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  ในปี 2563 ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินภำรกิจหลำยด้ำนเพ่ือให้
บรรลเุป้ำหมำยของประเทศตำมแผนยทุธศำสตร์ชำต ิ(พ.ศ. 2561-
2580) แผนระดับรองต่ำง ๆ1 และเป้ำหมำยหลักตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของ ก.ล.ต. ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ ยั่งยืน เข้ำถึง แข่งได้
และเชือ่มโยง และเชือ่ถอืได้ รวมถงึเพือ่ตอบโจทย์ผูมี้ส่วนได้เสีย
ทกุกลุ่มในตลำดทุน โดยผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยทุธศำสตร์
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย 4 ด้ำน ประจ�ำปี 2563 มีดังนี้

เป้าหมาย : ยัง่ยนื – Sustainable Capital Market

  ตลำดทุนเป็นกลไกส�ำคญัในกำรสนบัสนนุให้กจิกำรผนวก
ESG เข้ำกบักำรท�ำธรุกจิและเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวตำมมำตรฐำน
และช่วยขบัเคลือ่นกำรจดัสรรเงนิทนุไปสูกิ่จกรรมทำงเศรษฐกจิ
ที่ค�ำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมำภิบำล

ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน
  ก.ล.ต. ได้สร้ำงระบบนิเวศเพือ่ส่งเสริมให้ตลำดทนุยัง่ยนื
ทั้งระบบ ดังนี้ 
  1. การเปิดเผยข้อมลูของผูร้ะดมทนุ: ส่งเสรมิผูร้ะดมทนุ
ให้พัฒนำกิจกำรให้มี ESG ด้วยกำรออกหลักเกณฑ์และคู่มือ 
One Report รวมท้ังจดัอบรมภำพรวมของกำรจัดท�ำ One Report 
ให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนอย่ำงต่อเนือ่ง ตลอดจนจดัท�ำแพลตฟอร์ม
ในลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ 
One Report เพือ่ให้บรษัิทจดทะเบยีนสำมำรถเข้ำถงึและศกึษำ
ข้อมูลได้ง่ำย
  2. ผูป้ระเมนิหลักทรพัย์: สนบัสนนุให้มผีูป้ระเมนิหลกัทรพัย์
ในไทย เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีเพือ่อนรุกัษ์
สิง่แวดล้อม (Green Bond) ตรำสำรหนีเ้พือ่พฒันำสงัคม (Social
Bond) และตรำสำรหน้ีเพือ่ควำมยัง่ยนื (Sustainability Bond) 
ในด้ำนกระบวนกำรตดิต่อและค่ำใช้จ่ำย โดยมบีรษัิท ทรสิเรทติง้
จ�ำกัด ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ภำยใต้ Climate 
Bonds Standard ของ Climate Bonds Initiative (CBI)  
เมือ่เดอืนสงิหำคม 2563 ซึง่นบัเป็นผูป้ระเมนิหลกัทรพัย์รำยแรก
ในไทย 
  3. มาตรฐาน ESG: แปลมำตรฐำนด้ำน Green Bond 
ของ CBI ท้ังหมด 7 ชดุ ประกอบด้วยมำตรฐำนรวม 2 ชดุ (climate 
bonds standard และ climate bond taxonomy) และ 
5 หมวดธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องกำรของตลำดไทย2  

  4. ข้อมลูส�าหรับผูล้งทนุ: ร่วมกบัสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 
จดัท�ำแพลตฟอร์มส�ำหรบัแสดงข้อมลูตรำสำรหนีก้ลุม่ควำมยัง่ยนื 
เพื่อเป็นศูนย์รวมและเปรียบเทียบข้อมูลส�ำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ
ในกำรเป็นกลไกช่วยสนบัสนนุให้ตรำสำรหนีเ้พ่ืออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
ตรำสำรหนี้เพื่อพัฒนำสังคม และตรำสำรหนี้เพื่อควำมยั่งยืน

  5. การน�าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Golds: SDGs) มาผนวกเข้ากับกระบวนการ
ทางธรุกจิของผูร้ะดมทนุ: จดัหลักสตูรอบรมให้ควำมรูแ้ก่ผูร้ะดมทนุ
เรื่องสิทธิมนุษยชนและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งมีผู้ผ่ำน
กำรอบรมแล้วจ�ำนวน 237 คน จำกบรษิทัจดทะเบยีน 138 แห่ง 
และหน่วยงำนอื่นอีก 11 แห่ง
 ทั้งนี้ ผลจำกกำรที่ ก.ล.ต. ได้พยำยำมสร้ำงระบบนิเวศ
ครบในทุกด้ำน ท�ำให้ในปี 2563 มีกำรออกเสนอขำย SDGs 
Bond มูลค่ำ 86,400 ล้ำนบำท3 ซึ่งคิดเป็น 2.9 เท่ำของปี 
2562 และเป็นปีแรกทีม่ผีูอ้อกตรำสำรเป็นหน่วยงำนภำครฐัและ
รฐัวสิำหกจิ
 

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ก.ล.ต.ร่วมกับสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย เปิดตวั Information 
Platform ส�ำหรับแสดงข้อมูลตรำสำรหนี้กลุ่มควำมยั่งยืน

1  ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ค�ำแถลงนโยบำยของ
  คณะรัฐมนตรี (25 กรกฎำคม 2562) และแผนพัฒนำตลำดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
2  ได้แก่ Solar Energy, Wind Energy, Low Carbon Buildings, Low Carbon Land Transport และ Water Infrastructure 
3  เป็นตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต. (ได้แก่ พันธบัตรรัฐบำลหรือตรำสำรหนี้ที่รัฐค�้ำประกัน) จ�ำนวน 56,800 ล้ำนบำท
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การพฒันาจาก “การก�ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance: CG)” สู ่“การประกอบธรุกจิอย่างมีความรบัผดิชอบ  
(Responsible Business)” โดยค�านงึถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และการมธีรรมาภบิาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG)

  กำรพัฒนำเศรษฐกิจโลกที่ผ่ำนมำเป็นแบบทุนนิยมที่เน้น
กำรเตบิโตทำงตัวเลขเป็นหลัก ท�ำให้ทรพัยำกรธรรมชำตถิกูท�ำลำย
ไปมำก อีกทั้งยังท�ำให้เกิดปัญหำทำงสังคม กำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชน และช่องว่ำงทำงเศรษฐกิจตำมปัจจยัรำยได้ขยำยมำกข้ึน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจในรูปแบบเช่นน้ีจึงเป็นแนวทำงที่ไม่ยั่งยืน  
เม่ือประชำคมโลกตระหนักถงึปัญหำดงักล่ำวและหันมำเร่งแก้ไข
โดยเรยีกร้องให้ธรุกจิในตลำดทนุเป็นผูเ้ล่นหลกัในด้ำนกำรพัฒนำ
ทีย่ัง่ยนื ท�ำให้ระบบนเิวศ (Ecosystem) ทำงเศรษฐกจิเปลีย่นแปลงไป
ประกอบกับสถำนกำรณ์ในโลกปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงรวดเรว็ เช่น เทคโนโลยทีีพ่ฒันำขึน้มำจนถงึจดุทีก่่อให้เกดิ
นวัตกรรมใหม่ (Technology Disruption) กำรขยำยตัว
ของสังคมเมอืง (Urbanization) กำรเปล่ียนแปลงทำงประชำกร
สู ่สังคมสูงวัย (Demographic Shift) กำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประเด็น 
ESG กลำยเป็นโอกำสและควำมเสี่ยงของภำคธุรกิจ ซึ่งหำกไม่
สำมำรถจัดกำรประเดน็เหล่ำนีไ้ด้อย่ำงมปีระสิทธภิำพกจ็ะกระทบ
กับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ภำพลักษณ์ และควำมอยู่รอด
ของธุรกิจในระยะยำว
  ก.ล.ต. ซึ่งมีพันธกิจในกำรก�ำกับและพัฒนำตลำดทุน 
ได้ขับเคลื่อนเรื่องควำมยั่งยืนในภำคธุรกิจของตลำดทุน
มำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยในระยะแรก ก.ล.ต. ได้วำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ด้วยกำรออกกฎเกณฑ์เพือ่ก�ำกบัดแูลควำมเรยีบร้อยของตลำดทนุ
โดยเน้นกำรคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นหลัก ในระยะต่อมำ ก.ล.ต. 
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันผ่ำนกำรมีธรรมำภิบำล (good 
corporate governance: CG) ซึ่งเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำร
เสริมสร้ำงควำมยัง่ยนืของบรษิทั น�ำมำสูช่่วงเวลำปัจจบุนั ก.ล.ต.
จ�ำเป็นต้องก้ำวให้ทันกระแสโลก โดยสนับสนุนนวัตกรรมและ

กิจกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนให้
บรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบธรุกจิในตลำดทนุพัฒนำบทบำท
และผนวกเรื่อง ESG เข้ำไปในกำรประกอบธุรกิจเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ให้กจิกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนื และตอบโจทย์เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ 17 เป้ำหมำย 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งมีผู ้น�ำ
ชำตสิมำชกิ 193 ประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย ร่วมรบัรอง
SDGs ครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่แวดล้อมอย่ำงสมดลุ เพือ่ขจดัควำมยำกจน ลดควำมเหลือ่มล�ำ้
ไม่ท�ำลำยแหล่งทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ควำมส�ำคญั
ต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนร่วมกันของทุกภำคส่วน
โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลงั  ดงันัน้ ก.ล.ต. จงึก�ำหนดเรือ่งดงักล่ำว
ไว้ในเป้ำหมำย “ยั่งยืน: Sustainable Capital Market” 
ในแผนยุทธศำสตร์ของ ก.ล.ต. ปี 2563 - 2565
  ในกำรด�ำเนินกำรตำมพันธกิจของ ก.ล.ต. ข้ำงต้น จ�ำเป็น
ต้องจดัองค์กรให้มคีวำมพร้อมและเสรมิสร้ำงวฒันธรรมองค์กร
ที่ค�ำนึงถึงเรื่อง ESG เช่นกัน ซ่ึงเป็นไปตำมแนวนโยบำยของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีไ่ด้วำงไว้ว่ำ ก.ล.ต. ด�ำรงฐำนะเป็นหน่วยงำน
ภำครฐัทีก่�ำกบัดแูลตลำดทนุ จึงมีควำมรับผดิชอบต่อสำธำรณชน
และควรถอืปฏบิตัติำมหลกัธรรมำภบิำลอย่ำงเท่ำเทยีมหรือเข้มงวด
กว่ำหน่วยงำนภำยใต้กำรก�ำกบัดแูล เช่น บรษัิทจดทะเบยีน เป็นต้น
ก.ล.ต. จึงก�ำหนดเรื่องวัฒนธรรมองค์กรและ ESG ไว้ใน
แผนยทุธศำสตร์องค์กรเข้มแขง็ ปี 2563 - 2565 โดยจะส่งเสริม
ค่ำนิยมองค์กร 4 ด้ำน เน้นเปิดใจ และบูรณำกำรควำมร่วมมือ
กับผู ้มีส่วนได้เสีย  กำร empower ให้โอกำสแสดงผลงำน 
กำร delegate ให้รับผิดชอบงำนส�ำคัญ และกำรส่งเสริม 
ESG/CSR
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การเสริมสร้างตลาดทุนท่ียั่งยืน

  กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งเรื่องเทคโนโลยี  
สภำพสงัคม สิง่แวดล้อม ตลอดจนควำมคำดหวงัจำกผูม้ส่ีวนร่วม
ในห่วงโซ่คณุค่ำของภำคธรุกิจทีล้่วนต้องกำรลงทนุหรือมีปฏิสัมพันธ์
กบักจิกำรทีเ่ติบโตอย่ำงยัง่ยนื ก.ล.ต. ได้เริม่วำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ด้วยกำรออกกฎเกณฑ์ในกำรก�ำกับดูแลควำมเรียบร้อยของตลำดทนุ
โดยเน้นกำรคุ ้มครองผู ้ลงทุนเป็นหลัก และต่อมำมุ ่งเน้น
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นผ่ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้เป็น
รำกฐำนส�ำคัญในกำรผลักดันควำมยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน 
จนปัจจุบัน ก.ล.ต. เน้นควำมส�ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ
อย่ำงมคีวำมรับผดิชอบ โดยค�ำนงึถงึสิง่แวดล้อม สงัคม และกำรมี
ธรรมำภิบำล อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรไปสู่ควำมยั่งยืน และ
ตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ั่งยนืขององค์กำรสหประชำชำติ 
17 เป้ำหมำย (SDGs) ซึง่ประเทศไทย เป็นหนึง่ในประเทศท่ีร่วม
รับรอง SDGs ครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล เพื่อขจัดควำมยำกจน
ลดควำมเหลื่อมล�้ำ ไม่ท�ำลำยแหล่งทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม
รวมทัง้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำท่ียัง่ยนืร่วมกนั
ของทุกภำคส่วน โดยปี 2563 ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
เพ่ือร่วมขบัเคล่ือนตลำดทนุไปสู่ควำมยัง่ยนื ดังน้ี
  1.  บริษัทจดทะเบียนและผู ้ระดมทุน ตระหนักถึง
ความส�าคัญ ความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่อง ESG ที่มีต่อ
ชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ ต้นทุน มูลค่าสินทรพัย์ ผลการด�าเนินงาน 
และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยสำมำรถผนวก
ควำมรับผดิชอบด้ำน ESG เข้ำกบักำรด�ำเนนิธรุกจิได้ตำมบรบิท
ของแต่ละบริษัท พร้อมน�ำผลกำรปฏิบัติดังกล่ำวมำเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชำชน
   1.1 ก.ล.ต. ได้ออก “หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance 
Code: CG Code)” เป็นเครื่องมือกำรมีวินัยของตนเอง 
เพ่ือเป ็นหลักปฏิบัติให ้บริษัทน�ำไปปรับใช ้ในกำรก�ำกับ
ดูแลให้กิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว น่ำเช่ือถือ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำม
ควำมมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเม่ือเดือนสิงหำคม 2563 
ได้ออกประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำน
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ซ่ึงยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจดทะเบียนเป็นแบบ 56-1 One Report โดยครอบคลุม
ด้ำน ESG กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน รวมท้ังอ�ำนวยควำมสะดวกให้บริษัทจดทะเบียน
ลดกำรส่งรำยงำนแบบ 56-1 และแบบ 56-2 เหลือเพียงแบบ 
56-1 One Report รำยงำนเดียว ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
ปี 2565
   1.2 ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องจดัหลักสตูรอบรม
และเครื่องมือให้ควำมรู้เป็นกำรเฉพำะกับบริษัทจดทะเบียน
ในกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

   • ภาพรวมการจัดท�าแบบ 56-1 One Report 
    - จัดบรรยำยให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจ
เปิดเผยข้อมูลตำมแบบ 56-1 One Report ตั้งแต่ปี 2564 
ก่อนระยะเวลำที่ประกำศก�ำหนด (early adoption) โดยเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 120 บรษิทั และในตลำด 
mai 40 บริษัท รวมทั้งจัดบรรยำยให้แก่บริษัทจดทะเบียน
และกลุ่มกิจกำรในเครือ รวม 3 ครั้ง
    - จัดบรรยำยให้แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น 
เลขำนุกำรบริษัทจดทะเบียน 2 ครั้ง (ผ่ำนหลักสูตรของสมำคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย) และเจ้ำหน้ำที่ของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
จดทะเบียน
    - จดัท�ำวดีทัิศน์กำรบรรยำย เพ่ือให้บรษิทัจดทะเบยีน
และผูท้ีส่นใจสำมำรถรับชมได้ รวมทัง้จดัท�ำ FAQ เพือ่เสรมิสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน
   • ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
    - ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือรองรับภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยตำมแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (National 
Action Plan on Business and Human Rights: NAP)
เพือ่ให้เป็นไปตำมหลกักำรชีแ้นะของสหประชำชำตว่ิำด้วยธรุกิจ
กบัสทิธมินษุยชน (The UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights: UNGPs)  โดย ก.ล.ต. แต่งต้ังคณะท�ำงำน
จัดท�ำหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ
ในตลำดทุนไทย” ประกอบด้วยผู้แทนจำกภำครัฐ ภำคธุรกิจ 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ และนักวชิำกำร เพ่ือจดัท�ำหลกัสูตรอบรม
ให้ภำคธรุกจิในตลำดทนุอย่ำงมมีำตรฐำน โดยต่อมำคณะท�ำงำน
ได้เห็นชอบให้คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
เป็นผู้จัดท�ำและก�ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรอบรมและสัมมนำ 
และจะเริ่มจัดอบรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนในไตรมำส 1 
ของปี 2564

