภ�ยใต้ก�รบริห�ร
   จัดก�ร รวมประม�ณ 9.5 ล้�นล้�นบ�ท
  • จัดประชุม สัมมนา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
   ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ลงทุน
   สถ�บัน บริษัทจดทะเบียน องค์กรเอกชน สม�คม
   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ
   สม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
   การปฏิบัติตาม I Code และผลักดันให้บริษัทท่ีลงทุน
   สามารถสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

 ก.ล.ต. ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สม�คมบริษัท
 จดทะเบียนไทย จัดง�นสัมมน� “ก�รเปิดเผยข้อมูลต�ม CG Code ใหม่”
 ให้แก่บริษัทจดทะเบียนเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแล
 กิจก�รที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ไปปรับใช้
 เพื่อสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

 ก.ล.ต. มูลนิธิม่ันพัฒน� Asian Corporate Governance Association
 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 จัดสัมมน�ก�รสร้�งคุณค่�ท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืนกับบทบ�ทของผู้ลงทุน
 สถ�บัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์
 ระหว่�งบริษัทจดทะเบียนและกลุ่มผู้ลงทุนสถ�บัน
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การดำาเนินการกรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

   คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัดฯ
   เพ่ือปรับปรุงกฎหม�ยในประเด็นดังกล่�ว ซ่ึงคณะทำ�ง�นฯ
   ได้พิจ�รณ�เสนอร่�งกฎหม�ยในส่วนท่ีจำ�เป็นเร่งด่วน
   และไม่กระทบโครงสร้�งของ พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนฯ
   อย่�งมีนัยสำ�คัญ รวมแล้ว 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 1) ก�รเพ่ิม
   ช่องท�งโฆษณ�ท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจ�กท�ง
   หนังสือพิมพ์ 2) เพ่ิมช่องท�งก�รส่งเอกส�รผ่�นระบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 3) เพ่ิมช่องท�งก�รประชุม
   กรรมก�รให้ส�ม�รถประชุมผ่�นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้
   (e-meeting ของก�รประชุมคณะกรรมก�ร) 4) เพิ่ม
   ช่องท�งก�รมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้�ประชุมผู้ถือหุ้น
   แทนโดยวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) 5) ปรับปรุง
   วิธีก�รเรียกประชุมกรรมก�รในกรณีที ่บริษัทไม่มี
   ประธ�นกรรมก�ร หรือประธ�นกรรมก�รไม่ส�ม�รถ
   ปฏิบ ัต ิหน้�ที่ได้ และไม่มีก�รกำ�หนดวันประชุม
   คณะกรรมก�รไว้ล่วงหน้� โดยให้กรรมก�ร 2 คนท่ีร้องขอ
   ส�ม�รถเรียกประชุมกรรมก�รได้ หลักก�รดังกล่�ว
   ผ่�นคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว และปัจจุบัน
   ร่�งด ังกล่�วอ ยู ่ในระห ว่ �งก�รพ ิจ�รณ�ของ
   คณะกรรมก�รกฤษฎีก�

  กำากับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและตลาดท่ีเป็นธรรม
(fair market)

  • ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ิมเติมช่องทางและ
   รูปแบบการอธิบายกฎเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายข้ึน
   โดยจัดทำ�ในรูปแบบวิดีโอคลิป สำ�หรับหลักเกณฑ์
   ที่สำ�คัญ อ�ทิ ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์
   สำ�คัญ ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ก�รครอบงำ�กิจก�ร 
   ก�รจัดส่งแบบร�ยง�นต่�ง ๆ  และก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์
   แบบเฉพ�ะเจ�ะจง เป็นต้น

  • ประสานงานและหาพันธมิตรจากองค์กรสากล
   ต่างประเทศ เช่น OECD, Asian Corporate 
   Governance Association (ACGA), International
   Corporate Governance Network (ICGN) และ
   Securities Investors Association Singapore (SIAS)
   เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ
   และแรงกระตุ้น และยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาล
   ให้เทียบเท่าสากล เช่น จัดง�นสัมมน� roundtable
   discussion ร่วมกับ ACGA และ roundtable 
   discussion ร่วมกับ SIAS จ�กสิงคโปร์ เพ่ือแลกเปล่ียน
   เรียนรู้พัฒน�ก�รด้�น CG ของบริษัทจดทะเบียน
   และผู้ลงทุนสถ�บัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
   ส่งเสริมคว�มรู้ให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนสถ�บัน
   และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องท้ังภ�ครัฐและเอกชน ได้แก่
   กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร กองทุนประกันสังคม
   สม�คมบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ในเรื ่อง
   ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมด้วยกัน (collective engagement)
  • สนับสนุนให้แก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนฯ เพื่อรองรับ
   e-proxy, e-meeting และ e-voting โดยเข้�ร่วมเป็น

การดำาเนินการ

ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันและร�ยก�รได้ม�และจำ�หน่�ยไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีขอมติผู้ถือหุ้น
ส่ังให้แก้ไขปรับปรุง
ออกข่�วเตือนผู้ลงทุน
ส่ังให้แก้ไขปรับปรุงและบริษัทยุติร�ยก�รหรือร�ยก�รถูกเล่ือนออกไป

มูลค่า (ล้านบาท)

534,365
332,066

168
3,711

จำานวนบริษัท

41
18

1
2

2561

 สัมมน� Knowledge Sharing เรื่อง “ก�รจัดทำ�นโยบ�ยธรรม�ภิบ�ล
 ก�รลงทุน” เพ่ือสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับหน่วยง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
 ดูแลให้ส�ม�รถปฏิบัติต�มหลักหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุนสำ�หรับผู้ลงทุน
 สถ�บัน (I Code) ได้
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มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีไม่แสดงคว�มเห็น เนื่องจ�กถูกจำ�กัดขอบเขตโดยผู้บริห�ร

หน่วย : บริษัท
2561

1

การแจ้งบริษัทจดทะเบียนให้แก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข 

  • ยกร่างเกณฑ์เก่ียวกับมาตรการกำากับดูแลการเปิดเผย
   ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ให้มีม�ตรก�ร
   บังคับโดยตรงกับกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท
   จดทะเบียน 
  • จัดต้ังคณะทำางานด้านกำากับดูแลบริษัทจดทะเบียน 
   (special taskforce) ซ่ึงเป็นก�รจัดกระบวนก�รทำ�ง�น
   ภ�ยใน ก.ล.ต.  ในด้�นก�รบังคับใช้กฎหม�ยในเรื่อง
   ที ่ซับซ้อนและเกี ่ยว ข้องกับหล�ยส่วน ง�นให้มี
   ประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น เพื่อจัดก�รกรณีทุจริตและ
   ก�รฝ่�ฝืนหลักคว�มซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
   รอบคอบ (corporate fraud) ของกรรมก�รหรือผู้บริห�ร
   บริษัทจดทะเบียนให้เข้มงวดม�กขึ้น และดำ�เนินก�ร
   ต�มกฎหม�ยได้รวดเร็วม�กขึ้น
  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลง
   ก�รถือหลักทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�ของ
   กรรมก�ร ผู้บริห�ร  และให้ส่งร�ยง�นแบบออนไลน์

