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รายงานประจ�าปี 2564

เป้าหมาย ฟื้นฟูและเข้มแข็ง

S-special Supporting liquidity: ตลาดทนุมีเครือ่งมือช่วย
เสริมสภาพคล่องให้กับกิจการที่ประสบปัญหาโควิด-19 ก.ล.ต. 
ออกหลกัเกณฑ์หลากหลายเพ่ือให้บริษัททีป่ระสบปัญหาสภาพคล่อง
จากสถานการณ์โควิด-19 มีเคร่ืองมือที่สามารถใช้ระดมทุน
และสามารถต่ออายุตราสารหน้ีเดิมที่ครบก�าหนดอายุ ท�าให้มี
สภาพคล่องเพยีงพอท่ีจะด�าเนนิธรุกิจต่อไปได้ เช่น REITs with 
Buy Back Condition, Private REITs, High Yield Bond 
Fund, และ Stressed Bond Fund ทั้งนี้ ส�าหรับ REITs with 
Buy Back Condition มีบริษัทใช้ประโยชน์จากช่องทางดงักล่าว 
โดยมีมูลค่าเสนอขายหน่วยทรัสต์กว่า 3,000 ล้านบาท

ยทุธศาสตร์ที ่3 SME & startup growth and financing: 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและวสิาหกิจเริม่ต้นมเีครือ่งมอื
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย เลือกใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและตรงความต้องการ ปี 2564 วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมและวิสาหกิจเร่ิมต้นมีการระดมทุนผ่านหุ้นและ
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จ�านวน 88 ราย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 769.83 
ล้านบาท ซึง่เพิม่ข้ึนถงึ 14.5 เท่าจากช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2563 
และมีการระดมทุนผ่านหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ เสนอขายแก่
ผูล้งทุนในวงจ�ากัด จ�านวน 5 ราย มูลค่ารวมทัง้ส้ิน 40.08 ล้านบาท 
ซึ่งเพิ่มข้ึนเท่าตัวจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 โดย ก.ล.ต. 
พัฒนาระบบนเิวศให้เอือ้ต่อการระดมทนุผ่านการด�าเนนิงานส�าคญั
ตั้งแต่การมีกฎเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างและ
การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลช่องทางการระดมทุนกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและวสิาหกิจเร่ิมต้น ตลอดจนการศกึษา
ฉากทัศน์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริมระบบนิเวศของ
การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง

  แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564-2566 ประกอบด้วย 
6 เป้าหมายหลักและ 8 ยุทธศาสตร์ โดยในปี 2564 ก.ล.ต. 
ได้เน้นให้ความส�าคัญกับเป้าหมาย “เชื่อถือได้” อันเป็นเสาหลัก
ของหน่วยงานก�ากบัดแูลและเป็นรากฐานทีเ่ชือ่มโยงต่อความส�าเรจ็
ของเป้าหมายอืน่ ๆ โดยผลสัมฤทธิแ์ละผลด�าเนนิงานของ ก.ล.ต.
ประจ�าปี 2564 มีดังนี้

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ก.ล.ต.จดังานสมัมนาออนไลน์ “SEC SME/Startup Forum : 
เริม่ต้นอย่างไรในตลาดทุน” เพ่ือต่อยอดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
ข้ันตอนและแนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทนุส�าหรบักิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น

ยุทธศาสตร์ที่  5 Digital capital market: ใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยีมายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน 
มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางรองรับผู้ร่วมตลาด ตลอดจน
มรีะบบการก�ากับดแูลทีน่่าเชือ่ถอื ก.ล.ต. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ดจิทิลัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพด้านการระดมทนุ 
และช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายได้
อย่างสะดวก มีต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้ช่วยยกระดับ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมีมาตรฐานความพร้อมรับมือ