ประชมุคณะท�ำงำนจดัท�ำหลักสตูรอบรม “ธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน
ส�ำหรับธุรกิจในตลำดทุนไทย” เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู ้
ให้กับบริษัทจดทะเบียน
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    - ลงนำมบนัทกึควำมเข้ำใจจ�ำนวน 2 ฉบบั ร่วมกบั
คณะนติศิำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้แก่ (1) ควำมร่วมมอื
ในกำรจดัท�ำหลกัสตูรอบรมธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนส�ำหรบัภำคธรุกจิ
ในตลำดทุนไทย ตำมที่ได้รับมอบหมำยพันธกิจตำมแผน
ปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562-2565) หรอื NAP และ (2) ควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร
เพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนกำรออกกฎหมำย
ล�ำดับรอง และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    - เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในคณะอนกุรรมกำรทีแ่ต่งตัง้
โดยคณะกรรมกำรขบัเคลือ่นงำนสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย
2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมกำรติดตำม พิจำรณำและคัดเลือก
องค์กรต้นแบบด้ำนสทิธมินุษยชน และคณะอนกุรรมกำรขับเคลือ่น
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
    - จัดงำนสัมมนำออนไลน์ เข้ำร่วมเสวนำในเวที
นำนำชำติหรือระดับประเทศ และเป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ
เกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับ
ภำคธุรกิจอย่ำงไร Investing in Women-Led Business 
เป็นต้น

กำรจดัท�ำรำยงำนและเปิดเผยข้อมลูกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
และจัดท�ำคู่มือกำรจัดท�ำรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน

    - ร่วมเป็นคณะท�ำงำนกบัผูเ้ช่ียวชำญจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในโครงกำรจัดท�ำตัวชี้วัดธุรกิจคำร์บอนต�่ำและยั่งยืน 
(Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSI) 
ขององค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก เพือ่ประเมินธรุกิจท่ีมี
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก
    - ประกำศเข้ำร่วมเป็นผู ้สนับสนุนมำตรฐำน
กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องกับสภำพภูมิอำกำศ 
(Task Force on Climate-Related Financial Disclosure: 
TCFD) ซึ่งนับเป็นหน่วยงำนภำครัฐแห่งแรกของไทยที่ร่วมเป็น
ผู้สนับสนุนดังกล่ำว 
    - ลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืกับส�ำนกังำน
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เพื่อร่วมสนับสนุนกำรน�ำ
มำตรฐำนเศรษฐกจิหมนุเวยีนให้ภำคธรุกจิในตลำดทนุตระหนกัถึง
ควำมส�ำคัญของกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

    - จัดอบรมออนไลน์ และเป็นวิทยำกรบรรยำย
ในหัวข้อเกี่ยวกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจก เช่น นโยบำยกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจก: โอกำส ควำมท้ำทำย และวธิกีำรประเมิน เป็นต้น
  1.3  ด้วยควำมมุง่มัน่ในภำรกจิ และควำมร่วมมอืจำกบริษัท
จดทะเบียน ตลอดจนผู ้มีส่วนร่วมในตลำดทุนทุกภำคส่วน
ท�ำให้บริษัทจดทะเบียนสำมำรถรักษำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
และควำมเป็นผู้น�ำด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในภูมิภำคได้ 
โดยพิจำรณำจำกกำรประเมิน ดังนี้

   • การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
    - ลงนำมบนัทกึควำมเข้ำใจกับองค์กำรบริหำรจดักำร
ก๊ำซเรือนกระจก เพื่อร่วมกันจัดท�ำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ

สมัมนำออนไลน์ หวัข้อ “สทิธมินษุยชน: เกีย่วข้องกบัภำคธรุกจิ
อย่ำงไร”
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   • โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนภมูภิาคอาเซียน: ASEAN Corporate Governance 
Scorecard  เป็นโครงกำรทีริ่เร่ิมโดย ASEAN Capital Market 
Forum (ACMF) ซึง่เกิดจำกกำรสนับสนุนของหน่วยงำนก�ำกบัดแูล
ตลำดทุนอำเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับกำรยกระดับ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอำเซียน 
เริม่มกีำรประเมนิตัง้แต่ปี 2555 ปัจจุบนัประเมนิบรษัิทจดทะเบียน
ทีม่มูีลค่ำตำมรำคำตลำดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันท่ี 31 มนีำคม
ของปีทีป่ระเมนิ และมข้ีอมลูเปิดเผยต่อสำธำรณะเป็นภำษำอังกฤษ 
ท�ำกำรประเมนิใน 6 ประเทศ ได้แก่ อนิโดนเีซีย มำเลเซีย ฟิลปิปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม โดยใช้หลักเกณฑ์ที่พัฒนำมำจำก 
G20/OECD Principles of Governance 5 หมวด
ขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
(OECD) และมีกระบวนกำรตรวจสอบคะแนนจำกประเทศอื่น
เพื่อมั่นใจว่ำทุกประเทศมีมำตรฐำนกำรประเมินสอดคล้องกัน 
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้มอบหมำยให้สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทยเป็นผู้ประเมินในนำมของประเทศไทย
    เมื่อเดือนธันวำคม 2563 ACMF ได้รับรองผล
กำรประเมนิในปี 2562 (ใช้ข้อมลูปี 2561) พบว่ำบริษทัจดทะเบยีนไทย
สำมำรถท�ำคะแนนเฉลี่ย 96.60 คะแนน ซึ่งสูงสุดในอำเซียน 

ตดิต่อกนัเป็นคร้ังที ่6 รวมทัง้ได้รับรำงวลั ASEAN Asset Class 
(ตัง้แต่ 97.50 คะแนนข้ึนไป) จ�ำนวนสงูสดุ 42 บริษทั จำกบริษทั
จดทะเบียนอำเซียน 135 บริษัท ท้ังนี้ บริษัทจดทะเบียนไทย
ได้รับรำงวัล ASEAN Top 20 จ�ำนวน 4 บริษัท และรำงวัล 
Country Top 3 (3 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนไทย) 
(เรียงตำมชื่อภำษำอังกฤษ) ได้แก่ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหำชน)  บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท 
ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)
   • รายงานการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน: 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: 
(CGR) เป็นโครงกำรส�ำรวจเพื่อติดตำมและวัดผลกำรพัฒนำ
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษัิทจดทะเบยีนไทยเป็นประจ�ำทุกปี
เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ด�ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบรษิทัไทย โดยเกณฑ์กำรประเมนิ CGR พัฒนำมำจำก 
G20/OECD Principles of Governance 5 หมวด ของ OECD 
และประเมนิจำกข้อมลูทีบ่ริษัทจดทะเบยีนเปิดเผยต่อสำธำรณะ 
จึงมีควำมใกล้เคียงกับกำรประเมิน ASEAN CG Scorecard 
โดยผลส�ำรวจคะแนน CGR ปี 2563 ของบริษทัจดทะเบียนไทย 
692 บริษัท พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 83 ซึ่งสูงที่สุด
ตั้งแต่เริ่มท�ำกำรประเมิน CGR ในปี 2544
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  นอกจำกนีไ้ด้ร่วมมือกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง จดัสมัมนำ อบรม 
ให้ควำมรูเ้กีย่วกบั SDGs ให้แก่บรษิทัจดทะเบยีน และผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ เพ่ือให้สำมำรถน�ำหลักกำรไปใช้ได้จริง เช่น 
ร่วมกับส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP)
และสมำคมเครอืข่ำยโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย (GCNT)  
จดัสมัมนำในหวัข้อ “From ESG to SDGs: Integrating SDGs 
Impact Measurement and Management Framework in 
Business and Investment Strategies” ร่วมเสวนำและ
บรรยำยในเวทีนำนำชำติเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมบทบำท
ของภำคตลำดทุนไทยในกำรขับเคลื่อนเรื่อง SDGs คือ
“Green and Sustainable Recovery Session” เป็นต้น  
รวมทัง้ร่วมกบั UNDP GCNT และ TLCA จดัอบรมเชงิปฏบิตักิำร
“SDGs-Smart IMM” (แบบ hybrid) เพ่ือให้บรษัิทจดทะเบียน
เข้ำใจถึงหลักกำรและควำมส�ำคัญของกำรบูรณำกำร SDGs 
ในกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจ และสำมำรถวัดและบริหำรจัดกำร
ผลกระทบด้ำนควำมยั่งยืนที่เกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ

   • การประเมนิคณุภาพการจัดประชมุสามญั/วสิามญั
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ด�ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยเป็นประจ�ำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549 เปิดโอกำสให้
บริษัทจดทะเบียนแสดงออกถึงกำรให้ควำมส�ำคัญในสิทธิ
และกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน ส่งเสริมกระบวนกำร
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่กำรออกหนังสือ
เชิญประชมุทีม่รีำยละเอยีดอย่ำงเพยีงพอ กำรจดักำรด้ำนต่ำง ๆ 
ในวันประชุมและระหว่ำงด�ำเนินกำรประชุม ตลอดจนกำรจัดท�ำ
รำยงำนกำรประชมุ โดยผลประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญั
ปี 2563 พบว่ำ ณ วันที ่25 ธันวำคม 2563 มบีริษัทจดทะเบยีน
712 บริษัท ท่ีจัดประชุมสำมัญและสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้เข้ำประเมินแล้ว มีคะแนนเฉล่ีย 93.10 คะแนน ลดลง
จำกปี 2562 ท่ีมคีะแนนเฉลีย่ 93.70 คะแนน เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 ที่ท�ำให้บริษัทจดทะเบียนหลำยแห่งเปิดเผยข้อมูล
หนังสือเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์
ของบริษัทไม่ครบถ้วน
  2.  ส่งเสรมิให้มผีูป้ระเมนิ (local reviewer) ทีว่เิคราะห์
ข้อมลู ESG ของบรษิทัจดทะเบยีนในด้านการท�าธุรกจิแบบย่ังยืน  
โดยจ้ำงมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยด�ำเนินโครงกำรประเมิน
กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี ESG ของบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง 
(ไม่รวมบริษทัจดทะเบยีนท่ีเข้ำข่ำยอำจถกูเพิกถอน หรอือยูร่ะหว่ำง
ฟื้นฟูกำรด�ำเนินงำน) โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่
สู ่สำธำรณะ ซ่ึงรวมถึงแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 
(แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี ข้อมูลทีเ่ปิดเผยผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
จดทะเบียน เพ่ือใช้ประกอบกำรออกมำตรกำรส่งเสริมและ
ยกระดับ ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่เหมำะสม รวมทั้ง
กำรเปิดเผยข้อมูลตำม One Report ต่อไป  ทั้งนี้ คำดว่ำ
โครงกำรจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมำส 2 ปี 2564
  3.  ส่งเสรมิผูล้งทนุให้พจิารณาลงทนุด้วยความรบัผดิชอบ 
โดยสนับสนุนให้ผู ้ลงทุนสถำบันประกำศรับกำรปฏิบัติตำม 
“หลักธรรมำภบิำลกำรลงทนุ ส�ำหรับผูล้งทนุสถำบนั (Investment 
Governance Code: I Code)” โดย I Code มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรลงทุนของผู้ลงทุน
สถำบนัในกำรลงทนุในกจิกำรทีม่ ีESG รวมทัง้ผลกัดนัให้กจิกำร
ทีผู้่ลงทนุสถำบนัลงทนุ มกีำรปรบัปรงุแก้ไขหำกมปีระเด็น ESG
เกิดขึ้น น�ำมำซึ่งประโยชน์ที่ ดีที่ สุดของเจ ้ำของเงินลงทุน 
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของผู้ลงทุนสถำบัน  ในปี 2563 มีบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 28 แห่ง (ร้อยละ 100) ประกำศรับ
กำรปฏิบตัแิละเปิดเผยนโยบำย I Code ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั
ส�ำหรบับรษิทัหลกัทรพัย์ทีม่กีำรบรหิำรกองทนุส่วนบคุคล 9 แห่ง
ประกำศรับกำรปฏิบัติตำม I Code ทุกแห่ง (ร้อยละ 100) 
และเป ิดเผยนโยบำย I  Code แล ้ว 8 แห ่ง อีก 1 แห ่ง 
จะด�ำเนินกำรภำยในไตรมำส 1 ปี 2564

  4. จัดท�า ESG Roadmap พร้อมเคร่ืองมือสนับสนุน
ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยเพื่อด�าเนินการสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดประชุมคณะท�ำงำนขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืนของตลำดทุนไทย (ESG Steering 
Committee) เพื่อน�ำเสนอกรอบกำรจัดท�ำและร่ำงข้อเสนอ 
ESG Roadmap  ท่ีประชุมเห็นควรให้ท�ำโครงกำรน�ำร่อง
1 เรื่อง คือ กำรจัดท�ำ landscape ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน 
พร้อมทั้งกำรจัดท�ำแม่แบบและค�ำแนะน�ำรวมทั้งกำรวัด
ควำมส�ำเร็จ  เ พ่ือช ่วยสนับสนุนสิ่ งที่บริษัทจดทะเบียน
ควรด�ำเนินกำรซึ่งเหมำะสมกับขนำดและรำยอุตสำหกรรม 

ประชุมคณะท�ำงำนขับเคล่ือนกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน
ของตลำดทุนไทย เพ่ือร่วมจัดท�ำแผน ESG Roadmap ของ
ตลำดทนุไทย
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   • จัดกิจกรรม workshop “แยกก่อนทิ้ง ทิ้งอย่ำงไร
ไม่ให้เอำไปฝังอกี” เพือ่ให้ควำมรูแ้ก่บุคลำกรของบรษิทัในโครงกำร 
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์และกำรจัดกำรกับขยะในประเทศไทย 
เพือ่น�ำไปสูก่ำรลดปรมิำณขยะและกำรไม่มีขยะในทีสุ่ด อันจะเป็น
แนวทำงส�ำหรบับรษิทัแต่ละแห่งน�ำไปปฏบัิตภิำยในองค์กรของตน
   • ประชุมแลกเปลีย่นประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น
ร่วมกับ TRBN และผู ้แทนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นสมำชิก
ในโครงกำร เพือ่ต่อยอดกำรด�ำเนนิงำนผลกัดันให้เกิดเศรษฐกจิ
หมุนเวียน  เพื่อควำมยั่งยืนอย่ำงเป็นรูปธรรมในปีต่อไป

   5.2 โครงกำรส่งพลำสติกกลับบ้ำน จำกสถำนกำรณ์
วิกฤติโควิด-19 ท�ำให้มีปริมำณขยะพลำสติกในประเทศไทย
เพ่ิมขึน้จ�ำนวนมำก TRBN ก.ล.ต. และภำคีต่ำง ๆ เหน็ควำมส�ำคญั
ของกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงครบวงจรและยัง่ยนื ผ่ำนกำรมส่ีวนร่วม
และควำมร่วมมือของภำคประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชน 
โดยเริ่มต้นน�ำร่องโครงกำรตั้งแต่เดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน 
2563 ประชำสมัพนัธ์และสนบัสนุนกำรให้ควำมรูก้ำรคดัแยกขยะ
พลำสตกิแก่ผูบ้รโิภคตัง้แต่ต้นทำง โดยมภีำคเอกชนร่วมต้ังจดุรับ
พลำสติกจ�ำนวน 10 จดุในถนนสขุมุวทิ รบัขยะพลำสติก 2 ประเภท 
คือ พลำสติกยืดและพลำสติกแข็งที่ท�ำควำมสะอำดเรียบร้อย
จำกประชำชนทัว่ไป เพ่ือควำมปลอดภยัของซำเล้งและพนกังำน
เก็บขยะ ลดปริมำณขยะพลำสติกสู่บ่อฝังกลบ และเพิ่มกำรน�ำ
พลำสติกกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป
และน�ำกลบัมำใช้ใหม่ของบรษัิทเอกชน และเพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง
   5.3 โครงกำร “คุณดแูลป่ำ เรำดแูลคณุ” โดยเป็นหนึง่
ในโครงกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนในตลำดทนุ 
และภำคประชำสงัคม ได้แก่ มูลนธิแิม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
(มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ) TRBN องค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องค์กำรมหำชน) กรมป่ำไม้ และภำคเอกชน เพือ่ขบัเคลือ่นตำม
ยทุธศำสตร์ชำติและแผนปฏรูิปประเทศ โดยมเีป้ำหมำยให้ภำคเอกชน
มส่ีวนร่วมในกำรพัฒนำกลไกกำรดดูซบัก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
อย่ำงย่ังยืนในพื้นท่ีป่ำชุมชน แสดงเจตจ�ำนงสนับสนุนโครงกำร 
“คุณดูแลป่ำ เรำดูแลคุณ”  และลงพ้ืนที่ท�ำกิจกรรมปลูกป่ำท่ี
ชุมชนบ้ำนต้นผึ้ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพ่ือถวำยแด่
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เนือ่งในโอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 
28 กรกฎำคม 2563  
   5.4 สร้ำงแรงผลักดันให้ธุรกิจในตลำดทุนค�ำนึงถึง
เรื่อง ESG โดยผสำนหลัก ESG เข้ำไปกับกระบวนกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ อำทิ
   • สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน ประสำนให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 23 แห่ง มีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำม 
I-Code รวมทั้งมีกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร ESG Policy 
and Collective Action ของสมำคม
       • กองทนุบ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร ร่วมกบันกัลงทนุ
สถำบัน 32 รำย ลงนำมแนวปฏิบัติกำรระงับลงทุน (Negative 
List Guideline) เพ่ือประกำศเจตนำรมณ์ควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบ 
       • สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดอบรมควำมรู ้
ให้แก่ผู ้แนะน�ำกำรลงทุนในเรื่องกำรส่งเสริมกำรออมและ
กำรลงทุนที่มี ESG 
   • สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ยกเว้นค่ำบริกำร
ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนข้อมูลตรำสำรหนี้และลดค่ำขึ้นทะเบียน
รำยปีส�ำหรับกำรออกหุ้นกู ้เพื่อควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสังคม 