  • ลงโทษผู้กระทำาผิดได้มากขึ้น จ�กก�รใช้ม�ตรก�ร
   ท�งแพ่งท่ีช่วยให้ก�รบังคับใช้กฎหม�ยมีประสิทธิภ�พ
   รวมถึงส่งผลในเชิงยับย้ังและป้องปร�มก�รกระทำ�ผิดด้วย
    โดยในปี 2561 ได้ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยด้วยม�ตรก�ร
   ท�งแพ่งกรณีซ้ือข�ยหลักทรัพย์โดยอ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
   กรณีสร้�งร�ค�หลักทรัพย์ และกรณียินยอมให้ใช้หรือ
   ใช้บัญชีซ้ือข�ยหลักทรัพย์หรือบัญชีธน�ค�รในก�รกระทำ�
   อันไม่เป็นธรรมในก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ รวม 20 คดี
   ทั้งนี้ ผู้ถูกดำ�เนินก�รยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
   ลงโทษท�งแพ่ง 9 คดี รวมจำ�นวนเงินค่�ปรับ เงินชดใช้
   ผลประโยชน์ และชดใช้ค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจสอบรวม
   334 ล้�นบ�ท  ส่วนผู้ไม่ยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�ร
   ดังกล่�ว 11 คดี อยู่ในกระบวนก�รฟ้องคดีต่อศ�ลแพ่ง
  • ใช้มาตรการยึด-อายัดโดยสำานักงานป้องกันและ
   ปราบปรามการฟอกเงิน  (ปปง.) เข้�ม�ช่วยให้
   ผู้กระทำ�ผิดเกรงกลัว 

ประเภทการกระทำาผิด

 ก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
  - แพร่ข่�ว
  - ก�รสร้�งร�ค�หลักทรัพย์
  - ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
 ก�รทุจริต/ก�รกระทำ�ผิดของผู้บริห�รบริษัทจดทะเบียน/
 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับบัญชีหรือเอกส�ร
 ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
 ไม่ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์และไม่ทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์/ อื่น ๆ

 รวม

จำานวนกรณีที่ตรวจสอบ

2
39
41
24

6
1

113

จำานวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิดในปี 2561  
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การดำาเนินการและการลงโทษทางบริหารในปี 2561

 มีจำ�นวนผู้ถูกดำ�เนินก�รทั้งหมด 21 ร�ย โดยเป็นผู้แนะนำ�ก�รลงทุน/นักวิเคร�ะห์ก�รลงทุน จำ�นวน 16 ร�ย  ผู้บริห�ร
บริษัทหลักทรัพย์/ผู้บริห�รบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน/บุคคลผู้มีอำ�น�จในก�รจัดก�ร/ผู้จัดก�รส�ข� จำ�นวน 1 ร�ย  
ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน จำ�นวน 2 ร�ย และผู้ควบคุมก�รปฏิบัติง�นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน จำ�นวน 2 ร�ย ซึ่งมีร�ยละเอียด
ก�รดำ�เนินก�รต�มพฤติกรรม ดังนี้

 พฤติกรรม

 
 1. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
  1.1 ทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง 
  1.2 ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อข�ยหลักทรัพย์
    เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
  1.3 เปิดบัญชีหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อและลงล�ยมือชื่อ
    ของบุคคลอ่ืน และใช้บัญชีหลักทรัพย์ดังกล่�วซ้ือข�ย
    หลักทรัพย์เพื่อตนเอง
      1.4 จัดทำ�บันทึกก�รรับคำ�ส่ังซ้ือข�ยหลักทรัพย์ไม่ตรง
    คว�มจริง
  1.5 เบียดบังหรือแสวงห�ประโยชน์ 
 2. ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  2.1 รับมอบหม�ยจ�กผู้ลงทุนในก�รตัดสินใจซื้อข�ย
    หลักทรัพย์แทน
  2.2 ลงล�ยมือชื่อในฐ�นะผู้แนะนำ�ก�รลงทุนในใบคำ�
    สั่งซื้อข�ยหน่วยลงทุนโดยไม่มีก�รปฏิบัติหน้�ที่
    แนะนำ�ก�รลงทุน 
  2.3 ซื้อข�ยโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

 มีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลการ
 ปฏิบัติงาน

 

 บกพร่องในการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

 บกพร่องในการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

 รวมจำานวนพฤติกรรมที่ถูกลงโทษทั้งสิ้น

พัก

-
-

-

1

1

6

1

4

1

2

2

18

เปิดเผย
พฤติกรรมฯ

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

ประเภท

ผู้แนะนำาการลงทุน/
นักวิเคราะห์การลงทุน

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์/
ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน/บุคคล
ผู้มีอำานาจในการจัดการ/
ผู้จัดการสาขา

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาทางการเงิน

เพิกถอน

7
1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

9

การดำาเนินการ/โทษ

หมายเหตุ : 1. ผู้ถูกดำ�เนินก�ร 1 ร�ย อ�จกระทำ�คว�มผิดทั้งในฐ�นะเป็นผู้แนะนำ�ก�รลงทุนและผู้บริห�ร
  2. ผู้ถูกดำ�เนินก�รบ�งร�ยไม่ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีหล�ยข้อ จำ�นวนผู้ถูกดำ�เนินก�รจึงน้อยกว่�จำ�นวนพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์
      ก�รปฏิบัติหน้�ที่
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การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ในปี 2561 

ประเภทความผิด

 
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 - ก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
 - ก�รเป็นน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์
 - ผู้บริห�รของบริษัทน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ต้องรับโทษ
  กรณีบริษัทน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ปฏิบัติไม่เป็นไปต�มที่
  ประก�ศกำ�หนด

รวม
 
การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
 - ก�รประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
 - ผู้บริห�รของบริษัทจัดก�รลงทุนต้องรับโทษกรณีบริษัทจัดก�ร
  ลงทุน ปฏิบัติไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนด

รวม

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ*
 - ก�รร�ยง�นหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทุกร้อยละห้�
 - ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ

รวม

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ไม่จัดทำ�และนำ�ส่งหรือนำ�ส่งข้อมูลเก่ียวกับ
  ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มท่ีประก�ศกำ�หนด
 - ผู้บริห�รบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทไม่จัดทำ�
  และนำ�ส่งหรือนำ�ส่งข้อมูลเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�ร
  ดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนด
 - บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ไม่ร�ยง�นเหตุก�รณ์ท่ีต้องร�ยง�นต่อ   
  สำ�นักง�น
 - ผู้บริห�รบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทท่ีออก
  หลักทรัพย์ไม่ร�ยง�นเหตุก�รณ์ที่ต้องร�ยง�นต่อสำ�นักง�น
 - บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ออกเสนอข�ยหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับ
  อนุญ�ต
 - ผู้บริห�รบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ต้องรับโทษกรณีบริษัทท่ีออก
  หลักทรัพย์ออกเสนอข�ยหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

ค่าปรับ (บาท)

-
4,128,000.00

400,000.00

4,528,000.00

3,570,000.00
400,000.00

3,970,000.00

8,728,700.00
3,523,333.33

12,252,033.33

312,460.00

455,700.00

146,370.00

74,500.00

1,000,000.00

1,000,000.00

จำานวนผู้ถูก
เปรียบเทียบ (ราย)

-
5
1

6

2
2

4

11
3

14

5

5

2

2

2

2

จำานวนผู้ถูก
กล่าวโทษ (ราย)

12
-
-

12

-
-

-

1
-

1

5

4

-

-

1

1

เปรียบเทียบปรับกล่าวโทษ
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ประเภทความผิด

 
 - ผู้บริห�รบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลง
  ก�รถือครองหลักทรัพย์ไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนด

รวม

การกระทำาอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
 - ก�รแพร่ข่�ว

รวม

การกระทำาความผิดของผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์
 - ก�รทุจริต/ก�รลงข้อคว�มเท็จหรือยินยอมให้ลงข้อคว�มเท็จ 
  ในบัญชีของนิติบุคคล
 - ผู้สนับสนุนก�รกระทำ�คว�มผิดของผู้บริห�รในก�รทุจริต/ก�รลง   
  ข้อคว�มเท็จหรือยินยอมให้ลงข้อคว�มเท็จในบัญชีของนิติบุคคล
 - ก�รไม่ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบ คว�มระมัดระวัง และ
  คว�มซื่อสัตย์สุจริตต�มม�ตร� 89/7

รวม

รวมจำานวนทั้งสิ้น

ค่าปรับ (บาท)

991,950.00

3,980,980.00

-

-

-

-

-

-

24,731,013.33

จำานวนผู้ถูก
เปรียบเทียบ (ราย)

4*

22

-

-

-

-

-

-

46

จำานวนผู้ถูก
กล่าวโทษ (ราย)

2

13

1

1

27

19

1

47

74

เปรียบเทียบปรับกล่าวโทษ

หมายเหตุ : * คว�มผิดเกี่ยวกับก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร มีบ�งร�ยกระทำ�คว�มผิดทั้งก�รร�ยง�นหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทุกร้อยละห้�และ
     ก�รทำ�คำ�เสนอซื้อ หรือผู้บริห�รบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ไม่เป็นไปต�มที่ประก�ศกำ�หนดด้วย

ค่าปรับทางปกครอง 
(บาท)

-
693,000.00

693,000.00

จำานวนผู้ถูกปรับ
ทางปกครอง (ราย)

-
2

2

จำานวนผู้ถูก
กล่าวโทษ (ราย)

11
-

11

ปรับทางปกครองกล่าวโทษ
ประเภทความผิด

 
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซ้ือข�ยล่วงหน้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
 - ก�รประกอบธุรกิจสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� โดยไม่เป็นไปต�ม
  หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนกำ�หนด

รวม

การดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ในปี  2561



20

รวมจำานวนเงิน
ตามมาตรการ

ลงโทษทางแพ่ง
(บาท) 

40,062,037.72

293,908,776.76

93,824.00

334,014,638.48

เงินชดใช้ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบ

การกระทำาความผิด
(บาท) 

43,824.00

-

43,824.00

87,648.00

เงินชดใช้
ผลประโยชน์

(บาท)

16,455,809.00

-

-

16,455,809.00

ค่าปรับ
ทางแพ่ง 
(บาท)

23,562,404.72

293,908,776.76

50,000.00

317,471,181.48

จำานวนผู้ถูก
ดำาเนิน

มาตรการ
ลงโทษทาง
แพ่ง (ราย)

12

33

1

46

จำานวนคดี

6

3

-

9

ประเภทความผิด

 
การกระทำาอันไม่เป็นธรรม
 ในการซื้อขายหลักทรัพย์
 - ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดย
  อ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
 - ก�รสร้�งร�ค�หลักทรัพย์
 
 ยินยอมให้ใช้หรือใช้บัญชี
 ซ้ือข�ยหลักทรัพย์หรือบัญชี
 ธน�ค�รในก�รกระทำ�อันไม่
 เป็นธรรมในก�รซื้อข�ย
 หลักทรัพย์

รวม

การดำาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งในปี 2561

 มีจำ�นวนผู้ถูกดำ�เนินก�รทั้งหมด 135 ร�ย (20 คดี) โดยผู้ถูกดำ�เนินก�รยินยอมปฏิบัติต�มม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง
ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำ�หนด จำ�นวน 46 ร�ย (9 คดี) และไม่ยินยอมปฏิบัติต�ม
ม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งที่ ค.ม.พ. กำ�หนด จำ�นวน 89 ร�ย (11 คดี)  โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 • กรณีผู้กระทำาความผิดยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำาหนด

หมายเหตุ : 1. ก�รดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งในปี 2561 มีบ�งกรณีเป็นคว�มผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)  
   พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ (วันที่ 12 ธันว�คม 2559) ซึ่งเป็นไปต�มบทเฉพ�ะก�ลม�ตร� 47 แห่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว  ทั้งนี้ ก�รกำ�หนดม�ตรก�ร
   ลงโทษท�งแพ่งสำ�หรับกรณีคว�มผิดดังกล่�วต้องไม่เกินอัตร�โทษต�มกฎหม�ยที่ใช้ในขณะกระทำ�คว�มผิด  
  2. ก.ล.ต. มีคำ�สั่งห้�มผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ 
   หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 3/2560 เร่ือง ก�รกำ�หนดลักษณะข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท ลงวันท่ี 23 มกร�คม พ.ศ. 2560 
   จำ�นวน 7 ร�ย
  3. ผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งยินยอมถูกห้�มเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ต�มที่ ค.ม.พ. กำ�หนด 
   จำ�นวน 2 ร�ย 
  4. กรณีคว�มผิดฐ�นยินยอมให้ใช้หรือใช้บัญชีซื้อข�ยหลักทรัพย์หรือบัญชีธน�ค�รในก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ที่ดำ�เนินก�รกับ
   ผู้กระทำ�คว�มผิด 1 ร�ย ซึ่งเป็นคดีเดียวกับกรณีคว�มผิดฐ�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยอ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
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ประเภทความผิด

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตาม
 มาตรา 89/7
การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่ง
 ควรบอกให้แจ้งในสาระสำาคัญ
การกระทำาอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
 - ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยอ�ศัยข้อมูลภ�ยใน
 - ก�รสร้�งร�ค�หลักทรัพย์

รวม

จำานวนผู้ถูกดำาเนินมาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง (ราย)

1

3

12
  73*

89

จำานวนคดี

1

1

2
7

11

* ประกอบด้วยกรณีสร้�งร�ค�หลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ โดยมีผู้กระทำ�คว�มผิดรวม 23 ร�ย ซึ่งมีบ�งร�ยสร้�งร�ค�หล�ยหลักทรัพย์ จึงทำ�ให้ต้องแยกฟ้องเป็น 6 คดี 
   โดยมีผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่งรวม 72 ร�ย  และกรณีสร้�งร�ค�หลักทรัพย์ 1 หลักทรัพย์ อีก 1 กรณี โดยมีผู้ถูกดำ�เนินม�ตรก�รลงโทษท�งแพ่ง 1 ร�ย

  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าเป็นสำาคัญ (putting investors first)

  • ห�รือและรับฟังคว�มคิดเห็นกับสม�คมบริษัท
   หลักทรัพย์ไทยและเห็นร่วมกันในก�รจัดทำ�แนวปฏิบัติ
   สำ�หรับกรรมก�รบริษัทหลักทรัพย์ (board governance
   and culture guideline) ซึ่งกรรมก�รบริษัทเป็น
   ผู้ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญและมีคว�มรับผิดชอบในก�รสร้�ง
   วัฒนธรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (good compliance
   cu l tu re)  ให้เกิดขึ ้นในบริษัท จึงควรมีแนวท�ง
   ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่ชัดเจน
  • จัดทำ�แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติ
   ในก�รออกและเสนอข�ยกองทุนรวม (SAQ) ให้
   บริษัทจัดก�รกองทุนรวมประเมินและส่งกลับม�ให้ ก.ล.ต. 
   ประเมินคว�มพร้อมก�รปฏิบัติง�นพบว่� บริษัทหลักทรัพย์
   จัดก�รกองทุนรวมร้อยละ 90 กำ�หนดและเปิดเผย
   นโยบ�ย product governance ต่อส�ธ�รณชน 
   ว�งระบบ และมอบหม�ยหน้�ท่ีผู้รับผิดชอบอย่�งชัดเจน
   และจ�กก�ร สุ่มสอบท�นก�รป ฏิบัต ิง�นพบว่� 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมหล�ยแห่งมีก�ร
   ปฏิบัติง�นที่ดี (best practice) 
  • ติดตามประเมินผู้ประกอบธุรกิจแบบ off-site (ผ่�น 