เป้าหมาย แข่งได้และเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Enabling regulatory framework & 
connectivity: ก.ล.ต. มีกฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นอุปสรรค
เพื่อเอื้ออ�านวยให้ผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้
  • การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออ�านวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ ก.ล.ต. แก้ไขกฎเกณฑ์
ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine โดยสามารถ (1) ลดจ�านวน
กระดาษลงได้ 210,044 แผ่นต่อปี (2) ลดระยะเวลาด�าเนนิการ
ลง 117,242 ช่ัวโมงต่อปี และ (3) ลดต้นทนุการด�าเนนิการลงถงึ 
75,911,796 บาทต่อปี
  • บทบาทในเวทสีากลและการสร้างความสมัพนัธ์ใหม่
กับต่างประเทศ ก.ล.ต. มพัีนธมติรใหม่ ๆ กบัหน่วยงานก�ากบัดแูล
ในตลาดทุนที่ส�าคัญ ๆ เช่น จีนและสิงคโปร์ เพื่อเป็นรากฐาน
น�าไปสูก่ารเชือ่มโยงการลงทนุระหว่างกนัและการท�าธรุกิจร่วมกัน
ของภาคเอกชนต่อไป นอกจากน้ี ได้สร้างบทบาทให้ตลาดทนุไทย
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตั้งแต่การร่วมก�าหนดนโยบาย
มาตรฐานในเรื่องใหม่ ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมพัฒนามาตรฐาน
และเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน 
การมีบทบาทน�าในการขยายสมาชิกโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนให้ครอบคลุมฟิลิปปินส์ 
ไปจนถงึการเป็นเจ้าภาพและร่วมก�าหนดวาระการประชมุ รวมถงึ
ประเดน็หารอืในการประชมุของหน่วยงานก�ากบัดแูลตลาดทนุโลก
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในตลาดทุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง 

ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพการประชุม APRC Plenary Meeting 
โดยรเิริม่น�าเสนอประเด็นแนวทางการก�ากับดแูลสนิทรพัย์ดิจทิลั
ของตลาดทุน พร้อมท้ังร่วมแลกเปลีย่นความเหน็ด้านการก�ากบั
ดูแล และการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนระหว่างประเทศ
สมาชิก



2

ภัยไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนให้ผู ้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน
มีความตระหนักรูแ้ละให้ความส�าคญัด้านการรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ รวมถงึมีความพร้อมในการรับมอืต่อภยัคกุคาม
ด้านไซเบอร์ โดยด�าเนนิงานตัง้แต่ (1) การเข้าประเมนิการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดิจทัิล (2) การจดักิจกรรมฝึกซ้อม
รบัมอืภยัคกุคามไซเบอร์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บรษิทัหลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ และผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประจ�าปี 2564 (3) การจัดสัมมนา
ให้ความรู ้ด ้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส�าหรับ
คณะกรรมการบริษัทของผู ้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุน 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์ (4) ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจัดสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ
ด้านมาตรฐานความพร้อมรบัมอืภยัไซเบอร์ส�าหรบัคณะกรรมการ
ขององค์กรภาคการเงิน ปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ก.ล.ต. จัดงาน “พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล : 
เปิดตวัระบบ Digital Infrastructure ภายใต้ Sandbox ก.ล.ต.” 
ผลกัดนัให้เกดิการพฒันาและการใช้งานระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ดิจิทัลร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน

ก.ล.ต. ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยัและธนาคารแห่งประเทศไทย จดัสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส�าหรับ
คณะกรรมการของภาคการเงินปี 2564 (Cyber Resilience 
Leadership : Herd Immunity) ในรปูแบบออนไลน์ เพือ่สร้าง
ความตระหนักรู ้ด ้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ
กรรมการของภาคการเงิน 