  5. โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง ต ล า ด ทุ น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภเิษก ก.ล.ต. ได้ร่วมกบัองค์กรในตลำดทุน 12 องค์กร4

พร้อมใจกันด�ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงตลำดทุนธรรมำภิบำล
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก (โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ) เพื่อร่วมประกำศ
ตนเป็นองค์กรท่ีด�ำเนินกจิกำรด้วยควำมรับผดิชอบต่อธรุกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ขององค์กำรสหประชำชำต ิโดยมรีะยะเวลำด�ำเนนิโครงกำร 3 ปี 
ตั้งแต่วันท่ี 4 พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภำคม 2565 
และเพื่อเป็นกำรสำนต่อโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ก.ล.ต. 
ได ้ร ่วมกับ 9 องค ์กร5 จัดตั้ งเครือข ่ำยเพื่อควำมยั่ งยืน
แห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: 
TRBN) โดยมุ่งหมำยเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยน 
ต่อยอดองค์ควำมรู้กับภำคส่วนอื่น ๆ เพื่อน�ำสังคมสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน กำรด�ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
สำมำรถสรุปได้ดังนี้
   5.1 โครงกำร “ถนนวภิำวดีฯ ไม่มขียะ” หรอื “VIBHAVADI 
ZERO WASTE” ซ่ึงได้ริเร่ิมโครงกำรเม่ือปลำยปี 2562 
มุ่งเป้ำบริหำรจัดกำรขยะภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ยดึหลกั 3R “Reduce Reuse Recycle” หรอื “ลดใช้ น�ำกลบัมำใช้ซ�ำ้ 
และรีไซเคิล” มีบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงำนที่มีที่ต้ังบน
ถนนวิภำวดีรังสิตท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำร 32 แห่ง โดยในปี 
2563 ได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำร ดังนี้

ก.ล.ต. ร ่วมมือ UNDP และ GCNT จัดสัมมนำส่งเสริม
กำรด�ำเนินธุรกิจบรรลุ “เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน”

4 (1) กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร  (2) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (3)สภำธุรกิจตลำดทุนไทย  (4) สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย  (5) สมำคม
 บริษัทหลักทรัพย์ไทย  (6) สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน  (7) สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน  (8) สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  (9) สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย  
 (10) สมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  (11) สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  และ (12) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย5 (1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย  (2) ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (3) สภำธรุกจิตลำดทุนไทย  (4) สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (5) กองทนุบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ
 ข้ำรำชกำร  (6) สมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย  (7) สมำคมธุรกิจเพื่อสังคม  (8) Sustainable Brand ประเทศไทย  และ (9) สมำคม
 ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

  ประเทศไทยมปัีญหำกำรทจุรติคอร์รปัชนัทีเ่กดิขึน้มำนำน
และมผีลกระทบต่อกำรพฒันำประเทศอย่ำงยิง่ สิง่หน่ึงทีส่ะท้อน
ถึงปัญหำดังกล่ำว คือ ดัชนีภำพลักษณ์คอรัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ท่ีประกำศโดยองค์กรโปร่งใส
นำนำชำต ิ(Transparency International: TI) โดยในปี 2562 
ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก ลดลง
จำกปี 2561 ที่ได้ 36 คะแนน อยู ่ในอันดับที่ 99 ของโลก 
ซึง่กำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำวต้องได้รบัควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน
อย่ำงจริงจัง ก.ล.ต. ซ่ึงมีภำรกิจในกำรก�ำกับดูแลและพัฒนำ
ตลำดทุนไทยให้เตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ได้มมีำตรกำรและด�ำเนนิกำร
อย่ำงต่อเน่ืองในกำรส่งเสริมและกระตุน้ให้ภำคธรุกิจในตลำดทนุ
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน กล่ำวคือ
  • ก�ำหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนและบรษัิททีอ่อกหลกัทรพัย์
เปิดเผยนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึง่เป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทุนให้ควำมสนใจมำกขึน้และคำดหวงัให้บรษิทั
มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงจรงิจงั ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี 
(แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ (แบบ 69-1) รวมไปถงึแบบ 56-1 
One Report โดยนอกจำกกำรเปิดเผยนโยบำยและแนวปฏบิตัแิล้ว 
ยังมุ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญในกำรติดตำมกำรด�ำเนินตำมนโยบำย
และแนวปฏิบัติดังกล่ำว ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
  • สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งมีสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors: 
IOD) ท�ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรโครงกำร เพือ่ให้มีองค์ควำมรู้และน�ำไป
ปรบัใช้ในกำรพฒันำระบบงำน กระบวนกำรท�ำงำน และบคุลำกร
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดยหำกมีบริษัทเอกชน
จ�ำนวนมำกพอท่ีประกำศนโยบำยไม่ร่วมทจุริตคอร์รัปชัน กจ็ะเป็น
พลงัในกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รัปชันได้  ทัง้นี ้ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมลู
กำรเข้ำร่วมโครงกำร CAC ดังกล่ำวในเว็บไซต์ www.sec.or.th 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ กำรประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วม
โครงกำร CAC กับ กำรได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกโครงกำร 
CAC อันแสดงถึงกำรมีอยู่จริงและกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
โดย ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563 มีบริษัทจดทะเบียนและ
ผู้ประกอบธุรกิจเข้ำร่วมโครงกำร CAC โดยเป็นกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ 359 บรษิทั และได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิก 324 บรษิทั 
  • สนับสนุนควำมร่วมมือของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทนุ ในกำรจดัตัง้ “กองทนุรวมธรรมำภิบำลไทย” ทีม่นีโยบำย
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมำภิบำล 
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (ESG) 
ซึง่หลกัเกณฑ์หนึง่ทีใ่ช้ในกำรคดัเลอืกบรษัิทจดทะเบียนทีจ่ะลงทนุ 

คือ บริษัทจดทะเบียนดังกล่ำวต้องได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิก
โครงกำร CAC  โดย ณ ธันวำคม 2563 มีกำรจัดตั้งกองทุน
ดังกล่ำวแล้ว 10 กองทุน มูลค่ำรวมประมำณ 3,156 ล้ำนบำท
  • ขอควำมร่วมมือจำกบริษัทหลักทรัพย์ ให้เปิดเผย
กำรเข้ำร่วมโครงกำร CAC ของบรษิทัจดทะเบยีนในบทวเิครำะห์
หลักทรัพย์ และผ่ำนผู้แนะน�ำกำรลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
  • ขอควำมร่วมมอืจำกบริษทัหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 
ให้เปิดเผยกำรเข้ำร่วมโครงกำร CAC ของบริษัทเองใน Fund 
Fact Sheet ของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท
  • ให้เงินสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรต่อต้ำน
คอร์รปัชนั (ประเทศไทย) ซึง่มกีจิกรรมเชิงรกุเกีย่วกบักำรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน เช่น กำรเป็นผู้สังเกตกำรณ์ในข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) และโครงกำรควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiative)  กำรรณรงค์โครงกำร 
“ไม่ให้ ไม่รับ” ของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy)  โครงกำร
เยำวชนตื่นรู้สู้โกง (Active Youth)  และโครงกำรหมำเฝ้ำบ้ำน 
(Watchdog) เป็นต้น
  นอกจำกนี้ ก.ล.ต. ได้เข้ำร่วมในคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
ทกุภำคส่วนในกำรขบัเคลือ่นกลไกในกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริตสำมำรถด�ำเนินกำรไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็น
มำตรกำรส�ำคัญท่ีจะผลกัดนัยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย โดยในชัน้นีไ้ด้เข้ำร่วมใน 4 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำคเอกชน คณะกรรมกำรพฒันำ
และส่งเสรมิธรรมำภบิำล คณะอนุกรรมกำร ป.ป.ช. ด้ำนพฒันำ
และส ่ง เสริมธรรมำภิบำลภำครัฐวิสำหกิจและเอกชน 
และคณะกรรมกำรผลักดันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) -
คณะท่ี 4  คณะกรรมกำรผลักดันยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบ
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
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เป้าหมาย : เข้าถึง – Financial Inclusion, Reduction 
of Inequality

  ตลำดทุนช่วยลดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำของประเทศ 
ประชำชนและภำคธุรกิจสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน
และแหล่งเงินทุน โดยท่ีประชำชนใช้ประโยชน์จำกตลำดทุน
เป็นแหล่งกำรลงทนุระยะยำวรองรบักำรเกษยีณอำย ุและ SME 
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่องทำงที่เหมำะสมและยั่งยืน

ยทุธศาสตร์ที ่2 ส่งเสรมิให้ประชาชนอยูดี่มสีขุทางการเงนิ
ในระยะยาว มกีารออมและการลงทุนระยะยาวท่ีเพยีงพอ
รองรับการเกษียณอายุ
1. การส่งเสริมการลงทนุผ่านกองทนุส�ารองเลีย้งชพี (provident 
fund: PVD) 
  ก.ล.ต. ได้น�ำส่งร่ำงหลักกำรกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 เพือ่ให้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี 
สำมำรถเป็นกลไกกำรออมและกำรลงทนุแก่ประชำชน วยัแรงงำน
เพือ่รองรบักำรเกษยีณ ต่อกระทรวงกำรคลงั เมือ่เดอืนมถินุำยน 
2563 โดยมีข้อสรุปกำรแก้ไข ดังนี้
  • สนบัสนุนให้นำยจ้ำงทีมี่ PVD เป็นสวัสดิกำรอยูแ่ล้ว 
จัดให ้ลูกจ ้ำงสมัครสมำชิกได ้โดยอัตโนมัติ และให ้สิทธิ
ในกำรออกจำกกองทุนได้ในภำยหลัง 
  • ส่งเสริมกลไกท่ีช่วยให้สมำชิกมีนโยบำยกำรลงทุน
ที่เหมำะสม ด้วยกำรก�ำหนดหลักกำรของกำรเลือกนโยบำย
กำรลงทุนให้สมำชิกแบบอัตโนมัติส�ำหรับสมำชิกที่ไม่เลือก
นโยบำยกำรลงทนุด้วยตนเอง ให้มคีวำมสอดคล้องกบัผลตอบแทน
และควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมสมำชิกส่วนใหญ่
  • เพิ่มประสิทธิภำพ PVD อำทิ กำรรำยงำนข้อมูล
ของสมำชิก กำรจัดกำรเงินคงค้ำง กำรหยุดส่งเงินเป็นกำร
ชัว่ครำว รวมท้ังกำรเพิม่ควำมยดืหยุน่ให้กับนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
ในกำรจัดกำรสภำพคล่อง
  • ปรบัปรงุกำรก�ำกับดูแลเพือ่เพิม่กำรคุม้ครองสมำชกิ 
และพฒันำ PVD เพือ่รองรับร่ำง พ.ร.บ. กองทนุบ�ำเหน็จบ�ำนำญ
แห่งชำติ 
2. การให้ความรูท้างการเงนิเพือ่การออมระยะยาว และป้องกัน
การถูกหลอก
  เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถวำงแผนทำงกำรเงนิและบรหิำรเงนิ
อย่ำงรัดกุมและมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรออมและกำรลงทุน
ระยะยำว ก.ล.ต. เดินหน้ำให้ควำมรู้ทำงกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยจดัท�ำแหล่งรวมข้อมูลควำมรู้ทีค่รบวงจรในรูปแบบเวบ็ไซต์ 
จัดท�ำสื่อที่หลำกหลำยเพื่อให้เข้ำถึงประชำชนทุกวัย ตลอดจน
ลงพื้นที่จัดอบรมและออกบูธในต่ำงจังหวัด และสร้ำงเครือข่ำย
ภำคประชำชน เพือ่กระจำยควำมรู้ไปสู่สังคมและชุมชนในทกุภำคส่วน
ของประเทศได้ อำทิ (1) จัดรำยกำรออนไลน์ “รู้เงิน รู้ลงทุน” 
ร่วมกบัสถำนีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ครอบคลมุ 3 ด้ำน ประกอบด้วย 
ทำงเลอืกลงทุนในยคุดอกเบีย้ต�ำ่ ทำงเลอืกระดมทนุในตลำดทนุ
ของ SME และ startup และกำรออมระยะยำวเพื่อเกษียณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรับ 
SME โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายให้ SME เลือกใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ
  ก.ล.ต. ด�ำเนินกำรให้มีเครื่องมือระดมทุนของตลำดทุน 
เพ่ือเปิดโอกำสให้ธรุกจิ SME /startup สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทนุได้ 
ดังนี้
  1. แก้ไขเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการระดมทุนของ 
SME /startup 
  • ออกเกณฑ์รองรับกำรระดมทุนในวงแคบ ซึ่งมี
ผู้ประกอบกำรระดมทุนส�ำเร็จโดยกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพ
ขำยต่อบคุคลในวงจ�ำกดัแล้ว 6 รำย คิดเป็นมลูค่ำกำรระดมทนุ
ประมำณ 172 ล้ำนบำท 
  • ได ้ข ้อสรุปหลักเกณฑ์กำรระดมทุนในวงกว้ำง 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564
  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรออกเสนอขำยหุ ้นกู ้แบบ
ครำวด์ฟันดิง โดยไม่น�ำหลัก All-or-Nothing6 มำใช้ ท�ำให้มี
ผู้ระดมทุนในปี 2563 จ�ำนวน 14 รำย คิดเป็นมูลค่ำ 53.85 
ล้ำนบำท
  • จัดท�ำบทศึกษำปัญหำในกำรเข้ำถึงทุนของ SME 
ซ่ึงจะแล้วเสร็จในปี  2564 และได้ข้อสรุปในกำรจัดท�ำ SME 
แพลตฟอร์มในเรื่องรูปแบบของกระดำนกำรรับหลักทรัพย์ 
ประเภทผู้ลงทุน ระบบกำรซื้อขำย และกำรก�ำกับดูแลตลำด 

ผ่ำนกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ (2) จดัท�ำบทควำมและภำพกรำฟิก
เรือ่งกำรปรบัตวัในยคุ new normal เช่น COVID กบัเงนิลงทนุ
ในกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี (3) จดัท�ำเวบ็ไซต์ www.รูเ้รือ่งเงนิ.com 
โดยกระทรวงกำรคลังเป็นหน่วยงำนหลักและบูรณำกำร                           
กำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐและธนำคำรของรัฐ
รวม 12 แห่ง เพ่ือเข้ำถงึควำมรูด้้ำนกำรเงนิกำรลงทนุ ส�ำหรบัคนไทย
ทุกช่วงวัยและทุกอำชีพ (4) จัดงำนสัมมนำ Fintech for SME 
and Startup: Innovation for Financial Inclusion 

งำนสมัมนำ “SEC FinTech for SME and Startup : Innovation 
for Financial Inclusion” สนบัสนนุกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทุนผ่ำน
ตลำดทุนของ SME และ startup ส่งเสริมกำรน�ำเทคโนโลยี
มำเพิม่ประสทิธภิำพทำงธรุกจิและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ในยคุดจิิทลั