   SAQ และร�ยง�นประจำ�อ่ืน ๆ) และนำาประเด็นท่ีพบ
   มาสื ่อสารและจัดสัมมนาแบบ workshop ใ ห้
   ผู้ประกอบธุรกิจได้ทดลองทำ�แบบฝึกหัดและจัดทำ�
   แผนง�นเพื่อปิดช่องว่�งที่พบ
  • ผลก�รตรวจสอบ on-site ธนาคารพบว่า ธนาคาร
   ให้ความสำาคัญกับวัฒนธรรมองค์กรในก�รติดต่อ
   และให้บริก�รลูกค้�อย่�งเป็นธรรมและคำ�นึงถึง
   ประโยชน์ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ โดยมีก�รกำ�หนด
   นโยบ�ยและโครงสร้�งองค์กร ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ
   อย่�งชัดเจน รวมถึงจัดให้มีระบบง�นเพื่อรองรับ
   ก�รปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง
  • หน่วยงานกำากับดูแล 3 แห่งคือ ก.ล.ต. ธนาคารแห่ง
   ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประสานงาน
   กันในการบังคับใช้กฎหมายด้านการกำากับดูแล
   การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market 
   conduct) เพื่อให้มีคว�มสอดคล้อง ได้ม�ตรฐ�น
   เดียวกัน และเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รกำ�กับดูแลไม่ให้เกิด
   คว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รดำ�เนินก�รโดยได้ต้ังคณะทำ�ง�น
   ร่วมกันซึ่งมีก�รประชุมและติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
   ก�รกำ�กับดูแลอย่�งต่อเนื่อง

• กรณีผู้กระทำาความผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำาหนด ซึ่ง ก.ล.ต. ต้องฟ้อง
คดีต่อศาลแพ่งต่อไป
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การตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์

 ในก�รกำ�กับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับบริก�รท่ีดีมีคุณภ�พทรัพย์สินของผู้ลงทุน
ท่ีบริษัทหลักทรัพย์ดูแลมีคว�มปลอดภัย รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์
มีระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียงและก�รจัดก�รท่ีดี มีฐ�นะท�ง
ก�รเงินม่ันคง ไม่ทำ�ให้เกิดปัญห�ต่อระบบก�รซ้ือข�ยโดยรวม
ประเด็นสำ�คัญที่ ก.ล.ต. ดำ�เนินก�รเพื่อให้ก�รกำ�กับดูแล
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ คือ ดำ�เนินก�รให้บริษัทหลักทรัพย์
(1) มีวัฒนธรรมของก�รมีธรรม�ภิบ�ลท่ีดี (good governance
culture) / ม�ตรฐ�นก�รประกอบธุรกิจท่ีคำ�นึงถึงผู้ลงทุนเป็น
สำ�คัญ (2) มีระบบง�นในก�รกำ�กับดูแลตนเองท่ีมีประสิทธิภ�พ
(3) ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงท่ีเก่ียวข้องท่ีรัดกุม และ (4)
มีระบบก�รปฏิบัติง�นท่ีรัดกุม มีประสิทธิภ�พ โดยเน้นต้ังแต่
คณะกรรมก�รบริษัทลงม�จนถึงผู้ปฏิบัติง�น

 ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�รกำ�กับดูแลท้ังในรูปแบบก�รติดต�ม
ก�รดำ�เนินง�นของผู้ประกอบธุรกิจ (off-site monitoring)
และก�รตรวจสอบ ณ สถ�นท่ีทำ�ก�รของผู้ประกอบธุรกิจ (on-site 
inspection) สำ�หรับก�รตรวจสอบแบบ on-site ประกอบด้วย 
 (1) การตรวจสอบการดำาเนินงานตามปกติ (routine 
inspection) ซึ่งเป็นก�รตรวจสอบในเรื่องระบบง�นหรือ
ก�รปฏิบัติง�นของบริษัทหลักทรัพย์โดยรวม 
 (2) การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง (theme inspection)
เป็นก�รตรวจสอบเฉพ�ะเร่ืองในประเด็นสำ�คัญ เพ่ือประเมิน
ระบบง�นอันอ�จมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภ�พรวมของ
ตล�ดทุน และ 
 (3) การตรวจสอบเฉพาะกรณี (cause inspection) 
โดยเป็นก�รตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุก�รณ์ท่ีอ�จมีนัยสำ�คัญ
เกิดขึ้นในระหว่�งปี

 สำ�หรับก�รกำ�กับดูแลในปี 2561 ก.ล.ต. ให้คว�มสำ�คัญ
กับระบบง�นหลักของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้
 (1) การทำาความรู้จักกับลูกค้าและการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (know your customer/ 
customer due diligence : “KYC/CDD”) โดยก�รทำ�
KYC/CDD ถือเป็นกระบวนก�รสำ�คัญที่จะช่วยให้บริษัท
ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�และบริก�รที ่เหม�ะสม ตรงต�ม
คว�มต้องก�รของลูกค้� นอกจ�กน้ียังช่วยป้องกันก�รกระทำ�
ท่ีไม่เหม�ะสม เช่น ก�รใช้บัญชี nominee ในก�รกระทำ�
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์

 (2) การให้คำาแนะนำาในการเสนอขายสินค้าและบริการ
ที่ชัดเจน มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ตรงตาม
ความต้องการและระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกรณีก�รเสนอข�ยตร�ส�รหนี้  ก.ล.ต. 
ได้ตรวจสอบ theme inspection เพื่อให้มั่นใจว่� บริษัท
หลักทรัพย์มีก�รปฏิบัติง�นท่ีรัดกุมและมีประสิทธิภ�พในระบบ
ง�นก�รเสนอข�ยตร�ส�รหนี้แก่ผู้ลงทุนรวมทั้งเป็นไปต�ม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�รออกและเสนอข�ยตร�ส�รหนี้ เช่น 
ก�รคัดเลือก (product screening) และกระบวนก�รข�ย 
(sales process) เป็นต้น
 (3) การกำากับดูแลความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(“IT risk”) เนื ่องจ�กเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ท่ีสำ�คัญในก�รประกอบธุรกิจ และบริษัทหลักทรัพย์มีก�รนำ�
เทคโนโลยีม�ใช้เพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รให้บริก�รผู้ลงทุน
ม�กขึ้น ก.ล.ต. จึงได้มีก�รตรวจสอบด้�น IT ร่วมกับทีม
ผู้เชี่ยวช�ญ (co-sourcing) เพื่อประเมินก�รบริห�รจัดก�ร
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและคว�มม่ันคงปลอดภัยส�รสนเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทหลักทรัพย์มีม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย
ท�งด้�น IT และมีก�รจัดก�รรับมือเหตุก�รณ์ภัยคุกค�ม
ท�งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ�พ
 (4) การดูแลทรัพย์ส ินของลูกค้า  เพื ่อให้มั ่นว่� 
บริษัทหลักทรัพย์มีม�ตรก�รในก�รกำ�กับดูแลเกี ่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกค้�ที่รัดกุมและมีประสิทธิภ�พเพียงพอ
 สำ�หรับผลก�รตรวจสอบดังกล่�ว พบว่�บริษัทส่วนใหญ่
ได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องดังกล่�ว และมีผลก�รประเมิน
คว�มเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ กรณีบริษัทท่ีมีข้อบกพร่อง
ก.ล.ต. ได้ส่ังก�ร กำ�ชับ และให้คำ�แนะนำ�ให้บริษัทดำ�เนินก�ร
ปรับปรุงแก้ไขระบบง�นให้รัดกุมและเพิ่มคว�มระมัดระวัง
ให้ม�กขึ้น

การกำากับดูแลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 บุคล�กรที่อยู่ในก�รกำ�กับดูแลประกอบด้วยผู้บริห�ร 
ผู้แนะนำ�ก�รลงทุน (“ผู้แนะนำ�ฯ”) และบุคล�กรอ่ืน ๆ  ท่ี ก.ล.ต. 
ให้คว�มเห็นชอบ ซึ่ง ก.ล.ต. ยังคงให้คว�มสำ�คัญในก�ร
ส่งเสริมให้บริษัทมี good governance culture และมีระบบง�น
ในก�รกำ�กับดูแลตนเองที่มีประสิทธิภ�พ รวมถึงคำ�นึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำ�คัญ ในปี 2561 ก.ล.ต. พบว่�ผู้บริห�ร
ของบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ได้ให้คว�มสำ�คัญในก�ร
ปฏิบัติง�นท่ีมีประสิทธิภ�พ และเป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด
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 สำ�หรับกรณีผู้แนะนำ�ฯ พบว่� ยังคงมีบ�งร�ยที่กระทำ�
คว�มผิดในลักษณะไม่ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบเย่ียง
ผู้ประกอบวิช�ชีพ หรืออ�ศัยโอก�สในก�รปฏิบัติง�นทุจริต
หรือแสวงห�ประโยชน์จ�กผู้ลงทุน เช่น หลอกลวงหรือชักชวน
ให้ซ้ือหุ้น IPO โดยท่ีมิได้ทำ�ร�ยก�รดังกล่�วให้  ตัดสินใจซ้ือข�ย
หลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้�โดยลูกค้�ไม่ได้ส่ัง และรับมอบหม�ย
จ�กลูกค้�ในก�รซ้ือข�ยแทน เป็นต้น ซ่ึง ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�ร
ต�มกฎหม�ยต�มระดับคว�มร้�ยแรงของคว�มผิดแล้ว
รวมท้ังให้คว�มรู้แก่บุคล�กรท่ีเก่ียวข้องและผู้ลงทุน เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้ลงทุนมีคว�มระมัดระวังและส�ม�รถดูแลตนเองได้

การกำากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม 

 ในปี 2561 ก.ล.ต. ยังคงกำ�กับดูแลโดยมุ่งเน้นก�รรักษ�
ม�ตรฐ�นที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนต้องดำ�เนินธุรกิจ
ในลักษณะที่เป็นก�รให้บริก�รที่คำ�นึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้�และป้องกัน
มิให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้ลงทุน รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญ
ในก�รยกระดับธรรม�ภิบ�ลและม�ตรฐ�นของผู้ประกอบธุรกิจ
จัดก�รลงทุน ท้ังในด้�นก�รออกเสนอข�ยผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
และก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำ�คัญ (putting investors first) รวมถึงส่งเสริมให้
ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT security & cyber security) เพ่ือ
คว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ และมีคว�มพร้อมรับมือ
จ�กภัยคุกค�มด้�นไซเบอร์ cyber (cyber resilience) 
เพ่ือรักษ�คว�มน่�เช่ือถือต่อผู้ลงทุน โดย ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบ
ก�รดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน เพ่ือประเมิน
ระบบง�นอันอ�จมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภ�พรวมของ
ตล�ดทุน ทั้งในรูปแบบ on-site inspection และ off-site 
monitoring ในเรื่องที่สำ�คัญ ดังนี้

 1. การประเมินตนเองเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (SAQ product governance)    
 ก.ล.ต. ได้นำ�ส่ง SAQ product governance ให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน เพื่อประเมินคว�มพร้อม
คว�มเข้�ใจก�รปฏิบัติง�นดังกล่�ว ซ่ึงพบว่�บริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุนทุกแห่ง มีก�รกำ�หนดนโยบ�ย product 
governance  เปิดเผยนโยบ�ยดังกล่�วต่อส�ธ�รณชนผ่�น 
website ของบริษัทและว�งระบบง�นต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั ้งมอบหม�ยหน้�ท ี่ผู้ ร ับผ ิดชอบไว้อย่ �งชัดเจน
เป็นล�ยลักษณ์อักษร นอกจ�กนี้ ก.ล.ต. ได้สุ่มสอบท�น
ก�รปฏิบัติง�นดังกล่�วของบริษัทหลักทรัพย์จัดก�ร
กองทุน 7 แห่ง พบว่� มีก�รปฏิบัติง�นที่ดี ในหล�ยเรื่อง
เช่น คณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมพิจ�รณ�
อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มเสี่ยงสูง 
ก�รจัดให้มีระบบควบคุมก�รปฏิบัติง�นก�รข�ย (sale process)
ก�รทดสอบวัดผลคว�มรู้คว�มเข้�ใจในผลิตภัณฑ์ และ
ก�รติดต�มคุณภ�พหลังก�รข�ย  เป็นต้น  อย่�งไรก็ดี 
พบข้อสังเกตเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นที่ยังส�ม�รถพัฒน�
ปรับปรุงเพิ่มเติมได้อีก เช่น ก�รติดต�มคว�มเหม�ะสม
ของผลิตภัณฑ์ ท้ังน้ี ก.ล.ต. ได้ส่ือส�รผลก�รสุ่มสอบท�นให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนทร�บแล้ว เพ่ือให้ก�รปฏิบัติง�น
สอดคล้องต�มหลัก putting investors first ยิ่งขึ้น

 2. การบริหารจัดการความเสี ่ยง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
 ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญ ประเมินคว�มเสี่ยง
และภัยคุกค�มท่ีกระทบต่อก�รประกอบธุรกิจท่ีอ�จกระทบต่อ
คว�มเชื่อมั่นต่อคว�มมั่นคงปลอดภัยและคว�มส�ม�รถ
ในก�รให้บริก�รอย่�งต่อเน่ืองของผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงพบว่�
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนส่วนใหญ่มีผลก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงสืบเนื่องในก�รดำ�เนินธุรกิจ (inherent risk) อยู่
ในระดับต่ำ� และจ�กก�รเข้�ตรวจสอบพบว่�บริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุนมีก�รควบคุมคว�มเสี ่ยงด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศในระดับหน่ึง ท้ังน้ี ก.ล.ต. จะมีก�รประเมินคว�มเส่ียง
ของผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องต่อไป

 3. การบร ิหารจ ัดการกองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคลท่ีคำานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ    
 ก.ล.ต. ได้ on-site และ off-site inspection 
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน จำ�นวน 15 แห่ง เพ่ือประเมิน
ระบบง�นอันอ�จมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภ�พรวมของ
ตล�ดทุนโดยเน้นก�รตรวจสอบในกระบวนการวิเคราะห์
คัดเลือกตราสารและการลงทุน การจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการปฏิบัติตามหลักเกณ ฑ์และ
มาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจซ่ึงผลก�รตรวจสอบในภ�พรวม
พบบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนเพียง 1 ร�ย มีข้อบกพร่อง
ในระบบง�นหล�ยกรณี เช่น ระบบก�รวิเคร�ะห์คัดเลือก
และทบทวนคุณภ�พหลักทรัพย์ไม่มีคุณภ�พ บริห�รจัดก�ร
กองทุนส่วนบุคคลที่เข้�ข่�ยมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
โดยไม่ได้คำ�นึงถึงประโยชน์ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ ระบบกำ�กับดูแล