6 หลัก All-or-Nothing หมำยถึง กำรที่ผู้ระดมทุนแบบครำวด์ฟันดิงจะได้รับเงินจำกผู้ลงทุนเมื่อระดมทุนได้ครบตำมจ�ำนวนที่ตั้งไว้เท่ำนั้น
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  2. ออกหลกัเกณฑ์เพือ่ให้วิสาหกจิเพือ่สงัคม (Social 
Enterprise: SE) ที่อยู่ในรูปแบบบริษัทสามารถระดมทุน
จากประชาชนท่ัวไปได้ผ่านการออกและเสนอขายหุ้นโดยไม่ต้อง
ย่ืนค�าขออนญุาตและเอกสารแบบแสดงรายการข้อมลู ณ ส้ินปี 
2563 มีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
เพือ่สงัคม (สวส.) แล้ว จ�ำนวน 145 รำย และมบีรษิทัทีร่ะดมทุน
ส�ำเรจ็แล้ว จ�ำนวน 3 รำย มีมูลค่ำระดมทุนรวม 114.1 ล้ำนบำท  

เป้าหมาย : แข่งได้และเชื่อมโยง – Competitiveness, 
Connectivity and Digital Technology

  มีสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยให้ผู ้ประกอบธุรกิจ
และตลำดทุนไทยแข่งขันได้ เช่ือมโยงสู ่สำกล และมีกำรน�ำ
ดจิทัิลเทคโนโลยีมำยกระดับกำรประกอบธรุกิจและมีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนของตลำดทนุ เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพ ควำมโปร่งใส 
ลดต้นทุน โดยที่มีกำรก�ำกับดูแลที่รักษำควำมเชื่อมั่น เป็นธรรม 
และมีควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการมกีฎระเบียบท่ีได้มาตรฐาน อ�านวยความสะดวก
ให้กับภาคธรุกจิ และการสร้างโอกาสจากความเชือ่มโยง
กับต่างประเทศ   
1. ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดต้นทุน
ที่ไม่จ�าเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ
  ในปี 2563 มีโครงกำรน�ำร่องภำยใต้โครงกำรปฏิรูป
กฎเกณฑ์ด้ำนตลำดทุน (Regulatory Guillotine) จ�ำนวน 
15 โครงกำรย่อย ใน 4 ด้ำนหลัก ได้แก่ (1) ด้ำนกำรก�ำกับบัญชี  
(2) ด ้ำนกำรระดมทุน (3) ด ้ำนธุรกิจจัดกำรลงทุน และ
(4) ด้ำนธุรกิจตัวกลำงและตลำด ดังนี้
  (1)  โครงกำรเพิม่ช่องทำงกำรย่ืนแบบค�ำขอควำมเห็นชอบ
เป็นผูส้อบบญัชใีนตลำดทนุซึง่ลงลำยมอืชือ่ดจิทิลัโดยทำงอีเมล
  (2) โครงกำรทบทวนกำรน�ำส่งบทสรปุประเภทรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี (แบบ 61-4)
  (3) โครงกำรปรับปรุงรอบระยะเวลำกำรจดัท�ำและจดัส่ง 
แบบรำยงำนของบริษัทจัดกำรเงินร่วมลงทุน และกำรจัดส่ง
งบกำรเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนเพื่อลดภำระของภำคเอกชน
  (4) โครงกำรปรบัปรงุแบบแสดงรำยกำรข้อมลูเสนอขำย
ตรำสำรหนี้ 
  (5) โครงกำรยกเลิกประกำศที่เก่ียวข้องกับกำรออก
และเสนอขำยตรำสำรหน้ีทีห่มดอำยหุรือไม่ใช้งำนแล้ว
  (6) โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรยื่นขออนุมัติจัดตั้ง
และจัดกำรกองทุนรวมแบบไร้กระดำษ 
  (7)  โครงกำรทบทวนหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ำกัด
กำรถือหน่วยลงทุน
  (8) โครงกำรยกเลกิประกำศกำรรำยงำนผลกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนต่อประชำชน และกำรตั้งตัวแทนสนับสนุนกำรขำย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  (9) โครงกำรยกเลิกกฎกระทรวงและประกำศต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

  (10)โครงกำรปรับปรุงแนวทำงควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำหรือค้ำ ที่มิใช่ตรำสำรแห่งหนี้ 
แนวปฏิบัติในกำรประกอบธุรกิจนำยหน้ำ
  (11) โครงกำรปรับปรุงประกำศเกี่ยวกับกำรด�ำรง
เงินกองทุน
  (12)โครงกำรปรบัปรงุประกำศเก่ียวกบักำรให้บรกิำรลกูค้ำ
ไปลงทุนในต่ำงประเทศ
  (13)โครงกำรขอควำมเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับ
ของส�ำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
  (14)โครงกำรขอควำมเห็นชอบกฎเกณฑ์หรือระเบียบ
หรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและส�ำนัก
หักบัญชีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
  (15)โครงกำรทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของส�ำนักงำน
ว่ำด้วยกำรรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  จำกกำรทีเ่พ่ิมควำมรวดเรว็ในกำรด�ำเนนิกำร เพ่ิมช่องทำง
กำรยื่นเอกสำรต่อ ก.ล.ต. ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และลดภำระ
ของผูป้ระกอบธรุกจิในกำรส่งแบบรำยงำนและเอกสำรบำงประเภท
ให้ ก.ล.ต. ส่งผลให้ (1) ลดจ�ำนวนกระดำษ 1,645,764 แผ่นต่อปี  
(2) ลดระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร 48,210 ชั่วโมงต่อปี และ   
(3) ลดต้นทุนกำรด�ำเนินกำร 153,320,339 บำทต่อปี
  นอกจำกนี้ ก.ล.ต. ได้จัดต้ังคณะท�ำงำน Regulatory 
Guillotine เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่
ภำคธรุกจิและลดภำระของประชำชน และเรยีนเชญิผูท้รงคณุวฒุิ
จำกภำคเอกชน รวมทั้งผู ้เชี่ยวชำญในกำรท�ำ Regulatory 
Guillotine เป็นที่ปรึกษำคณะท�ำงำนดังกล่ำวด้วย 

งำนเสวนำออนไลน์ “ก�ำกับแบบไหน? ผู ้ลงทุนมั่นใจและ
ตลำดทุนไทยแข่งได้” 
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2. ยกระดับกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการท�างาน
  ด�ำเนินโครงกำรศึกษำวิจัยใน 3 เร่ือง ได้แก่
  (1) รปูแบบองค์กรของหน่วยงำนก�ำกับตลำดทุน: ได้จ้ำง
ศูนย์วิจัยกฎหมำยและกำรพัฒนำคณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เป็นที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำวิจัย โดยที่ปรึกษำ
ได้ให้ข้อเสนอแนะ เช่น ปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้เป็นองค์กร
แนวรำบ เพือ่ให้มคีวำมชัดเจนว่ำ ก.ล.ต. มหีน้ำทีใ่นกำรวำงนโยบำย
ในรำยละเอียดในกำรด�ำเนินงำนเพื่อก�ำกับดูแลเท่ำน้ัน โดยจะ
ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องไปในทศิทำงเดียวกันกับนโยบำยระดบัชำติ 
เป็นต้น
  (2) ประสิทธิภำพและกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย
ภำยใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ: ที่ปรึกษำ คือ ศูนย์วิจัยกฎหมำย
และกำรพัฒนำ คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
มีข้อสรุปเก่ียวกับกำรปรับปรุงมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำยของ 
ก.ล.ต. ให้มปีระสิทธภิำพ และมศีภุนติิกระบวนกำร (due process) 
เช่น ให้เจ้ำหน้ำท่ีของ ก.ล.ต. มอี�ำนำจสอบสวนคดไีด้เองโดยตรง
ในควำมผิดบำงประเภท ปรับปรุงมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง
ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น เป็นต้น
  (3) กฎหมำยและกลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแล
ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีในตลำดทุนไทย: ว่ำจ้ำง
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย ศึกษำกฎหมำย
ของประเทศไทยเทียบกับต่ำงประเทศ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะ
และแนวทำงในกำรพิจำรณำแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วน
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรก�ำกบัดแูลผูส้อบบญัชแีละส�ำนกังำนสอบบญัชี
ในตลำดทุน ในประเด็นดังนี้
   •  กำรให้ควำมเหน็ชอบส�ำนกังำนสอบบญัชใีนตลำดทนุ 
   •  กำรก�ำหนดบทลงโทษที่มีควำมหลำยหลำยและ
สอดคล้องกับระดับควำมผิด  
   •  ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องพจิำรณำแก้ไขพระรำชบญัญติั
วชิำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ. วชิำชีพบญัชีฯ) เพือ่ให้กำรก�ำกบั
ดูแลผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีทั้งระบบสอดคล้อง
กันด้วย 
โดยผลกำรศกึษำอำจน�ำไปสู่กำรเสนอให้ปรับปรุงกฎหมำยต่อไป

3. สร้างโอกาสจากการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
  ในปี 2563 ก.ล.ต. ได้เช่ือมโยงกบัตลำดทนุชัน้น�ำของโลก 
ได้แก่ 
  • สหราชอาณาจักร: ลงนำมใน MOU กับ Foreign 
and Commonwealth Office (FCO) ด้ำนกำรบรกิำรทำงกำรเงนิ 
เช่น มำตรฐำนบัญช ีเทคโนโลยทีำงกำรเงนิ และกำรเงนิทีย่ัง่ยนื 
เมือ่วนัที ่1 กนัยำยน 2563 รวมถงึอยู่ระหว่ำงสรปุเนือ้หำของ MOU 
กบั Financial Conduct Authority (FCA) ด้ำนกำรปรึกษำหำรอื 
กำรให้ควำมร่วมมือ และกำรแลกเปลี่ยนข ้อมูลเกี่ยวกับ
กำรก�ำกับดูแล Alternative Investment Fund
  • เ ข ต บ ริ ห า ร พิ เ ศ ษ ฮ ่ อ ง ก ง แ ห ่ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาชนจนี: ได้ข้อสรุปเน้ือหำของ MOU กับ Securities and 
Futures Commission (SFC) ด้ำนกำรเสนอขำยกองทุนรวม
ข้ำมพรมแดนระหว่ำงไทยและฮ่องกง 

  • ลักเซมเบร์ิก: เช่ือมโยงกำรน�ำตรำสำรหนีเ้พ่ือควำมยัง่ยืน
ของบริษทัไทยไปแสดงข้อมลูใน Luxembourg Green Exchange 
(LGX) โดยศึกษำและจัดท�ำสรุปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และ
ภำพกรำฟิกเพือ่สือ่สำรกบัภำครฐัและภำคเอกชนรวมถงึผูส้นใจ 
โดยเฉพำะผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหุน้กู ้อกีทัง้ได้ข้อสรปุเนือ้หำของ MOU 
กับ Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) ด้ำนนวัตกรรมทำงกำรเงินแล้ว   
  นอกจำกน้ี  ผลักดันบทบาทของการเป็น CLMV 
springboard ของตลาดทุนไทย โดยสนับสนุนกำรพัฒนำ
บุคลำกรในตลำดทุน ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำระบบนิเวศของธุรกิจตลำดทุนของ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน อันน�ำไปสู ่กำรเชื่อมโยงของตลำดทุน
ในระดับภูมิภำค โดยได้จัดบรรยำยและสัมมนำทำงไกลให้กับ
บุคลำกรของตลำดทุนกัมพูชำและสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับและ
เพิม่ประสทิธภิาพในตลาดทนุ ตลอดจนมรีะบบการก�ากบัดแูล
ที่สร้างความน่าเชื่อถือ   
1. การริเร่ิมและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลักลางตลาดทนุ 
  ในปี 2562 ก.ล.ต. ได้ริเริ่มโครงกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลกลำงของตลำดทุนไทยท่ีจะเชื่อมโยง
ผูร่้วมตลำดทกุภำคส่วนเข้ำด้วยกนั และปรบัเปลีย่นกระบวนกำร
ในตลำดทุนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะครอบคลุมทุกกิจกรรม
ต้ังแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ และรองรับทุกผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน 
ซ่ึงระบบของโครงกำรนี้จะช ่วยลดกระบวนกำรที่ซ�้ำซ ้อน 
เพิ่มประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสในกำรท�ำธุรกรรมของ
ผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้หมด สร้ำงควำมสะดวกและลดต้นทนุในกำรเข้ำถงึ
ตลำดทนุของผูร้ะดมทนุและผูล้งทนุ รวมทัง้ช่วยเพ่ิมประสทิธภิำพ
ในกำรบงัคับใช้กฎหมำยของหน่วยงำนก�ำกบัดแูล โดยในปี 2563 
ก.ล.ต. ได้เริม่พฒันำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนดจิิทลักลำงให้รองรับ
ตรำสำรหนี้ประเภทหุ้นกู้เอกชนเป็นผลิตภัณฑ์แรก โดยจัดหำ
ผูพ้ฒันำและให้บริกำรระบบหลกั ร่วมออกแบบชดุข้อมลูมำตรฐำน
และกระบวนกำรใหม่ทีจ่ะเกิดขึน้ในระบบ รวมทัง้จดัท�ำหลักเกณฑ์

ก.ล.ต. และ FCO ร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมร่วมมอื
ด้ำนบริกำรทำงกำรเงินเพื่อส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงทั่วถึง
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ทีเ่ก่ียวข้องกบักำรทดสอบระบบใน regulatory sandbox แล้วเสรจ็ 
  นอกจำกประโยชน์ตำมทีก่ล่ำวข้ำงต้นแล้ว ระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนดิจิทัลกลำงยังรองรับกำรใช้งำนแบบฟอร์มมำตรฐำน
ส�ำหรับกำรเปิดบัญชีในตลำดทุน (single form) ซ่ึงจะช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ลงทุนสำมำรถกรอกข้อมูลเปิดบัญชี
เพียงครั้งเดียวและน�ำไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริกำรรำยอื่นได้ 
รองรับกำรท�ำควำมรู้จักตัวตนของผู้ใช้บริกำรด้วยวิธีกำรทำง
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-KYC) และกำรพิสจูน์และยนืยนัตวัตนทำงดจิทิลั
(NDID) ท่ีจะช่วยให้กำรเปิดบัญชีลงทุนแบบออนไลน์เป็นไปได้
อย่ำงสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้และช่วยสนบัสนนุ
ให้ผู้ลงทุนเข้ำสู่ตลำดทุนได้ง่ำยขึ้นอีกทำงหนึ่ง

2. การยกระดับ Cyber Resilience 
  เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลำดทุนมีระบบงำนด้ำน IT 
และมีควำมพร้อมรบัมอืต่อภยัคกุคำมด้ำนไซเบอร์ตำมมำตรฐำน
สำกล ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้ 
  • จัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อร่วมประเมินหน่วยงำนภำยใต้
กำรก�ำกบัดแูลถงึควำมพร้อมของระบบงำนด้ำน IT ในปี 2563-2564 
  • ประเมนิระดับควำมสำมำรถในกำรรับมอืภยัคกุคำม
ทำงไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจทั้ง off-site และ on-site
  • จัดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ ส�ำหรับคณะกรรมกำรของภำคกำรเงนิ ปี 2563 
ร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทยและส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย โดยจัดทั้งหมด 4 รุ่น 
มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำรุ่นละประมำณ 60 คน รวม 240 คน และ
จดัท�ำ e-book คูม่อื “Cyber Resilience Principles for Board 
of Directors” ให้กับกรรมกำรบริษัทของผู ้ประกอบธุรกิจ
ในตลำดทุนรวมถงึบรษิทัจดทะเบยีนเพือ่เป็นแนวทำงในกำรตดิตำม
และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ขององค์กร 

3. โครงการส�าคัญต่าง ๆ 
  (1) โครงการการจดัท�าคลงัข้อมูล (Data Warehouse) 
ใบส�าคัญแสดงสิทธอินพุนัธ์: เพิม่ข้อมูลใบส�ำคญัแสดงสิทธอินพุนัธ์
ในคลังข้อมูล โดยได้รับจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และจัดท�ำแล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2563 