24

ก�รปฏิบัติง�นและควบคุมภ�ยในท่ีไม่มีประสิทธิภ�พ เป็นต้น 
ซึ่ง ก.ล.ต จะพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มควรแก่กรณีต่อไป 
และได้ส่ังก�รให้บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน แก้ไขให้รัดกุม
และดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดอย่�ง
เคร่งครัดแล้ว นอกจ�กน้ี ได้ดำ�เนินก�ร off-site monitoring 
โฆษณ�และเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่�ผู้ประกอบธุรกิจ
ด้�นจัดก�รลงทุนมีคว�มระมัดระวังในก�รเผยแพร่ข้อมูล
เพ่ือประกอบก�รตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยในปีน้ีได้ตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน 24 แห่ง และผู้ประกอบธุรกิจ
น�ยหน้� ค้� และจัดจำ�หน่�ยหน่วยลงทุน (LBDU) จำ�นวน 
18 แห่ง พบว่�ข้อผิดพล�ดลดลงจ�กปีก่อนแสดงให้เห็นว่�
ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนได้ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนม�กย่ิงข้ึน

 ก.ล.ต. ยังมุ่งเน้นก�รสร้�งก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
(awareness) เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม putting investors first
โดยจัดทำ�โครงก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม (engagement
program) ให้กับบุคล�กรของผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
เพิ่มม�กขึ้น โดยในปีนี้ ก.ล.ต. ได้เริ่มจัด workshop ให้กับ
ผู้จัดก�รกองทุน (fund manager) และเจ้�หน้�ที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์กองทุนรวม ซ ึ ่งม ีผู้เข้�ร่วม workshop 
รวมกว่� 100 คน และได้ร ับคว�มสนใจจ�กผู้เข้�ร่วม 
workshop ว่�เป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง และประสงค์ที่จะให้ 
ก.ล.ต. จัด workshop ในลักษณะนี ้อย่� งต่อเน ื ่อง 
ท้ังน้ี ก.ล.ต. ยังคงมุ่งม่ันในก�รสร้�งก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุนอย่�งต่อเนื ่องโดยจะมี 
engagement program ให้กับผู้ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในธุรกิจ
จัดก�รลงทุนเพิ่มเติม เช่น ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ
ผู้บริห�รส�ยง�นบริห�รคว�มเส่ียง เป็นต้น เพ่ือช่วยกันเสริมสร้�ง
วัฒนธรรม putting investors first เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
และก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนของธุรกิจจัดก�รลงทุนต่อไป

  จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ของตัวกลาง

  • ปรับปรุงประกาศเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งทาง
   ผลประโยชน์ของธุรกิจจัดการกองทุน และ ปรับปรุง
   ประกาศเก่ียวกับมาตรการจัดการความขัดแย้งทาง
   ผลประโยชน์ของตัวกลางท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ
   ออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหน้ี โดย
   ค�ดว่�จะออกประก�ศทั้งสองเรื่องในต้นปี 2562
  • เสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลของ REIT  (REIT
   governance) สืบเนื่องจ�กโครงก�ร Regulatory 

   Reform ท่ี ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินก�รในปี 2560 เพ่ือวิเคร�ะห์
   ถึงหลักเกณฑ์ปัจจุบันของ REIT เก่ียวกับคว�มขัดแย้ง
   ท�งผลประโยชน์ท่ีอ�จเกิดข้ึนในก�รจัดต้ังและบริห�ร
   จ ัดก�ร REIT ว ่�จะต้องมีก�รปรับปรุงหรือใช้
   ม�ตรก�รใดเพิ ่มเติมเพื ่อลดคว�ม ขั ดแ ย้ งท�ง
   ผลประโยชน์ท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ และในปี 2561 ก.ล.ต. ได้มีก�ร
   ดำ�เนินก�รต่อเน่ือง โดยใช้วิธีก�รวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์
   ผลกระทบของกฎเกณ ฑ์ (Regulatory Impact 
   Assessment: RIA) เพื ่อให้ได้แนวท�งในก�ร
   กำ�หนดม�ตรก�รเพ่ือเสริมสร้�ง REIT governance
   ด้วยเคร่ืองมือในก�รกำ�กับดูแลท่ีหล�กหล�ย ซ่ึงจะมี
   กระบวนก�รร่วมกับผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุนในก�ร
   กำ�หนดม�ตรก�รที่เหม�ะสมต่อไป 

  โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector 
Assessment Program – FSAP)

  • ประเมินตนเอง และปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ ตลอดจน
   กำ�หนดแนวท�งกำ�กับดูแลให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�น
   ส�กล โดยคำ�นึงถึงระบบนิเวศของตล�ดทุนไทย โดยมี
   ประเด็นสำ�คัญท่ีได้ดำ�เนินก�ร อ�ทิ ด้�นก�รบังคับใช้
   กฎหม�ยให้รวมถึงก�รดำ�เนินก�รท�งแพ่ง ม�ตรฐ�น
   ก�รสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน และก�รกำ�กับ
   ดูแลตล�ดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พัฒน�กระบวนก�ร
   ในก�รติดต�มและจัดก�รคว�มเส่ียงในระบบ ทบทวน
   ขอบเขตในก�รกำ�กับดูแล และก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง
   ท�งผลประโยชน์ในตล�ดทุน เป็นต้น
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

 ก.ล.ต. สนับสนุนและส่งเสริมให้ภ�คธุรกิจในตล�ดทุน
เกิดก�รตระหนักรู้ เห็นคว�มสำ�คัญ และร่วมมือขับเคลื่อน
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในแต่ละองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับน�น�ประเทศ เพ่ือสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งย่ังยืน 
และเสริมสร้�งคว�มย่ังยืนให้แก่ตล�ดทุนไทย โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง
ในเร ื ่องก�รป้องกันก�รมีส ่วนเ กี ่ยวข้องกับคอร์ รัปชัน 
โดยกำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนโยบ�ยและ
ม�ตรก�รในก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์ร ัปชัน ในแบบ
แสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ร�ยง�นประจำ�ป ี
และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
รวมท้ังสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในตล�ดทุนดำ�เนินก�ร
ในทำ�นองเดียวกับบริษัทจดทะเบียนด้วย

 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจ
ในตล�ดทุนมีนโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน
สอดคล้องกับแนวท�งส�กล ก.ล.ต. สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
และผู้ประกอบธุรกิจ เข้�ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC)) ซึ่งมีสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors (IOD)) ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร
โครงก�ร โดย ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลก�รเข้�ร่วมโครงก�ร
CAC ดังกล่�วในเว็บไซต์ www.cgthailand.org และ 
www.sec.or.th ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 • ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC บริษัทต้องจัดให้
ประธ�นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดลงน�มในใบคำ�ประก�ศ
เจตน�รมณ์ต่อต้�นก�รทุจริต และยื่นต่อโครงก�ร CAC
 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC บริษัทต้องกรอก
ข้อมูลในแบบประเมินตนเองท่ีผ่�นก�รสอบท�นจ�กบุคคลท่ีส�ม
และยื่นต่อโครงก�ร CAC เพื่อพิจ�รณ�ให้ก�รรับรองก�รมี
อยู่จริงและก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติ

 โดยข้อมูลสรุป ณ วันที ่ 30  พฤศจิก�ยน 2561 มี
บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจเข้�ร่วมโครงก�ร 
CAC โดยเป็นก�รประก�ศเจตน�รมณ์ 369 บริษัท และได้รับ
ก�รรับรองเป็นสม�ชิก 259 บริษัท