  (2) โครงการ Data Leakage Prevention (DLP) 
เพ่ือป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส�าคัญ ไม่ให้รั่วไหล: 
ข้อมลูทัง้ในรปูเอกสำรและข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ในฐำนข้อมลูกลำงของ 
ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินกำรก�ำหนดชั้นควำมลับ วำงมำตรกำรควบคุม
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งเทคโนโลยีในกำรเข้ำรหัสและ
ควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลที่มีชั้นควำมลับ รวมทั้งเทคโนโลยี
ในกำรตรวจจบักำรส่งข้อมลูส�ำคญัออกนอกองค์กร และด�ำเนนิกำร
ซักซ ้อมเพ่ือสร ้ำงควำมตระหนักในด้ำนควำมปลอดภัย
ของข้อมูลให้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
  (3)  โครงการระบบ Analytical Off-site Monitoring:
ในปี 2563  ก.ล.ต. พัฒนำระบบ off-site monitoring ธุรกิจ
ตัวกลำง และ risk monitoring ตรำสำรหนี้แล้วเสร็จ ดังนี้
    • ระบบ Analytical Off-site Monitoring ธุรกิจ
ตวักลำง เป็นเครือ่งมอืให้  ก.ล.ต. สำมำรถจบัสญัญำณควำมเส่ียง
ในกำรด�ำเนนิกำรของบรษัิทหลกัทรัพย์ได้ล่วงหน้ำและทันกำรณ์ 
เป็นประโยชน์กบักำรก�ำกบัดแูลและกำรออกเกณฑ์หรอืปรบัปรงุ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำในระดับอุตสำหกรรมและ
บรษิทัหลกัทรพัย์ อกีทัง้ช่วยลดภำระกำรเตรยีมเอกสำรเพือ่รองรับ
กำรเข้ำตรวจและกำรเรียกขอข้อมูลของผู ้ตรวจสอบบริษัท
หลักทรัพย์นั้น
    • Risk Monitoring ตรำสำรหนี ้เป็นเครือ่งมอืให้ 
ก.ล.ต.ติดตำมควำมเสีย่งในตลำดตรำสำรหนี ้และเข้ำใจสภำวะ
ตลำดเกี่ยวกับกำรเคล่ือนย้ำยเงินทุน กำรเติบโตของตลำด
ตรำสำรหนี ้กำรเปลีย่นแปลงของเส้นอัตรำผลตอบแทนพนัธบัตร
รัฐบำล แสดงควำมน่ำจะเป็นที่ตรำสำรหนี้จะผิดนัดช�ำระ 
แสดงให้เห็นถึงควำมเสี่ยงที่เป็นระบบ เช่น กำรกระจุกตัว
ของผูอ้อกตรำสำรหนี ้และแสดงสภำวะกำรระดมทนุของตรำสำรหนี้ 
เช่น กำรระดมทุนตรำสำรหนี้สั้นและยำว เครดิตเรทติ้ง เป็นต้น
  (4) โครงการจดัท�า Data Governance & Privacy: 
ยกระดับธรรมำภิบำลให้สอดคล้องกับกฎหมำยด้ำนดิจิทัล 
โดยจดัท�ำหลกัและแนวปฏิบติัให้สอดคล้องกบันโยบำยธรรมำภิบำล
ข้อมลู และจดัท�ำหลกัและแนวปฏิบติัส�ำหรับกำรคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบคุคลเพ่ือให้ ก.ล.ต. ปฏิบัติตำมพระรำชบญัญติัคุ้มครองข้อมลู                            
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  (5) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน: ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำครัฐอื่น
ในกำรตรวจสอบลักษณะต้องห้ำมของบุคลำกรที่มำยื่นขอ
ต่อ ก.ล.ต. เพ่ือคัดกรองบุคลำกรที่ไม่มีลักษณะต้องห้ำม
มำเป็นบุคลำกรในตลำดทุน หน่วยงำนที่ท�ำกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ในปี 2563 อำท ิกรมสอบสวนคดพิีเศษ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และมีกำรเชื่อมโยงกับ
กรมกำรปกครอง และกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เพื่อตรวจสอบ/
ปรบัฐำนข้อมลูบคุคล และนติบิคุคลของส�ำนักงำนให้เป็นปัจจบัุน
พร้อมใช้งำน
  นอกจำกนี้ ก.ล.ต. ได้รับรำงวัลในงำนมอบรำงวัล
รัฐบำลดิจิทัล ประจ�ำปี 2563 (DG Awards 2020) จ�ำนวน 4 
รำงวลั ได้แก่ รำงวลัรฐับำลดจิทิลั ประจ�ำปี 2563 รำงวลัหน่วยงำน
ดเีด่นด้ำนกำรใช้ธรรมำภบิำลข้อมลูภำครฐั รำงวลัหน่วยงำนดีเด่น
ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนศูนย์กลำงข ้อมูลเปิดภำครัฐ 

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัรู้ด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอร์
ให้กับกรรมกำรของภำคกำรเงิน
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และนำงสำวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขำธิกำร ก.ล.ต. ได้รับ 
“รำงวัลผู้น�ำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020” โดยเป็นผู้น�ำองค์กร
รำยเดยีวทีไ่ด้รบัรำงวลัน้ี และเป็นครัง้แรกที ่ก.ล.ต. ได้รบั 4 รำงวลั
ในปีเดียวกัน รวมทั้งเป็นหน่วยงำนเดียวที่ได้รับทั้ง 4 รำงวัล 
ซึ่งเป็นกำรมอบรำงวัลรัฐบำลดิจิทัลแก่หน่วยงำนภำครัฐ
ที่มีกำรปรับเปลี่ยนองค์กรสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลในระดับสูง 
เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงำนภำครัฐ

ก.ล.ต. เข้ำรับโล่รำงวัลและประกำศนียบัตร ในงำนมอบรำงวัล
รัฐบำลดิจิทัล ประจ�ำปี 2563 “DG Awards 2020”

เป้าหมาย : เชื่อถือได้ – Trust and Confidence

  ตลำดทุนมีควำมน่ำเชื่อถือ ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในกำรลงทุน
ในตลำดทุน โดยท่ี ก.ล.ต. สำมำรถป้องกัน ยับยั้ง ด�ำเนินกำร
กบักำรกระท�ำผิดรปูแบบใหม่ ๆ ได้ และสำมำรถประเมนิควำมเสีย่ง
เชิงระบบได้อย่ำงเท่ำทัน เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อผู้ลงทุน 
ตวักลำง และโครงสร้ำงพืน้ฐำนในตลำดทนุไม่ให้ลุกลำมไปในวงกว้ำง 

ยทุธศาสตร์ที ่6 เพิม่ศกัยภาพในการป้องกันและบงัคับใช้
กฎหมายในตลาดทุนไทย   
1. การเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
  ในปี 2563 ก.ล.ต. ยกระดับมำตรกำรป้องปรำมให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยประสำนงำนกับตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่องถึงแนวทำงในกำรยกระดับ
มำตรกำรป้องปรำมและยบัยัง้ส�ำหรับผูท้ีเ่คยมกีำรกระท�ำควำมผดิ 
เพื่อให้เข้ำมำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ยำกขึ้น และได้ปรับ
กระบวนกำรท�ำงำนให้ด�ำเนินกำรตรวจสอบได้เร็วขึ้น 
  นอกจำกนี้  ก .ล.ต.  ยังได ้ศึกษำควำมเป ็นไปได ้
ในกำรน�ำเทคโนโลยเีข้ำมำช่วยยกระดบัเครือ่งมอืในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และหำพยำนหลักฐำน (e-enforcement) เพื่อช่วย
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรจัดกำรเคสในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย คอื
  • โครงการ Digital asset trading surveillance 
เพื่อจัดหำเครื่องมือช่วยในกำรก�ำกับดูแลกำรซื้อขำยสินทรัพย์
ดจิทัิลทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกับรูปแบบธรุกิจของกำรซือ้ขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล 

  • โครงการพัฒนาเคร่ืองมือส�าหรับชี้พฤติกรรม
ในการกระท�าผดิในเรือ่งการสร้างราคาหลกัทรพัย์ เพือ่พฒันำ
ระบบคอมพวิเตอร์ช่วยชีพ้ฤตกิรรมท่ีในกำรสร้ำงรำคำหลกัทรพัย์ 
  • โครงการศกึษาเครือ่งมอืช่วยในการพสิจูน์รวบรวม
พยานหลกัฐานความเชือ่มโยงระหว่างบคุคล เพือ่ศกึษำเคร่ืองมอื
ทีช่่วยในกำรค้นหำควำมเช่ือมโยงระหว่ำงบคุคลจำกแหล่งข้อมูล
ต่ำง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เป็นต้น
2. การพฒันาองค์ความรูแ้ละประสานความร่วมมอืกบับุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม
  จดัสมัมนำหลกัสูตรส�ำหรบัพนกังำนอยักำรและผูพ้พิำกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเสรมิสร้ำงองค์ควำมรูค้วำมเข้ำใจและเพือ่ให้
พนกังำนในสำยบงัคับใช้กฎหมำยของ ก.ล.ต. มโีอกำสได้แลกเปลีย่น
ประสบกำรณ์และข้อเสนอแนะในกำรท�ำงำนกบัพนกังำนอยักำร
แลผู ้พิพำกษำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้พนักงำนอัยกำรและ  
ผู้พิพำกษำสำมำรถอ�ำนวยควำมยุติธรรมส�ำหรับคดีควำมผิด
ทีอ่ยูภ่ำยใต้ก�ำกบัดแูลของ ก.ล.ต. ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และบรรลุประสิทธิผลสูงสุด เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับกำรออก
และเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีเป็นกำรระดมทุนต่อประชำชนและ
กำรครอบง�ำกจิกำร ลกัษณะควำมผดิส�ำคัญเกีย่วกบักำรกระท�ำ
อันไม่เป็นธรรมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ติดตามประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ
ได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน 
ตวักลาง และโครงสร้างพืน้ฐานในตลาดทนุไม่ให้ลุกลาม
ไปในวงกว้าง   
  ก.ล.ต. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงและควำมเสีย่งเชงิระบบของตลำดทนุในทกุมติ ิดงันี้
  • ทบทวนทะเบียนควำมเส่ียงด้ำนตลำดทุนปี 2563 
พร้อมทัง้พฒันำตวัชีว้ดัควำมเสีย่งด้ำนตลำดทนุและแผนจดักำร
ควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมควำมเสี่ยงส�ำคัญท่ีต้องติดตำม
และสะท้อนควำมเสี่ยงจำกผลกระทบจำกโควิด-19  
  • ร่วมกบับรษัิทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทนุจดัท�ำกำรทดสอบ
ภำวะวกิฤติส�ำหรับกองทนุรวม โดยออกแบบสถำนกำรณ์จ�ำลอง
ให้สะท้อนสถำนกำรณ์โควิด-19
  • วเิครำะห์ผลกระทบจำกโควดิ-19 และจดัท�ำแบบทดสอบ
ภำวะวกิฤติในกองทนุรวมด้ำน portfolio loss และผลกระทบต่อ
เงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อตรวจจับจุดเปรำะบำง
และเตรียมกำรรับมือกับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นในช่วงวิกฤต 
  • ประสำนงำนด้ำนข้อมลูกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ในกำรพิจำรณำออกมำตรกำรเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องให้แก่
กองทนุรวมตรำสำรหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่อง 
  • จัดท�ำแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตที่ เชื่อมโยงกับ
ผู้ประกอบธุรกิจในตลำดทุนและหน่วยงำนก�ำกับดูแล รวมถึง
มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินภำยใน ก.ล.ต. และจัดท�ำคู่มือส�ำหรับ
ใช้ภำยใน ก.ล.ต. กรณีเกิดปัจจัยที่อำจจะกระทบต่อตลำดทุน  
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การก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ

ก. การก�ากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ 

  ก.ล.ต. ก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตำมควำมเสี่ยง
ในกำรประกอบธรุกจิของบริษทัหลกัทรัพย์ โดยมเีป้ำหมำยหลัก
เพือ่คุม้ครองผู้ลงทุน โดยก�ำกับดูแลให้บริษัทหลกัทรัพย์ให้บรกิำร
ที่ดี มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพแก่ผู้ลงทุน 
และค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส�ำคัญ รวมถึงตลำดทุน
มคีวำมโปร่งใส มัน่คง และเช่ือถอืได้ ซึง่กำรทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำย
ดงักล่ำว ก.ล.ต. ใช้เครือ่งมอืทีห่ลำกหลำยในกำรก�ำกบัดแูล ได้แก่
กำรออกกฎเกณฑ์และใช้อ�ำนำจตำมกฎหมำย แรงผลักดันจำกตลำด 
และวินัยของผู้ปฏิบัติเอง ก.ล.ต. จึงได้ผลักดันและส่งเสริม
กำรก�ำกับดูแลตนเองของบริษัทหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภำพ 
สอดคล้อง และเท่ำทันกับควำมเสี่ยงตำมประเภทของธุรกิจ

  การด�าเนนิงานในการก�ากบัดแูลบริษทัหลกัทรพัย์

  ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบรษัิทหลกัทรพัย์ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับเปล่ียนให้พนักงำนท�ำงำนที่บ้ำน 
ซึ่งกระทบต่อควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร 
และกำรดูแลทรัพย์สินและข้อมูลของผู้ลงทุน ดังนั้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรก�ำกับดูแล และจัดกำรควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที ก.ล.ต. จึงได้น�ำเทคโนโลยี
มำใช ้ในกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนของผู ้ประกอบธุรกิจ 
รวมทั้งกำรใช ้แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment
Questionnaires: SAQ) เพื่อประเมินควำมเสี่ยงของ
บริษัทหลักทรัพย์ เช่น SAQ เรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
ของกรรมกำรบรษิทั และกำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรประกอบธรุกจิ
เป็นต้น พร้อมกับกำรปรับรูปแบบกำรเข้ำตรวจสอบ ณ สถำนที่
ท�ำกำรของผู้ประกอบธรุกจิ (on-site inspection) เช่น กำรเรยีก
เอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กำรสัมภำษณ์บริษัทผ่ำนวิดีโอทำงไกล เป็นต้น เพื่อทดแทน
กำรเข้ำตรวจสอบในรูปแบบปกติ นอกจำกนี้ ได้สื่อสำรกับ
บรษัิทหลกัทรพัย์ให้ตระหนกัถงึควำมเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป อำทิ
กำรท�ำงำนของผู ้แนะน�ำกำรลงทุนจำกที่บ้ำน และเข้มงวด
ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยง

  ส�ำหรบักำรตรวจสอบประจ�ำปี 2563 ก.ล.ต. ให้ควำมส�ำคญั
กับระบบงำนของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้ 
  (1) การก�ากับดแูลกจิการทีด่ขีองกรรมการของบรษิทั
เน่ืองจำกกรรมกำรบรษิทัเป็นผูท่ี้มบีทบำทส�ำคญัและมคีวำมรบัผิดชอบ
ในกำรสร้ำงระบบนิเวศให้เกิดกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ก.ล.ต. 
จงึได้ออกแนวปฏบิตับิทบำทและควำมคำดหวงัในกำรปฏบิติัหน้ำที่
ของกรรมกำรของบริษัท และจัดสัมมนำกรรมกำร ผู ้บริหำร
ระดับสูงของบริษัทในปี 2562 และต่อมำ ในปี 2563 ก.ล.ต. 
ได้จัดท�ำแบบประเมินตนเอง SAQ เก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่

ของกรรมกำรตำมแนวปฏิบัติดังกล่ำว เพ่ือประเมินคุณภำพ
ของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร และจะเผยแพร่แนวทำง
ปฏิบัติงำนที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจต่อไป
  (2) ฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทหลกัทรพัย์
ที่สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจได้ และด�ำรง
เงนิกองทนุสภำพคล่องสทุธ ิ(Net Capital: NC) ได้ตำมเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ซึ่งควำมถูกต้องในกำรจัดท�ำ NC เป็นเร่ืองที่ส�ำคัญ
ก.ล.ต. จึงได้ตรวจสอบเฉพำะเรือ่ง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัท�ำ NC ถกูต้อง และมรีะบบกำรควบคุมตรวจสอบทีเ่หมำะสม
  (3) การท�าความรู้จักกับลูกค้าและการตรวจสอบ
เพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า (Know Your Customer/
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และการให้บรกิาร
แก่ลกูค้ากลุม่เปราะบาง ซึง่กำรท�ำ KYC/CDD ทีม่ปีระสิทธภิำพนัน้
จะช่วยให้บริษัทสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
ได้อย่ำงเหมำะสม ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ และสอดคล้องกบั
ระดบัควำมเสีย่งทีล่กูค้ำยอมรบัได้  นอกจำกนี ้ยงัจะช่วยป้องกนั
กำรกระท�ำทีไ่ม่เหมำะสม เช่น กำรใช้บญัชี nominee ในกำรกระท�ำ
อันไม ่เป ็นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์  เป ็นต ้น 
รวมทั้งเพ่ือให้มั่นใจว่ำ บริษัทหลักทรัพย์มีกำรดูแลลูกค้ำ
กลุม่เปรำะบำงให้ได้รบัค�ำแนะน�ำกำรลงทนุและบรกิำรทีเ่หมำะสม
  (4) การดูแลทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้
มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบงำนและมำตรกำรในกำรดูแลเก่ียวกับ
ทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำที่เหมำะสมและรัดกุม
โดยมกีำรก�ำหนดกำรเข้ำถงึข้อมลูของลกูค้ำตำมหลกัควำมจ�ำเป็น 
และมีกำรจัดกำรข้อมูลดังกล่ำวให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้ำ
มคีวำมปลอดภยั ครบถ้วน และได้ทรพัย์สนิคนืเมือ่ลกูค้ำต้องกำร
  (5) การให้ค�าแนะน�าแก่ผูล้งทนุ สบืเนือ่งจำกภำวกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของ
ผูล้งทนุ ท�ำให้ผูล้งทนุไถ่ถอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมตรำสำรหนี้
เป็นจ�ำนวนมำก ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่ำว เพื่อให้
มั่นใจว่ำผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ต่อกำรตัดสินใจลงทุน 
  (6) การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการลูกค้า
และด�าเนินธุรกิจ เนื่องจำกบริษัทหลักทรัพย์น�ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรให้บรกิำรลกูค้ำมำกขึน้ เช่น กำรใช้ cloud จดัเก็บข้อมูล
กำรให้บริกำรโปรแกรมซื้อขำย และกำรใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ 
รองรบักำรด�ำเนนิงำน เป็นต้น ก.ล.ต. จงึตดิตำมกำรใช้เทคโนโลยี
ของบรษัิทหลกัทรพัย์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนดนโยบำย
และก�ำกับดูแลตำมควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้ลงทุน
  จำกกำรก�ำกบัดแูลพบว่ำบรษิทัส่วนใหญ่ได้ให้ควำมส�ำคญั
กบัระบบงำนข้ำงต้นและมผีลกำรประเมนิควำมเสีย่งอยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่พบว่ำบริษัทใดมีระบบงำน
ที่เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยน้ัน ก.ล.ต. จะมีกำรพิจำรณำลงโทษ 
ส่วนกรณีบริษัทใดมีข ้อบกพร่อง ก.ล.ต. จะสั่งกำรก�ำชับ 
และให้ค�ำแนะน�ำให้บริษัทด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขระบบงำน
ให้รัดกุมและเพิ่มควำมระมัดระวังให้มำกขึ้น
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  การด�าเนินงานในการก�ากับดูแลบุคลากรของ
บริษัทหลักทรัพย์