 นอกจ�กน้ี ก.ล.ต. ได้ดำ�เนินม�ตรก�รอ่ืนเพ่ือสนับสนุน
ก�รต่อต้�นคอร์รัปชันอย่�งต่อเนื่อง เช่น

 • สนับสนุนคว�มร่วมมือร่วมใจของบริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุนในก�รจัดต้ัง “กองทุนรวมธรรม�ภิบ�ลไทย” ท่ี
มีนโยบ�ยลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมี ESG
ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในก�รคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน
ท่ีจะลงทุน คือ บริษัทจดทะเบียนดังกล่�วต้องได้รับก�รรับรอง
เป็นสม�ชิกโครงก�ร CAC  โดย ณ วันที่ 28 ธันว�คม 2561 
มีบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน จำ�นวน 12 บริษัท ได้จัดต้ัง
กองทุนดังกล่�วแล้ว มูลค่�กองทุนรวมประม�ณ 5,799 ล้�นบ�ท
 • ขอคว�มร่วมมือกลุ่มผู้ลงทุนสถ�บัน โดยดำ�เนินก�รผ่�น
สม�คมของผู้ลงทุนดังกล่�ว เช่น สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน
สม�คมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ขอให้ติดต�มซักถ�มเกี่ยวกับ
นโยบ�ยและก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์รัปชันของบริษัท
จดทะเบียนในก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
 • ขอคว�มร่วมมือสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรม
อ�ส�พิทักษ์สิทธิในเรื่องแนวคำ�ถ�มเกี่ยวกับนโยบ�ยและ
ก�รดำ�เนินก�รต่อต้�นคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อใช้ประกอบก�รซักถ�มในก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
 • ขอคว�มร่วมมือจ�กบริษัทหลักทรัพย์ให้เปิดเผยข้อมูล
ก�รเข้�ร่วมโครงก�ร CAC ของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเคร�ะห์
หลักทรัพย์ และผ่�นผู้แนะนำ�ก�รลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
 • ขอคว�มร่วมมือจ�กบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน
ให้เปิดเผยก�รเข้�ร่วมโครงก�ร CAC ของบริษัทใน Fund 
Fact Sheet ของกองทุนรวมท่ีอยู่ภ�ยใต้ก�รจัดก�รของบริษัท

ก.ล.ต.  รวมใจ รวมพลัง ในง�นวันต่อต้�นคอร์รัปชันส�กล (ประเทศไทย) ภ�ยใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อก�รทุจริต” ร่วมกับตัวแทนองค์กร
ภ�ครัฐและภ�คเอกชน
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 E. ยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร (reform of regulation
and regulator)   

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

 องค์กรส�ม�รถนำ�ส่งคุณค่�ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่�ง ๆ ได้ตรงต�มวัตถุประสงค์ และพัฒน�อย่�งยั่งยืน
 

ขอบเขตที่มุ่งเน้น

• เพิ่มคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
 ในตล�ดทุน  

• ออกกฎเกณฑ์ตอบโจทย์และไม่เป็น 
 ภ�ระเกินจำ�เป็น

• เสริมสร้�งธรรม�ภิบ�ลองค์กร 

• เตรียมคว�มพร้อมองค์กรรองรับ
 digital transformation

• ดึงดูดและพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร

ประเด็นท่ีให้ความสำาคัญ

• ปรับเปล่ียนวิธีก�ร รูปแบบและช่องท�ง
 ก�รส่ือส�รกับผู้มีส่วนร่วมในตล�ดทุน 

• ปฏิรูปกระบวนก�รออกกฎเกณฑ์

• มีคว�มซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้

• เพ่ิมประสิทธิภ�พกระบวนก�รทำ�ง�น
• เตรียมคว�มพร้อมข้อมูลรองรับก�ร
 ตัดสินใจและเปิดเผยให้ส�ม�รถนำ� 
 ไปใช้วิเคร�ะห์ต่อยอดได้
• ยกระดับก�รป้องกันภัยคุกค�มไซเบอร์

• พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มคล่องตัว
  ปรับเปล่ียนได้รวดเร็ว (agility) เท่�ทัน
 พัฒน�ก�รของตล�ดทุนและดิจิทัล
• รักษ�พนักง�นที่มีศักยภ�พ

พัฒนาการ / การดำาเนินการท่ีเกิดข้ึน

• เพ่ิมช่องท�งก�รส่ือส�รผ่�นส่ือสังคม
 ออนไลน์และปรับรูปแบบก�รสื่อส�ร
 ให้เข้�กับวิถีชีวิตและเข้�ใจง่�ยขึ้น

• จัดทำ� Principles of Good Regulation
• เร่ิมนำ�กระบวนก�รวิเคร�ะห์ค�ดก�รณ์
 ผลกระทบของกฎเกณฑ์ (Regulatory
 Impact Assessment : RIA) และ
 ก�รคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
 ม�ใช้ในก�รออกกฎเกณฑ์

• ประเมินธรรม�ภิบ�ล ก.ล.ต. ต�ม 
 Good Governance in Public Sector
 ของ IFAC/CIPFA
• ประเมินคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และ
 คณะกรรมก�รตรวจสอบโดยผู้ประเมิน
 ภ�ยนอกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

• ดำ�เนินโครงก�รสถ�ปัตยกรรมองค์กร
 (Enterprise Architecture)
• จัดทำ�คลังข้อมูล (data warehouse)
 ด้�นกองทุนรวมและตร�ส�รท�งก�รเงิน
• ยกระดับก�รป้องกันภัยคุกค�มไซเบอร์
 สู่ม�ตรฐ�น cyber resilience ระดับ 3

• ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�พนักง�นและ
 ก�รว�งแผนกำ�ลังคนเพื ่อเตรียม 
 คว�มพร้อม 



27

การดำาเนินการท่ีสำาคัญ

    เพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน

  • ปรับเปลี่ยนวิธีการและช่องทางการสื่อสารกับผู้มี
   ส่วนร่วมในตลาดทุน โดยช่องท�งสำ�คัญคือ ก�รส่ือส�ร
   ผ่�นเพจเฟซบุ๊คอย่�งเป็นท�งก�รของ ก.ล.ต. โดยมี
   จำ�นวนก�รเข้�ถึง (reach) เฟซบุ๊ค 1.5  ล้�นก�รเข้�ถึง
   ก�รมีส่วนร่วม (engagement) ประม�ณ 1.2 แสน
   ส่วนร่วม และมีผู้ติดต�ม 15,000  คน และปรับรูปแบบ
   ก�รนำ�เสนอให้เข้�กับวิถีชีวิตในปัจจุบันและเข้�ใจได้ง่�ย
   อ�ทิ ก�รทำ�อินโฟกร�ฟิคและคลิปวิดีโอ เพ่ือให้คว�มรู้
   หรือเตือนผู้ลงทุนให้ไม่ถูกหลอกลงทุน อธิบ�ย
   หลักเกณฑ์ต่�ง ๆ และสร้�งคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
   ก�รดำ�เนินง�น โดยเผยแพร่ข้อมูลไปยังสื ่อสังคม
   ออนไลน์และสื่ออื่น ๆ

  ออกกฎเกณฑ์ตอบโจทย์และไม่เป็นภาระเกินจำาเป็น

  • จัดทำาหลักการกำากับดูแลตลาดทุน (SEC Principles
   of Good Regulation) เพื่อใช้เป็นแนวท�งสำ�หรับ
   องค์กรในก�รออกม�ตรก�รและกฎเกณฑ์ที ่ม ี
   ประสิทธิภ�พและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�มที่ค�ดหวัง
  • เริ่มนำากระบวนการวิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบ
   ของกฎเกณฑ์ (Regulatory Impact Assessment
   : RIA) และการคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
   มาใช้ในการออกกฎเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
   ให้เกิดประสิทธิภ�พและผลสัมฤทธ์ิ โดยได้จ้�งท่ีปรึกษ�
   จ�กสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI) 
   ม�ช่วยวิเคร�ะห์ต�มแนวท�ง RIA  ใน 3 โครงก�รนำ�ร่อง
   ได้แก่ ได้แก่ (1) แนวท�งในก�รคุ้มครองผู้ลงทุน
   ในแต่ละประเภท (2) ก�รเสริมสร้�งให้เกิดธรรม�ภิบ�ล
   ของ  REIT (REIT governance) และ(3) พฤติกรรม
   ก�รใช้ข้อมูลก�รวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ของผู้ลงทุน
   ร�ยย่อย โดยบุคล�กรที ่ดำ�เนินโครงก�รนำ�ร่อง
   เข้�ใจในกระบวนก�ร RIA และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
   ในก�รนำ� RIA ไปใช้ในก�รออกม�ตรก�ร รวมทั้ง
   ตระหนักถึง (1) คว�มสำ�คัญของก�รระบุปัญห�
   ให้ถูกต้องชัดเจน (2) ก�รนำ�ข้อมูลม�ประกอบก�ร
   ตัดสินใจเพ่ือให้เลือกใช้เคร่ืองมือในก�รกำ�กับดูแลได้
   อย่�งเหม�ะสมและ (3) ตอบโจทย์ตรงจุดข้ึน ไม่เป็นภ�ระ
   ต่อภ�คธุรกิจเกินคว�มจำ�เป็น โดยจะดำ�เนินก�รอย่�ง
   ต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม

    เตร ียมความ พ ร้อมองค์กรรองร ับ  d i g i t a l 
transformation

  • เร่ิมดำาเนินโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
   Architecture) ซ่ึงจะเห็นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น เช่ือมโยง
   กระบวนก�รทำ�ง�น ระบบง�น และข้อมูล รองรับทิศท�ง
   นโยบ�ยและก�รดำ�เนินง�น โดยใช้เทคโนโลย ี
   ส�รสนเทศเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภ�พ มีธรรม�ภิบ�ล
   ในก�รกำ�กับดูแลก�รลงทุนระบบเทคโนโลยีเพื่อลด
   คว�มซ้ำ�ซ้อนของระบบ และรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
   ได้อย่�งรวดเร็ว 
  • จัดทำาคลังข้อมูล (data warehouse) ด้�นกองทุนรวม
   ตร�ส�รทุน และตร�ส�รหนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 
   ของชุดข้อมูลในง�นสำ�คัญ และจะดำ�เนินก�รจัดทำ�
   ชุดข้อมูลของตัวกล�ง และบริษัทจดทะเบียนในระยะถัดไป 
   นอกจ�กนี้ ได้ประส�นกับธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
   และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
   ก�รประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือจัดทำ�ระบบแลกเปล่ียน
   ข้อมูล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รในชุดข้อมูล
   เรื่องก�รกระทำ�คว�มผิดของผู้ได้รับอนุญ�ตบุคคล
   และนิติบุคคล 

     ดึงดูดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • โครงก�ร Regulatory School ระดับ 1 และ 2 เพื่อ
   ยกระดับองค์คว�มรู้ด้�นก�รกำ�กับดูแลให้แก่พนักง�น
  • โครงก�รหลักสูตร Finance for Non-Finance เพ่ือ
   พัฒน�นักกฎหม�ยในเรื่ององค์คว�มรู้ด้�นก�รเงิน
   และตล�ดทุน 
  • เร ิ ่มใช้ระบบบริห�รจัดก�รเร ียนรู้ (Learning 
   Management System: LMS) เพ่ือว�งแพลตฟอร์ม
   รองรับก�รเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 
  • โครงก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ด้วยหลักสูตร Facilitative
   Leadership แก่ผู้บริห�รระดับกล�ง เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
   บรรย�ก�ศก�รก�รเรียนรู้
  • โครงก�รพัฒน�จิตใจเพ่ือก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข
   Mindfulness for happy workplace 
  • โครงก�รบริห�รจัดก�รก�รทดแทนตำ�แหน่งง�นท่ีสำ�คัญ
   (succession management) เพ่ือเตรียมพร้อมบุคล�กร
   ในระดับผู้อำ�นวยก�รท่ีจะทดแทนกลุ่มผู้บริห�รระดับสูง
   (strategic job) 
  • กิจกรรมเสริมสร้�งคว�มผูกพันของพนักง�นท่ีดำ�เนินก�ร
   อย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ โครงก�รและกิจกรรมสร้�งสุข 
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   5 Happy ได้แก่ (1) Happy Heart (2) Happy Family
   (3) Happy Body (4) Happy Society และ (5) Happy
   Retirement เป็นต้น (อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้
   ในส่วนของก�รพัฒน�องค์กรสู่คว�มย่ังยืน) ซ่ึงผลก�ร
   ตอบรับจ�กพนักง�นในโครงก�รต่�ง ๆ อยู่ในระดับดี
   ถึงดีม�ก รวมท้ัง ระดับความผูกพัน (engagement)
   ของพนักงานสูงขึ้นเป็นปีที่สามต่อเนื่องกัน

  เสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กร

  • ประเมินธรรมาภิบาล ต�มแนวท�งของ Good 
   Governance in Public Sector ของ International
   Federation of Accountants และ The Chartered
   Institute of Public Finance and Accountancy 
   (IFAC/CIPFA) ซึ ่งเป็นม�ตรฐ�นธรรม�ภิบ�ล
   องค์กรภ�ครัฐในด้�นต่�ง ๆ ท่ีเน้นในเร่ืองกระบวนก�ร
   ตัดสินใจในก�รกำ�กับดูแลและออกกฎเกณฑ์ที ่
   ครอบคลุมในประเด็นต่�ง ๆ อ�ทิ คว�มซ่ือตรง ก�รมี
   จริยธรรม ก�รเปิดใจ ก�รบริห�รคว�มเส่ียง ก�รควบคุม
   ภ�ยใน ก�รพัฒน�ศักยภ�พภ�ยในองค์กร เป็นต้น 
   โดยดำ�เนินก�รประเมินอย่�งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 พบว่�
   ดีข้ึนอย่�งต่อเน่ือง ส�ม�รถปฏิบัติได้ร้อยละ 92 สูงข้ึน
   จ�กปี 2560  ที่ปฏิบัติได้ร้อยละ 80
  • ก า ร ป ร ะ เ ม ินคณะกรรมการแบบองค์ค ณ ะ
   โดยผู้ประเมินภายนอก คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. เห็นชอบ
   ให้มีผู้ประเมินภ�ยนอกเข้�ม�ประเมินก�รปฏิบัตหน้�ทิ่ี
   ของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. และคณะกรรมก�รตรวจสอบ
   เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที ่ของ
   คณะกรรมก�ร นอกจ�กนี ้ คณะกรรมก�รกำ�กับ
   ตล�ดทุนยังได้นำ�แบบประเมินดังกล่�ว ม�ปรับปรุง
   ให้เหม�ะสมกับบทบ�ทหน้�ที่และใช้ในก�รประเมิน
   ตนเองของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนด้วย
 