  บุคลำกรที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลประกอบด้วยผู้บริหำร 
ผูแ้นะน�ำกำรลงทุน และบคุลำกรอืน่ ๆ ที ่ก.ล.ต. ให้ควำมเหน็ชอบ
อำท ินักวิเครำะห์ นักวำงแผนกำรลงทนุ ในช่วงทีผ่่ำนมำ ก.ล.ต.
ให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลบุคลำกรของบริษัทหลักทรัพย์
ด้วยกำรสื่อสำรควำมคำดหวังในกำรด�ำเนินงำนและข้อสังเกต
จำกกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
  ในกำรก�ำกบัดแูลและพจิำรณำลงโทษผูแ้นะน�ำกำรลงทนุ
ในปี 2563 พบว่ำลักษณะของควำมผดิทีพ่จิำรณำลงโทษส่วนใหญ่
ยงัคงมำจำกกำรอำศยัโอกำสในกำรปฏบิตังิำนทุจรติหรอืแสวงหำ
ประโยชน์จำกผู้ลงทุน หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ เช่น หลอกให้ลูกค้ำโอนเงินแต่ไม่ท�ำ
ธุรกรรมให้ลูกค้ำ ใช้บัญชีซื้อขำยของลูกค้ำเพื่อตนเอง ให้ข้อมูล
หรือค�ำแนะน�ำแก่ผู้ลงทุนไม่ครบถ้วนถูกต้อง รับมอบหมำยจำก
ลกูค้ำในกำรซือ้ขำยแทน เป็นต้น ซึง่ ก.ล.ต. จะด�ำเนนิกำรลงโทษ
ตำมระดับควำมร้ำยแรงของควำมผิด นอกจำกน้ี ก.ล.ต. 
ให้ควำมรู ้กับบุคลำกรในตลำดทุนและผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ลงทุนมีควำมระมัดระวังและสำมำรถดูแลตนเองได้ 

ข. การก�ากับดูแลธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

  กำรก�ำกบัดแูลธุรกจินำยหน้ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (Limited
Broker Dealer and Underwriter: LBDU)  ได้แก่ ธนำคำร
บรษิทัประกนัชวิีต และบริษทัหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทนุ
ถอืเป็นหนึง่ในรำกฐำนส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันต่อผูล้งทนุ
ในตลำดทนุ และสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ของ ก.ล.ต. ในกำรส่งเสรมิ
ให้ประชำชนได้รับบริกำรทำงกำรเงินที่มีคุณภำพ และมีสุขภำพ
ทำงกำรเงินที่ดี มีกำรออมและกำรลงทุนที่เพียงพอในระยะยำว 
โดยในกำรก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ LBDU เน้นกำรดูแล
ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยหลักยุติธรรม มีกำร
ป้องกันมิให้เกิดกำรขำยหรือกำรให้ค�ำแนะน�ำที่ขำดคุณภำพ 
ขำดควำมรับผิดชอบและกำรทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ำ 
และมีกำรน�ำเสนอและให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์กำรลงทุน
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ   
  ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนในปี 2563  ก.ล.ต. ใช้รูปแบบ
และเครื่องมือในกำรก�ำกับดูแลที่หลำกหลำย เพื่อให้ตอบโจทย์
เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน ตอบสนองควำมต้องกำรของผูป้ระกอบธรุกจิ 
และสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและสภำวกำรณ์กำรลงทุน
ที่มีกำรปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อำทิ 
  • กำรตรวจสอบ ณ สถำนทีท่�ำกำรของผูป้ระกอบธรุกจิ
เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบงำนและบุคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน มีกำรให้ค�ำแนะน�ำกำรลงทุนที่เหมำะสม
กับเป้ำหมำย ระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้และข้อจ�ำกัด
ของผู้ลงทุน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถำนกำรณ์ 
  • กำรใช้แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินควำมเสี่ยง
ของผู้ประกอบธุรกิจ 

  • กำรพฒันำระบบฐำนข้อมลูเพือ่ใช้ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน
ของผูป้ระกอบธรุกิจ (off-site monitoring) โดยซกัซ้อมควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดเตรียมรำยงำนกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี
แก่ผูป้ระกอบธรุกจิ เพือ่น�ำข้อมลูไปวเิครำะห์ส�ำหรบักำรวำงแผน 
off-site monitoring  
  • กำรร ่วมกันท�ำงำนเชิงบูรณำกำรกับธนำคำร
แห่งประเทศไทย และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสริม
กำรประกอบธรุกจิประกนัภยั เพือ่เพ่ิมประสทิธภิำพในกำรก�ำกับ
ดูแลและลดควำมซ�้ำซ้อน ซึ่งเป็นภำระของผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นธนำคำรและบริษัทประกันชีวิต  
  • กำรก�ำกับดูแลบุคลำกรที่ให้บริกำร ได้แก่ ผู้แนะน�ำ
กำรลงทุน  ผู ้ วำงแผนกำรลงทุน  เ พ่ือให ้ป ฏิบัติหน ้ ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ ค�ำนึงถึงประโยชน์
ของลกูค้ำเป็นส�ำคญั และมีกำรพจิำรณำลงโทษตำมฐำนควำมผิด 

ค. การก�ากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  ในปี 2563 ก.ล.ต. ยงัคงก�ำกบัดแูลโดยมุง่เน้นกำรรกัษำ
มำตรฐำนที่ผู ้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุนต้องด�ำเนินธุรกิจ
ในลักษณะที่เป็นกำรให้บริกำรที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ และให้เกิดควำมเชื่อมั่นของผู ้ลงทุน
ในกำรลงทุนผ่ำนกองทุน เพื่อกำรพัฒนำธุรกิจจัดกำรลงทุน
ที่ยั่งยืน โดยให้ควำมส�ำคัญในกำรยกระดับธรรมำภิบำลและ
มำตรฐำนของผู ้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน ท้ังในด ้ำน
กำรออกเสนอขำยผลติภัณฑ์กองทุนรวม กำรจดักำรควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ กำรลงทุนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน
ส�ำหรับผู ้ลงทุนสถำบัน ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 
ที่ระบำดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดกำรลงทุนเป็นอย่ำงมำก ผู้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน
ต้องประกำศใช้แผนรองรับกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินโดยให้
พนักงำนปฏิบัติงำนที่บ้ำน เพื่อควำมปลอดภัยของพนักงำน
และลูกค้ำ ซึ่ง ก.ล.ต. มีกำรประสำนงำนกับผู้ประกอบธุรกิจ
จัดกำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรผู ้ลงทุน
ได้อย่ำงต่อเนื่องรำบรื่น
  ในปี 2563 แม้จะเกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 ก.ล.ต. 
ก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุนเป็นไปตำมแผนงำน
ทีก่�ำหนด โดยผูป้ระกอบธรุกจิได้ให้ควำมร่วมมอืกบักำรปรับเปล่ียน
รปูแบบในกำรก�ำกบัดแูลของ ก.ล.ต. ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
เช่น กำรประชุมทำงไกล กำรใช้แบบประเมินตนเอง และกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรน�ำส่งข้อมูลและกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เป็นต้น 
ท�ำให้ ก.ล.ต. สำมำรถก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน 
เพือ่ประเมนิระบบงำนอันอำจมผีลกระทบต่อผูล้งทนุและภำพรวม
ของตลำดทุน ท้ังในรูปแบบ on-site inspection off-site 
monitoring และกำรควบคุมเชิงป้องกันในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้ 
  (1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของ
ระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2563 มีผู้สนใจประกอบ
ธุรกิจจัดกำรกองทุนเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกรณีผู้ยื่นขอ
ใบอนญุำตรำยใหม่ และผูป้ระกอบธรุกจิทีม่ใีบอนญุำตหลกัทรพัย์
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อยู ่แล้วแต่ต้องกำรจะขยำยกำรประกอบธุรกิจเพิ่ม ก.ล.ต. 
ได้พิจำรณำควำมพร้อมของระบบงำนและบุคลำกรในกำร
ประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน เพื่อให้ม่ันใจว่ำผู้ประกอบธุรกิจ
มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ระบบงำน ตลอดจนบุคลำกร 
ที่เหมำะสมและเพียงพอให้สำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
  (2) การบริหารจดัการกองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล
และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพท่ีค�านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
ลูกค้าเป็นส�าคัญ ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เพื่อประเมินระบบงำนอันอำจ
มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภำพรวมของตลำดทุน โดยเน้น
กำรสอบทำนบทบำทของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
ระดับสูงในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรให้บริกำรที่ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ กำรด�ำเนินกำรก�ำกับ
ดูแลและกำรท�ำหน้ำท่ีของผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบภำยใน และระบบงำนส�ำคัญ 
เช่น กระบวนกำรวิเครำะห์คัดเลือกตรำสำรและกำรลงทุน 
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และมำตรฐำนในกำรด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น
  (3) การท�าหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีต้องดูแล
ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบธนำคำรพำณิชย์ที่ท�ำหน้ำที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อประเมินระบบงำนในกำรก�ำกับดูแลบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมให้ปฏิบัติตำมท่ีโครงกำรก�ำหนด 
โดยกำรส่ง SAQ เพือ่ประเมนิควำมเสีย่งของระบบงำนเบือ้งต้น
และเข้ำตรวจสอบ on-site เพื่อสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมที่
ระบุใน SAQ เฉพำะระบบงำนทีม่นียัส�ำคญั ได้แก่ กำรก�ำกบัดแูล
ให้เป็นไปตำมที่โครงกำรและประกำศก�ำหนด เช่น กำรควบคุม
กำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน กำรก�ำหนดและรับรอง
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ของกองทุนรวม เป็นต้น รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกำรท�ำหน้ำที่
ผูด้แูลผลประโยชน์กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์ และกองทนุรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำน
  (4) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อผู ้ลงทุนและ
ภาพรวมของตลาดทนุ ในปี 2563 เกดิเหตกุำรณ์ตลำดตรำสำรหนี้
ต่ำงประเทศมคีวำมผนัผวน เป็นเหตุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุไถ่ถอน
หน่วยลงทุนจ�ำนวนมำกในกองทุนบำงประเภท ท�ำให้ผู้ประกอบ
ธรุกิจจดักำรลงทุนประกำศเลิกกองทุน รวมท้ังปรำกฏข้อร้องเรยีน
หลำยกรณท่ีีเกีย่วข้อง  ก.ล.ต. ได้ตดิตำมกรณดัีงกล่ำวอย่ำงใกล้ชดิ
เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบและ
ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
  (5) การประเมนิ I Code ก.ล.ต. ประเมินระดับกำรปฏิบติั
ตำม I Code ของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนและบริษัท
หลกัทรพัย์ เพือ่น�ำผลประเมินมำประกอบกำรก�ำหนดแผนพฒันำ
และขับเคลื่อนในปี 2564 เพื่อยกระดับกำรปฏิบัติตำม I Code 
ทั้งในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ เช่น กำรสนับสนุนให้เกิดกำร
ผนวกกำรพิจำรณำปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภบิำล
ในกระบวนกำรลงทุน กำรเพิ่มจ�ำนวนกำรลงทุน เป็นต้น

  (6) จัดท�าสื่อเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
เพ่ือเน้นการควบคมุเชิงป้องกัน ก.ล.ต. จัดงำนสมัมนำออนไลน์
กับหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน เพื่อสรุปสำระส�ำคัญ
ของประกำศทีบ่งัคับใช้ในปี 2563 สรปุข้อสงัเกตจำกกำรตรวจสอบ
ให้เจ้ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู ้ประกอบธุรกิจ
จัดกำรลงทุน นอกจำกนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวรำยกำร Fun(D) to 
Go (the series) เพือ่สือ่สำรและให้ควำมรูด้้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง
กบัธรุกจิจดักำรลงทนุผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของ ก.ล.ต. ซึง่ได้รบั
ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก  

ง. การก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

  ก.ล.ต. ยกระดับกำรก�ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจ
ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุน 
โดยด�ำเนินกำรดังนี้    
  (1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เง่ือนไขกำรประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ กำรเก็บรักษำทรัพย์สินลูกค้ำเพื่อเพิ่ม
ควำมคุ้มครองในทรพัย์สนิของลูกค้ำ และกำรจดัให้มหีน่วยงำน
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
  (2) ออกประกำศเพิม่ธรุกจิผูใ้ห้บรกิำรกระเป๋ำสนิทรพัย์
ดิจิทัลที่รับฝำกสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทใหม่ทีต้่องยืน่ขอรบัใบอนญุำตต่อ ก.ล.ต. ก่อนกำรให้บริกำร
เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน�ำทรัพย์สินส่วนใหญ่
ของลกูค้ำไปเกบ็ไว้ทีบ่คุคลดงักล่ำวและก�ำหนดให้ผูป้ระกอบธรุกจิ
สนิทรพัย์ดจิทัิลทีเ่ก็บรกัษำสินทรพัย์ดจิทิลัของลกูค้ำต้องท�ำหน้ำที่
เป็น wallet provider และให้บริกำรกับลูกค้ำที่เปิด wallet 
กับตนเองหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น wallet 
provider ซึ่งท�ำให้กำรก�ำกับดูแลกำรเก็บรักษำสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผูล้งทนุมคีวำมปลอดภยัและเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้
นอกจำกนี้ เพ่ิมประเภทธุรกิจ “ที่ปรึกษำสินทรัพย์ดิจิทัล” 
และ “ผูจ้ดักำรเงนิทนุสนิทรพัย์ดจิทิลั” เป็นธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั
ประเภทใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่ำจะได้รับบริกำร
ทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนเดยีวกบัผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั
ประเภทอื่น
  (3) เสนอแนะต่อรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรคลงัเพือ่
พิจำรณำออกใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้
   • ใบอนญุำตประกอบธุรกจิศูนย์ซือ้ขำยสนิทรพัย์ดจิทัิล
และนำยหน้ำซือ้ขำยสนิทรพัย์ดจิทิลัให้แก่ บรษิทั อพับติ เอก็ซ์เชนจ์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด 
   • ใบอนญุำตประกอบธุรกจิศูนย์ซือ้ขำยสนิทรพัย์ดจิทัิล
และนำยหน้ำซือ้ขำยสนิทรพัย์ดจิทิลัให้แก่ บรษิทั จเีอม็โอ-แซด.คอม 
ครปิโทนอมกิซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
     • ใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำย
สินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บริษัท ซำโตชิ จ�ำกัด 
  (4) ผ่อนผันกำรจัดส่งงบกำรเงินของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 
โดยสำมำรถน�ำส่งงบกำรเงินปี 2562 ได้ภำยใน 1 เดือนนับแต่
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี แต่ไม่เกิน 30 กันยำยน 2563
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ผลการด�าเนนิงานส�าคัญเพือ่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19

  จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วง
ต้นปี 2563 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนในตลำดทุนไทย
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินมำตรกำรเร่งด่วนเพื่อรักษำ
ควำมน่ำเชื่อถือของตลำดทุนไทยและลดควำมเสี่ยงท่ีจะเกิด
ควำมเสียหำยลุกลำมในวงกว้ำง โดย ก.ล.ต. ได้ปรับล�ำดับ
ควำมส�ำคัญและควำมเร่งด่วนของแผนงำน มีกำรระดมและ
จัดสรรทรัพยำกรทั้งในด้ำนบุคลำกร ข้อมูล และเวลำ ตลอดจน
ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อร่วมกันบรรเทำผลกระทบ
และเพื่อให้ทุกภำคส่วนในตลำดทุนสำมำรถด�ำเนินกิจกำร
ได ้อย ่ำงต ่อเน่ือง สำมำรถอยู ่รอดได ้ภำยใต ้บริบทของ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม                              
และสอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ของต่ำงประเทศ โดยผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญเพื่อตอบสนอง
ต่อสถำนกำรณ์โควิด-19 มีดังน้ี

(1) ติดตามสถานการณ์ของตลาดตราสารหนี้อย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 • ท�ำงำนเชิงรุกโดยเร่งวิเครำะห์สภำวะตลำด ติดตำม
แนวโน้มกำรปรับอันดับเครดิตและฐำนะทำงกำรเงินของผู้ออก
ตรำสำรอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรติดตำม
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำรหนี้กลุ่มเสี่ยง  
 • ติดตำมแผนกำรช�ำระเงินของผู้ออกตรำสำร รวมถึง
ช่วยให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้ออกตรำสำรกรณีที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถ
ต่ออำยุตรำสำรหนี้ (rollover) ได้
 • สอบถำมผู ้ออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ถึงแผน
กำรช�ำระหน้ีตำมอำยุตรำสำร และแหล่งเงินทุนส�ำรอง เช่น 
วงเงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย์ เงนิกูย้มืจำกกรรมกำรหรือผูถ้อืหุน้ 
เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กรณทีีค่ำดว่ำจะไม่สำมำรถ rollover ได้
 • พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำเป็นรำยกรณี อำทิ 
กำรให้ผู้ออกตรำสำรจัดหำเงินมำช�ำระหนี้บำงส่วน หรือวำง
หลกัประกนัเพิม่เตมิ กำรขอมตผิูถ้อืหุ้นกู้เพือ่เล่ือนวันครบก�ำหนด
อำยุหุ้นกู้ 
 • จัดตั้งศูนย์ให้ควำมช่วยเหลือหุ้นกู้บริษัท กำรบินไทย
จ�ำกัด (มหำชน) ในกำรยื่นแบบค�ำขอรับช�ำระหนี้ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงวันที ่23 กันยำยน – 2 พฤศจกิำยน 2563 
โดยมีผู้ถือหุ้นกู้มำติดต่อจ�ำนวน 117 รำย และเปิดสำยด่วน
หุน้กูก้ำรบนิไทยส�ำหรับตอบค�ำถำมระหว่ำงวันที ่14 กันยำยน –
2 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีผู้ติดต่อสอบถำมจ�ำนวน 203 สำย

 • ต้ังคณะกรรมกำรก�ำกับและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และประสำนงำนระหว่ำง
ผูร่้วมตลำดทนุได้อย่ำงรวดเรว็ และเพ่ือยกระดบัระบบนเิวศ ดงันี้ 
  (1) สนับสนุนให้มีตรำสำรหนี้ที่หลำกหลำยรองรับ
ควำมต้องกำรระดมทุน 
  (2) ให้ควำมคุ้มครองผู้ลงทุนอย่ำงเหมำะสมผ่ำนกลไก
กำรเปิดเผยข้อมูลและตัวกลำงในกำรขำย  
  (3) ศกึษำรปูแบบกำรเสนอขำยทีเ่อือ้ให้ผูล้งทนุรำยบุคคล
สำมำรถเข้ำถึงตรำสำรหนี้ที่มีคุณภำพได้ดีขึ้น 
  (4) พัฒนำสภำพคล่องในตลำดรองของตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน 
  (5) สร ้ำงกลไกรองรับเมื่อเกิดปัญหำ ซ่ึงสำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้ในระยะเวลำอันสั้น 
  (6) สนับสนุนให้มีบทวิเครำะห์ตรำสำรหน้ี เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรตัดสินใจแก่ผู้ลงทุน 
  (7) สนับสนุนให้มอีงค์กรทีท่�ำหน้ำท่ีค�ำ้ประกนัตรำสำรหน้ี 
 • จัดประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 
27 เมษำยน 2563 ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือก�ำชับและซกัซ้อม
ควำมเข้ำใจส�ำหรับกำรท�ำหน้ำทีรั่กษำผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้กู้
อย่ำงเคร่งครดั โดยท�ำหน้ำทีเ่ป็นศูนย์กลำงในกำรติดต่อ ตดิตำม
และรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และข้อมูล
อันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออก ติดตำมให้ผู้ออกปฏิบัติตำม
ข้อก�ำหนดสทิธ ิด�ำเนนิกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนเรยีกร้อง
ค่ำเสยีหำยให้แก่ผูถ้อืหุน้กู ้นอกจำกนี ้ยงัได้ออกหนงัสอืซกัซ้อม
ผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นกู ้ 
รวมถึงกำรมอบฉันทะ และกำรจัดประชุมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ออกตรำสำรประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้
เพ่ือแก้ไขข้อก�ำหนดสิทธิในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น กำรขอผ่อนผัน
เงื่อนไขทำงกำรเงินและขยำยระยะเวลำช�ำระหนี้ เป็นต้น

ก.ล.ต. เปิดให้บริกำร “ศูนย์ประสำนงำนหุ้นกู ้กำรบินไทย” 
ให้บริกำรผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ 
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(2)  แก้ไขปัญหาการปิดกองทุนรวม 
 • จำกปัญหำกำรปิดกองทุนรวมตรำสำรหนี้  4 กอง
ในเดือนมีนำคม 2563 ก.ล.ต. ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และเร ่งออกมำตรกำรเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม
ตรำสำรหนี้เป็นกำรชั่วครำว ท�ำให้ไม่มีกำรปิดกองเพิ่มขึ้น ดังนี้
  - ขยำยวงเงินที่กองทุนรวมสำมำรถกู้ยืมเงินหรือ
ท�ำธรุกรรมกำรขำยท่ีมีสัญญำซ้ือคนื (repo) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 
ของมูลค ่ำทรัพย ์ สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวันใด ๆ 
(เดิมก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 10) 
  - ขยำยอัตรำส่วนกำรลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
(single entity limit) ให้แก่กองทุนที่มีก�ำหนดอำยุโครงกำร 
(Term Fund) เป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
ท�ำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนสำมำรถจัดต้ัง Term 
Fund เพื่อรับซื้อตรำสำรจำกกองทุนรวมตรำสำรหนี้ทั่วไป
ที่เป ิดให้ผู ้ลงทุนซื้อหรือขำยหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�ำกำร 
(Daily Fixed Income: Daily FI) ได้มำกขึน้ในช่วงสถำนกำรณ์
ไม่ปกติ
 • ติดตำมผลกระทบจำกควำมผันผวนของตรำสำรหนี้
และตรำสำรทุนต่อกองทนุรวมตรำสำรหนี ้กองทนุรวมตรำสำรทุน 
และกอง PVD อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งไม่พบเหตุกำรณ์ผิดปกติ
และไม่พบกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอย่ำงตื่นตระหนก 

(3)  ประสานงานและด�าเนินการเพือ่สร้างความเช่ือม่ัน
ในตลาดทุนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
 • ร่วมมอืและประสำนงำนอย่ำงใกล้ชดิกบักระทรวงกำรคลงั
และธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรออกมำตรกำรเพือ่สนบัสนนุ
เสถียรภำพตลำดกำรเงินและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตลำดทุน

 • ประสำนงำนกบัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมำคม
และชมรมทีเ่กีย่วข้องอย่ำงใกล้ชิด ได้แก่ สภำธรุกิจตลำดทนุไทย 
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน 
สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย และชมรมคสัโตเดยีน ในกำรซักซ้อม
และประเมินควำมพร้อมของผู ้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีกำร
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ
แก่ผู ้ประกอบธุรกิจในส่วนที่ต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือ
จำก ก.ล.ต. 

(4)  วางแผนออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้ผู้มส่ีวนร่วม
ในตลาดทุน 
  ด้วยตระหนักถึงปัญหำเศรษฐกิจซบเซำและโอกำส
กำรขำดสภำพคล่องของภำคธุรกิจในตลำดทุนที่เป็นผลมำจำก
ปัจจยัโควดิ-19 ในช่วงต้นปี 2563 ก.ล.ต. จงึได้ด�ำเนินกำร ดงันี้
 • เร่งออกเกณฑ์รองรับกำรจดัตัง้กองทนุรวมเพือ่กำรออม
(Super Saving Fund: SSF) ทีมี่นโยบำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนหรือ (SSF Extra: SSFX) (ในช่วง 1 เมษำยน –
30 มิถุนำยน 2563 7) เพ่ือให้สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำล
ที่ต้องกำรให้เกิดกำรกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วง
ครึ่งปีแรก 
 • ออกเกณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อเสริมสภำพคล่องได้ในระยะยำว ได้แก่ กองทุนรวมที่เน้น
ลงทนุในตรำสำรหนีท้ีม่คีวำมเสีย่งสงูเพือ่แก้ไขปัญหำสภำพคล่อง 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 (High Yield Bond Fund)/
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตรำสำรหนี้ ท่ีอยู ่ระหว่ำงผิดนัด
ช�ำระหนี้ (Distressed Bond Fund)/ตรำสำรหน้ีจำกกำร
แปลงสินทรัพย ์ เป ็นหลักทรัพย ์  (Securit ized Bond) 
(โดยสร้ำงกลไกให้มีหน่วยงำนค�้ำประกัน)
 • สนับสนุนให้ SME/startup และเกษตรอัจฉริยะ 
(smart farmer) สำมำรถระดมทนุผ่ำนตลำดทุนได้ เพือ่ช่วยให้
กจิกำรอยูร่อดและฟ้ืนฟ ูโดยได้ส่งเสรมิควำมรูเ้กีย่วกบัช่องทำง
ในกำรระดมทุนให้กับผู ้ประกอบกำรดังกล่ำว ผ่ำนช่องทำง
และรูปแบบที่หลำกหลำยเพื่อให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย
 • ปรับวิธีกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
ในตลำดทุนและกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำน
สอบบญัชี โดยเพ่ิมช่องทำงยืน่ค�ำขอทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนกิส์ 
ลดขั้ นตอนกำรตรวจกระดำษท� ำกำรของผู ้ สอบบัญชี
และใช้กระบวนกำรตรวจระบบควบคุมคุณภำพของส�ำนักงำน
สอบบัญชีในและนอกตลำดทุนด้วยวิธีกำรตรวจสอบทำงไกล 
เพื่อรักษำคุณภำพกำรก�ำกับดูแลผู้สอบบัญชีให้ได้มำตรฐำน
ทัดเทียมสำกลเช่นเดิม และให้ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ของประเทศไทยมีควำมน่ำเชื่อถืออยู ่ เสมอ โดย ก.ล.ต. 
จะเข้ำตรวจงำนของผู ้สอบบัญชีเม่ือสถำนกำรณ์โควิด-19
คลี่คลำยต่อไป
 • เสนอรัฐมนตรีกระทรวงกำรคลังเพื่อพิจำรณำผ่อนผัน
กำรส่งเงินตำมมำตรำ 10/1 แห่ง พ.ร.บ. กองทนุส�ำรองเล้ียงชพี 
โดยอำจพิจำรณำให้มีกำรหยุดหรือเลื่อนกำรส่งเงินส�ำหรับ
กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีทีน่ำยจ้ำงมปัีญหำจำกกำรได้รบัผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 โดยกระทรวงกำรคลงัได้ออกประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง ก�ำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลำ 
และเงือ่นไขให้ลกูจ้ำงหรอืนำยจ้ำงหยดุหรอืเลือ่นกำรส่งเงนิสะสม 
หรือเงินสมทบเข ้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่ เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ สำธำรณภัย หรือเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ลงวันที่ 29 เมษำยน 2563
เพื่อให้นำยจ้ำงลูกจ้ำงสำมำรถหยุดหรือเลื่อนส่งเงินเข้ำกองทุน 
งวดเดือนพฤษภำคมถึงธันวำคม 2563

กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
ร่วมแถลงข่ำวมำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์โควิด-19

7 มีบริษัทจัดกำรลงทุน 15 แห่ง เสนอขำยกองทุน SSFX จ�ำนวน 20 กองทุน มูลค่ำเสนอขำยรวม 9,655.54 ล้ำนบำท และมีผู้ลงทุนจ�ำนวนท้ังสิ้น 112,212 คน 
 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2563)
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 • จัดท�ำแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 เพื่อให้บริษัท
ทีอ่อกหลกัทรพัย์ใช้เป็นแนวทำงในกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุ 
ซึง่รวมถงึผลกระทบท้ังทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ 
เพื่อให้ผู ้ลงทุนใช้ส�ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลกระทบ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนได้ 
 • หำรือกับกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหำกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีของบรษิทัจดทะเบียน โดยออกหนงัสอืเวยีนและค�ำตอบ
ส�ำหรับค�ำถำมที่ถูกถำมบ่อย เพื่อแนะน�ำแนวทำงปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

(5)  บรรเทาความผันผวนของตลาด
  กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 อย่ำงรวดเรว็ในช่วงแรก
และมีควำมไม่แน่นอนสูง ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของ
ตลำดหลกัทรพัย์และสภำวะกำรซ้ือขำยทีมี่ควำมผนัผวนรนุแรง
จนท�ำให้รำคำหลักทรัพย์โดยรวมเปล่ียนแปลงและลดลงมำก8 

ก.ล.ต. จึงได้ด�ำเนินกำรส�ำคัญ ดังนี้
 • ตั้ง war room ในสถำนที่ท�ำกำรและออนไลน์เพื่อ
ติดตำมสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของตลำดอย่ำงใกล้ชิด 
ประเมินควำมเสี่ยงที่ เ ก่ียวข ้อง และน�ำข ้อมูลไปประเมิน
เพื่อพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรต่ำง ๆ ได้ทันท่วงที 
 • เร ่งออกมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงด ้ำนตลำด 
โดยเห็นชอบเกณฑ์ของหน่วยงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแล ดังนี้
  - ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำทิ มำตรกำร
ด�ำเนนิกำรเมือ่มเีหตกุำรณ์ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
กำรหยดุพกักำรซือ้ขำยชัว่ครำว และควบคมุหรือระงับกำรขำยชอร์ต 
กำรซื้อขำยผ่ำนระบบ Direct Market Access (DMA) เกณฑ์
ระบบกำรตรวจสอบค�ำส่ังซ้ือขำยก่อนส่งเข้ำระบบซ้ือขำย
ของตลำดหลักทรัพย ์  เกณฑ์กำรใช ้โปรแกรมอัตโนมัติ 
และเกณฑ์กำรซือ้ขำยปลกีย่อยอืน่ ๆ  เป็นต้น เพือ่ให้มคีวำมเหมำะสม
กับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบัน ลดอุปสรรคในกำรท�ำ
ธุรกรรม เพิ่มประสิทธิภำพในกำรก�ำกับดูแลและท�ำให้เกิด
ควำมเสมอภำคในกำรใช้บริกำรของผู้ลงทุน
  - ตลำดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ อำท ิช่วงกำรเปลีย่นแปลง
ของรำคำเสนอซื้อขำยในแต่ละวัน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
เหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อกำรซ้ือขำยแบบและข้อควำม
ของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
 • ติดตำมกำรด�ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิของ
ผู้ประกอบธุรกิจในตลำดทุน ซ่ึงช่วยให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจ 
และได้เห็นชอบเกณฑ์ของส�ำนักหักบัญชีให้สำมำรถติดตำม
ฐำนะเงินกองทนุของบรษิทัหลกัทรพัย์ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ 
ไม่พบบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องปิดกิจกำรในช่วงโควิด-19

(6) สนับสนุนการด�าเนินการต่อเนื่องของภาคธุรกิจ
และระบบงานที่ส�าคัญ 
 • ประเมินสถำนกำรณ์ก่อนที่จะมีกำรประกำศปิดเมือง
อย่ำงเต็มรูปแบบและออกหนังสือเวียนแจ้งผู้ประกอบธุรกิจ
ในตลำดทนุให้เตรยีมควำมพร้อมในกำรด�ำเนนิธุรกจิและให้บริกำร
ต่อเนื่องภำยใต้  พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ
 • ติดตำมกำรด�ำเนนิกำรของบรษิทัหลกัทรพัย์เป็นรำยวนั
อย ่ำงต ่อเนื่ อง  ซึ่ ง ไม ่พบภำคธุร กิจรำยใดท่ีมีประเด็น
ในกำรด�ำเนินธุรกิจจำกสถำนกำรณ์โควิด-19  
 • ออกหนงัสอืเวยีนให้ผูป้ระกอบธรุกจิในตลำดทุนทกุกลุม่
ด�ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติส�ำหรับกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ และมีแผนรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
 • ช่วยลดภำระของผูป้ระกอบธรุกจิและเพ่ิมควำมยดืหยุน่
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรผ่อนปรนเกณฑ์กำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี กำรประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือทรัสต์ 
กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรตรวจตรำทรัพย์สินของกองทุน
และทรัสต์ ขยำยเวลำกำรอบรมและกำรยื่นค�ำขอต่ออำยุ
บุคลำกรในตลำดทุน ผ่อนผันกำรส่งงบกำรเงิน และลดค่ำ
ธรรมเนยีมรำยปีทีต้่องช�ำระในปี 2563 ให้แก่บรษิทัทีอ่อกหลักทรัพย์ 
ประเภทหุ ้น หุ ้นกู ้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และทรัสต์
เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์  เป ็นต ้น โดย ก.ล.ต. 
ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ ท�ำให้ภำคธุรกิจ
ได ้ใช ้ประโยชน ์จำกมำตรกำรดังกล ่ำวอย ่ำงเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์
 • จดัอบรมและสมัมนำออนไลน์ เพ่ือสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ให้กับผู้ร่วมตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น Facebook Live เร่ือง
(1) SDGs bond (2) Strengthening Good Corporate
Governance by Audit Committee and Independent
Director: Experiences from Fraud Cases (3) New 
Normal กับภัยไซเบอร์ เพ่ือควำมปลอดภัยและควำมสะดวก
ของผู้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำ

8 ตลำดหลักทรัพย์ตกหนักสุดจำก 1,579.84 (ต้นปี) ไปอยู่ท่ี 969.08 (-38.65%) เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2563 และฟื้นตัวกลับมำช่วงเดือนมิถุนำยน 2563
 อยู่ที่ 1,454.54  (ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 อยู่ที่ 1,336.31)

งำนเสวนำ เพ่ือส่งเสริมให้กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
และผูเ้กีย่วข้องในระบบรำยงำนทำงกำรเงนิได้ศกึษำกรณตีวัอย่ำง
กำรทุจรติท่ีเกิดข้ึน สำมำรถใช้กลไกและเครือ่งมอืท่ีมอียูใ่นปัจจบุนั
สนับสนุนกำรท�ำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล 
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(7) การด�าเนินงานด้านสังคม
 • มอบเงินบริจำคจ�ำนวน 1.5 ล ้ำนบำท สมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนำ บัญชีกองทุนชัยพัฒนำสู้ภัยโควิด-19 (และโรค
ระบำดต่ำง ๆ) ส�ำหรับช่วยเหลือโรงพยำบำลและบุคลำกร
ทำงกำรแพทย ์ ในกำรจัดซื้ อวั สดุ อุปกรณ ์และสิ่ ง ของ
ทีม่คีวำมจ�ำเป็นในกำรรกัษำผูป่้วยโควดิ-19 ส่งไปยงัโรงพยำบำล
ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ

 • เปิดตัวโครงกำร “ตู้ ก.ล.ต. ปันสุข” โดยตั้งตู้ปันสุข
จ�ำนวน 2 ตู้ บริเวณด้ำนหน้ำและด้ำนหลังอำคำรเพื่อแบ่งปัน
ข้ำวสำร อำหำรแห้ง และของใช้จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน ให้กับ
ประชำชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 ในบรเิวณชมุชนใกล้เคยีง เพือ่ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำย
และบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกภำระค่ำครองชีพ  

 • บรจิำคข้ำวสำร อำหำรแห้ง และสิง่ของจ�ำเป็น เพือ่ช่วยเหลอื
ประชำชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 
ให้กับวัดเสมียนนำรี โดยวัดเสมียนนำรีบริจำคสิ่งของจ�ำเป็น
และจัดตั้ ง โรงทำนท�ำอำหำรปรุ งสุกตำมพระด�ำ ริของ
สมเด็จพระสังฆรำช เมื่อเดือนเมษำยน 2563

 • มอบอำหำรกล่องปรุงสุกพร้อมน�้ำดื่มจ�ำนวน 400 ชุด 
ให้กับส�ำนักงำนเขตจตุจักร เพื่อมอบต่อให้กับประชำชนในพื้นที่
เขตจตุจักรที่ ได ้รับผลกระทบจำกกำรแพร ่ระบำดของ
โรคโควิด-19
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ผลการด�าเนินงานส�าคัญอื่น

1. การทบทวนเพื่อเตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ) อำทิ ในเร่ืองกำรก�ำกับและพัฒนำตรำสำรหนี้
กำรจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัท
จดทะเบยีน กำรเลอืกใช้มำตรกำรบงัคบัใช้กฎหมำยอำญำ/แพ่ง 
เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

2. การปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ
 • ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรต่ออำยุควำมเห็นชอบ
ของบคุลำกรในธรุกจิตลำดทุน โดยก�ำหนดเพิม่เตมิให้มีกำรอบรม
หลกัสตูรควำมรูเ้กีย่วกับกำรลงทุนอย่ำงยัง่ยนืโดยค�ำนึงถงึเรือ่ง 
ESG เป ็นภำคบังคับทุก 2 ป ีปฏิทิน ส�ำหรับกำรต่ออำยุ
ควำมเห็นชอบของผู้แนะน�ำกำรลงทุน ผู ้วำงแผนกำรลงทุน 
นกัวเิครำะห์กำรลงทุน เจ้ำหน้ำทีจ่ดักำรกำรซือ้ขำยด้ำนสนิค้ำเกษตร
ผู้จัดกำรกองทุน และผู้จัดกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
 • ปรับปรุงกำรก�ำกับดูแลตลำดตรำสำรหนี้ โดยปรับปรุง
เกณฑ์กำรออกและเสนอขำยต่อผู ้ลงทุนรำยใหญ่เพื่อให้
ควำมคุ้มครองใกล้เคียงกับผู้ลงทุนทั่วไป จ�ำกัดประเภทผู้ลงทุน
ที่จะเข้ำถึงช่องทำงกำรเสนอขำยในวงจ�ำกัดไม่เกิน 10 รำย 
โดยให้เสนอขำยได้เฉพำะผู้ลงทุนที่รู ้จักบริษัทเป็นอย่ำงดี 
หรือสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและประเมินควำมเสี่ยงของบริษัทได้ 
ก�ำหนดหน ้ำที่ ให ้นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ต ้องรำยงำน
กำรผิดนัดช�ำระหน้ีต่อผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละ ก.ล.ต. เพือ่ให้มข้ีอมลู
ในกำรจัดกำร เมื่อเกิดกำรผิดนัดช�ำระหนี้รวดเร็วขึ้น เพิ่มรอบ
กำรน�ำส่งงบกำรเงินของผู้ออกตรำสำรหนี้จำกเดิมทุกรอบป ี
เป็นทุกรอบครึ่งปี
 • แก้ไขหลักเกณฑ์ก�ำกับดูแลหุ ้นกู ้ด้อยสิทธิคล้ำยทุน
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู ้ลงทุน เพรำะเป็นตรำสำรหนี้
ที่มีควำมซับซ้อน และมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำหุ ้นกู ้โดยทั่วไป
โดยอนุญำตให้เฉพำะผู ้ออกที่ได ้รับกำรจัดอันดับเครดิต
ในระดับลงทุนได ้  สำมำรถเสนอขำยต ่อผู ้ลงทุนทั่ วไป
และผู้ลงทุนรำยใหญ่ได้   
 • ทบทวนหลกัเกณฑ์กำรออกและเสนอขำย Sustainability-
linked Bond ให้มีข้อปฏิบัติอ้ำงอิงกับหลักเกณฑ์พื้นฐำน
ส�ำหรับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ี และมำตรฐำนสำกล
ที่เกี่ยวข้อง 
 • ทบทวนหลักเกณฑ์เก่ียวหลกักำรและร่ำงประกำศภำยใต้
มำตรำ 89/25 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ                   
 • แต่งตัง้คณะท�ำงำนขึน้เพือ่ศกึษำและเสนอแนะแนวทำง
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เมือ่เดือนตลุำคม 2562 โดยได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะท�ำงำน
เพื่อปรับปรุงกฎหมำยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และเมื่อ
เดอืนเมษำยน 2563 ได้มกีำรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูล
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่อ้ำงอิงหรือมีกระแสรำยรับจำก
อสังหำริมทรัพย์ (real estate-backed ICO) เพื่อยกระดับ
กำรก�ำกบัดแูลโดยเทียบเคียงกบัด้ำนหลักทรพัย์ และอยูร่ะหว่ำง
น�ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 • ปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์
เพื่อให้ตลำดหลักทรัพย์สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมแผนกลยุทธ์
ที่จะขับเคลื่อนตลำดทุนให้พร้อมรองรับกับสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและควำมท้ำทำยในยุคดิจิทัล 
โดยให้ตลำดหลักทรัพย์ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรตลำดหลักทรัพย์และที่เกี่ยวข้อง
กับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์

3. ผลการด�าเนินงานอ่ืน ๆ
 • Doing Business
  ก.ล.ต. ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดอันดับ Doing 
Business ของธนำคำรโลก ซ่ึงเป็นกำรประเมินศักยภำพ
ของภำครัฐในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ
ด้วยควำมมุ ่งมั่นในกำรพัฒนำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำน
กำรคุ้มครองผู ้ลงทุนเสียงข้ำงน้อย โดยได้ประชุมทำงไกล 
(conference call) กบัผูป้ระเมินของธนำคำรโลกร่วมกบัตวัแทน
จำกส�ำนักงำนศำลยุติธรรม และสภำทนำยควำมในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เพื่อชี้แจงกำรตอบแบบสอบถำมและแสดงถึง
พัฒนำกำรในกำรก�ำกบัดแูลให้เป็นไปตำมแนวทำงของธนำคำรโลก 
นอกจำกนีย้งัได้จดัประชมุเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจต่อแบบสอบถำม
และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และร่วมเสนอ
แผนงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้ำงน้อยในกำรประชุม 
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี (นำยสุพัฒนพงษ์
พันธ์มเีชำว์) เป็นประธำน เพ่ือยกระดบัประเทศไทยสู ่10 อนัดับ
ประเทศทีป่ระกอบธรุกจิได้ง่ำยทีส่ดุ โดยเช่ือว่ำผลกำรจดัอนัดบั
ที่ดีขึ้นจะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ำมำลงทุนในประเทศไทย 
อีกทั้งยังเป็นโอกำสที่ตลำดทุนไทยจะได้เรียนรู ้  ปรับปรุง
และก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
สำกลมำกยิ่งขึ้น
 • การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ
การลงทุนในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  ริเริ่มพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะเชื่อมต่อข้อมูล
สมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรกระจำยตัว
ของข้อมูลและจัดกำรข้อมูลให้เป็นมำตรฐำนในรูปแบบดิจิทัล 
วำงรำกฐำนในกำรพัฒนำให้สมำชิกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และรองรับกำรให้บริกำรหรือกำรได้รับค�ำแนะน�ำกำรลงทุน
ที่เฉพำะเจำะจงกับบุคคลมำกขึ้น
 • งานสนบัสนนุกระบวนการใช้สิทธดิ�าเนนิคดีแบบกลุม่  
  ส่งเสริมให้มีกำรด�ำเนินคดีแบบกลุ่มในกำรเรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยจำกผูก้ระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ รวมถงึกำรใช้สทิธิทีบ่ญัญติัไว้ในกฎหมำย
ดังกล่ำวและได้จัดท�ำโครงกำรสนับสนุนกระบวนกำรใช้สิทธิ
ด�ำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยแบ่งแผนกำรด�ำเนินงำนออกได้เป็น 
2 ส่วนใหญ่ ๆ คอื (1) กำรเผยแพร่ควำมรูเ้กีย่วกบักำรด�ำเนนิคดี
แบบกลุ่มเก่ียวกับกฎหมำยหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.



22

2 
 |  

กา
รด

�าเ
นิน

งา
นป

ี  2
56

3

ซ่ึงได้ด�ำเนนิกำรแล้วเสร็จแล้วในปี 2563 และ (2) กำรหำแนวทำง
และวธิกีำรทีเ่หมำะสมในกำรส่งเสรมิให้มกีำรด�ำเนนิคดแีบบกลุม่ 
เพือ่ให้เกดิกำรเยยีวยำควำมเสยีหำยในตลำดทนุของประเทศไทย
ให้มำกขึ้น โดยประสำนงำนกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมำคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สภำทนำยควำมฯ และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
เป็นต้น 

4. การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (Memorandum 
of Understanding: MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • ก.ล.ต. ลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ “กำรเผยแพร่
ควำมรู ้ทำงกำรเงิน กำรลงทุนกำรส ่งเสริมกำรออมเงิน 
ส�ำหรับเด็กนักเรียนและเยำวชน” กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร เพื่อร่วมเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเงิน
กำรลงทุน และกำรส่งเสริมกำรออมเงิน ตลอดจนกำรเตรยีมพร้อม
ด้ำนบคุลำกรให้มคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจด้ำนควำมรูท้ำงกำรเงิน 
เพื่อให้สำมำรถน�ำไปถ่ำยทอดให้กับเด็กนักเรียนและเยำวชน 
ในโครงกำรโรงเรียนธนำคำรของ ธ.ก.ส. กว่ำ 2,000 โรงเรียน
ทั่วประเทศ

 • ก.ล.ต. ผนกึก�ำลงัองค์กรภำครฐั เอกชน และสถำบนัศกึษำ
รวม 24 องค์กร ร่วมลงนำมประกำศเจตนำรมณ์ “กำรส่งเสริม
ควำมเสมอภำคและขจัดกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศ” เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ท่ีจะด�ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่บัญญัติขึ้นใช้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560               

 • ก.ล.ต. และกองทนุส่งเสรมิกำรพัฒนำตลำดทุน (CMDF)
ลงนำมควำมร่วมมือเพ่ือสนบัสนนุโครงกำรระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ดิจิทัลของตลำดทุนไทย ซ่ึง ก.ล.ต. ริเริ่มและเปิดตัวเม่ือวันที่
3 กันยำยน 2562 ให้เกิดกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยในกำรน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัล Distributed Ledger Technology (DLT) 
มำพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของตลำดทุนไทยครอบคลุม
ทั้งกระบวนกำร ต้ังแต่กำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 
กำรซื้อขำย กำรช�ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย ์  และ
กำรให้บริกำรแก่ผู้ลงทุน เป็นตัวช่วยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน
ให้ตลำดทุนไทยแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ภำยใต้ควำมปกติใหม่ (New Normal)

 • ก.ล.ต.ร่วมกบัส�ำนกังำนคดีแพ่ง ส�ำนักงำนอัยกำรสงูสดุ
(ส�ำนกังำนคดแีพ่ง) ลงนำมในบนัทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมอื
เพื่อประโยชน์ในกำรบังคับใช ้มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง
กับผู้กระท�ำควำมผิดในตลำดทุน รวมทั้งสนับสนุนด้ำนวิชำกำร 
บคุลำกร และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน ซึง่จะช่วยให้
กำรด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรลงโทษทำงแพ่งมปีระสทิธภิำพยิง่ข้ึน

ก.ล.ต. ร่วมกบัสภำทนำยควำม ในพระบรมรำชปูถมัภ์ จดัสมัมนำ
เรื่อง “บทบำททนำยควำมกับกำรเสริมประสิทธิภำพในกำร
ด�ำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหำยในตลำดทุน”
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 • ก.ล.ต.และส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (สสว.) ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
กำรสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)
ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในตลำดทุนได้ สอดรับภำรกิจ
ของท้ังสองหน่วยงำนที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ SME 
ให้สำมำรถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสำกล

 • ก.ล.ต. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ สสว. 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร
สถำบันกำรเงินภำครัฐ 4 แห ่ง ได ้แก ่  ธนำคำรกรุงไทย 
ธนำคำรออมสิน ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำ
แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกำรเติบโตของผู้ประกอบกำร 
SME และ startup ผ่ำนกลไกตลำดทนุและสร้ำงควำมพร้อมให้ 
SME เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุในตลำดทนุ เพือ่เตบิโตเป็นผูป้ระกอบกำร
รำยใหญ่ได้อย่ำงมีคุณภำพ