เป้าหมาย เช่ือถือได้

ยทุธศาสตร์ที ่6 Effective supervision & enforcement: 
ก.ล.ต. มีมาตรการป้องกัน คุ้มครอง และท�าให้ผู้ลงทุนรู้สิทธิ 
และสามารถก�ากบัดแูลและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสทิธภิาพ 
  • งานก�ากบัผูป้ระกอบธรุกจิในตลาดทุน ก.ล.ต. สามารถ
ก�ากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
บรษิทัหลกัทรพัย์ทีป่ระกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ประเภทนายหน้า ค้า 
จดัจ�าหน่ายหลกัทรัพย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทนุได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น แก้ไขและจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
จากการเข้าตรวจ ณ สถานทีท่�าการธรุกจิ และการพัฒนาเคร่ืองมอื
แจ้งเตือนความเสีย่งและตรวจจบัความผดิปกติ โดยเข้าสมัภาษณ์
ผู้ประกอบธุรกิจแบบรายบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทมีความเข้าใจ
มากขึ้นเกี่ยวกับการมีธรรมาภิบาลท่ีดีและวัฒนธรรมการก�ากับ
ดแูลทีด่ใีนองค์กร ซึง่ส่งผลให้การด�าเนนิการของบริษทัมปีระสทิธภิาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
  นอกจากนี ้ยงัมกีารตรวจสอบ ทบทวนการท�าธรุกรรมซ้ือขาย
สญัญาล่วงหน้าทีอ้่างองิหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
แบบรายใหญ่ (block trade) ให้รัดกุมยิ่งขึ้น รวมท้ังปรับปรุง
หลกัการก�ากบัดแูลบรษิทัหลักทรพัย์ตามความเสีย่งให้เหมาะสมยิง่ขึน้
และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ลูกค้าหรือบริษัทหลักทรัพย์
ได้อย่างทันท่วงที
  • การก�ากบัดแูลผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั ก.ล.ต. 
ปรับปรุงหลักการผู้ประกอบธุรกิจ เร่ือง คุณสมบัติและการให้
ความรูผู้ซ้ือ้ขายสนิทรพัย์ดจิทิลั เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูซ้ือ้ขายสนิทรพัย์
ดิจิทัลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุน 
และการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน นอกจากนี้ ได้ท�าการ
ศึกษาฉากทัศน์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึง
พัฒนาการด้าน Decentralized Finance (Defi) โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างพัฒนาการก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลในภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้การก�ากับดูแลมีความเหมาะสม
ต่อการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 
โดยที่ยังคงประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของ
ผูซ้ือ้ขายและมคีวามสอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งของผลติภณัฑ์
  • การจดัการเรือ่งร้องเรยีนและการด�าเนนิการกบัผูก้ระท�าผดิ 
ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนด และยกระดับ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นโดยมีข้อมูลสถิติ ดังนี้
   การจดัการเรือ่งร้องเรียนท่ีเกีย่วข้องกบัด้านระดมทุน: 
ก.ล.ต. สามารถด�าเนนิการปิดเคสได้เรว็กว่าระยะเวลาทีก่�าหนด
จ�านวน 11 เคส จากทั้งหมดรวม 12 เคส
   การจัดการเร่ืองร้องเรียนและการด�าเนินการกับ
ผู ้กระท�าผิดที่เก่ียวข้องกับด้านตัวกลาง: ก.ล.ต. สามารถ
ด�าเนนิการปิดเคสได้เรว็กว่าระยะเวลาทีก่�าหนดจ�านวน 93 เคส 
และด�าเนนิการปิดเคสได้ตามก�าหนดจ�านวน 3 เคส จากทัง้หมด
รวม 97 เคส
  • การเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย ปี 2564 
ก.ล.ต. สามารถลดระยะเวลาด�าเนินการเคสด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายได้ร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบระยะเวลาด�าเนินการเคส
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รายงานประจ�าปี 2564

เฉลี่ยปี 2561 – 2563 นอกจากน้ี ได้ด�าเนินงานอื่น ๆ ที่จะช่วย
ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะ
ต่อไป อาทิ การพัฒนาโครงการ e-enforcement เพ่ือช่วย
ตรวจสอบการกระท�าผิดในตลาดทุน การจัดท�าระบบที่น�า
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน
มาวิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติ และซอฟต์แวร์หรือ
เครื่องมือท่ีช่วยชี้พฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติและตรวจหา
พฤตกิรรมความเชือ่มโยงระหว่างผูต้้องสงสยั และการยกระดบั
ประสิทธิภาพการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ 
อาท ิ(1) การก�าหนดมาตรการในการป้องปรามการเกดิพฤตกิรรม
ทีอ่าจเข้าข่ายการสร้างราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ (2) การให้ความรู้
กบัผูร่้วมตลาด เช่น บริษัทจดทะเบยีนเก่ียวกับแนวทางการป้องกนั
การใช้ข้อมูลภายใน และผู้ลงทุนเก่ียวกับการคุ้มครองตนเอง
และหลกีเล่ียงการฉ้อโกง หลอกหลวง หรือการกระท�าทจุรติต่าง ๆ 
เป็นต้น
  • การเสนอแก ้กฎหมายเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ
การก�ากับดแูลและการบงัคบัใช้กฎหมาย ก.ล.ต. เสนอปรบัปรงุ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ซึง่คาดว่าจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การยกระดบั
การก�ากับดูแลตามมาตรฐานสากล (2) การลดอุปสรรคและ
เพิม่การเข้าถงึการระดมทุน (3) การเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใช้
กฎหมาย โดยได้ส่งเร่ืองไปยงักระทรวงการคลังในประเดน็ต่าง ๆ 
ดังนี้ โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดทุน/
หลักทรัพย์ดิจิทัล/ ผู ้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี/
การก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง/ ตลาดรองและองค์กร
ที่เกี่ยวเน่ือง/ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้/ การส่ง
งบการเงนิรายไตรมาสทีผู่ส้อบบญัชไีด้สอบทานแล้ว/ การคุ้มครอง
พยานและการให้ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 Systemic risks: ก.ล.ต. มีกลไกที่ติดตาม 
ป้องกัน จัดการความเสี่ยงเชิงระบบโดยไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในวงกว้าง
  ก.ล.ต. สามารถ ระบุ ตรวจจับ และจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการติดตามและทบทวน
ทะเบียนความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านตลาดทุนและสินทรัพย์
ดิจิทัลอย่างเป็นประจ�า รวมไปถึงมีตัวช้ีวัดความเสี่ยงหลักเพื่อ
ให้สามารถตรวจจบัความเสีย่งได้ดขีึน้ และมกีารก�าหนดแนวทาง
ด�าเนินการจัดการความเสี่ยงรองรับ ขณะเดียวกันยกระดับ
การจัดท�าการทดสอบภาวะวกิฤต ซ่ึงได้ช่วยให้บรษิทัหลักทรพัย์
จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทส�านักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด สามารถประเมินและบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างครอบคลุมครบทุกมิติ ทันต่อสถานการณ์ และได้เพิ่ม
เครือ่งมอืบรหิารความเส่ียงด้านสภาพคล่องส�าหรับบริษทัหลกัทรพัย์
จัดการกองทุนเพื่อให้มีความพร้อมจัดการเม่ือเกิดปัญหา 
นอกจากน้ี ได้ทบทวนแผนรองรับการด�าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนือ่ง
ภายใน ก.ล.ต. และร่วมทดสอบแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมไปถึง
ร่วมทดสอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์กับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธรุกจิประกนัภยั โดยหากเกดิวกิฤต การด�าเนนิงาน
ดังกล่าวจะช่วยให้ ก.ล.ต. มีความพร้อมและสามารถจัดการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในตลาดทุนและระบบการเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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การก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ

1. การก�ากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ 

  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญในการก�ากับและตรวจสอบ
ตามความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ในการประกอบธรุกิจของบรษิทัทีเ่ป็น
ลักษณะคาดการณ์ไปข้างหน้ามากขึ้น เพื่อให้สามารถติดตาม
ความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมถงึเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการก�ากับ
กิจการที่ดีรวมถึงการก�ากับดูแลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
คอื คุม้ครองผู้ลงทุน เพือ่ให้ผูล้งทนุได้รบับริการทีด่ ีได้มาตรฐาน 
มคีณุภาพ เป็นธรรม ทรพัย์สนิและข้อมลูของลกูค้ามคีวามปลอดภยั 
ตลาดทุนมีความน่าเช่ือถือและโปร่งใส ซ่ึงการที่จะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ข้างต้นได้นัน้ บริษทัหลกัทรพัย์จะต้องด�าเนนิธรุกจิ
ในลักษณะที่ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ มีฐานะ
ทางการเงินท่ีมั่นคง มีระบบการบริหารและจัดการธุรกิจและ
ความเสีย่งทีด่ ีรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบรษิทั
จะต้องช่วยผลกัดนัให้องค์กรมีธรรมาภบิาลและมีการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีอันจะน�ามาซึ่งความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนขององค์กร
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีเ่กิดขึน้
ตัง้แต่ปี 2563 จนถงึปัจจบุนั ก.ล.ต. ได้ปรบัวธิกีารเข้าตรวจสอบ 
ณ สถานทีท่�าการของผูป้ระกอบธุรกจิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
เช่น การเรยีกเอกสารหลกัฐานในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ การสัมภาษณ์
บริษัทและแสดงรายงานผ่านวิดีโอทางไกล และการท�าแบบ
ประเมินตนเอง เป็นต้น พร้อมกับติดตามการด�าเนินงานของ
ผู้ประกอบธุรกิจจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งท่ีมีอยู ่ใน
ที่สาธารณะและให้ผู้ประกอบธุรกิจน�าส่งให้ ก.ล.ต.
  การตรวจสอบประจ�าปี 2564 ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญ
กับเรื่องดังต่อไปนี้
  (1) การให้บริการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าทีอ้่างองิ
หุน้ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแบบรายใหญ่ เนือ่งจาก
พบข้อร้องเรียนและข่าวเกี่ยวกับประเด็นการกระท�าความผิด
จากการท�าธุรกรรมซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้น
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแบบรายใหญ่ ซึง่อาจเกีย่วข้อง
กบัระบบงานของผูป้ระกอบธรุกจิและการกระท�าอนัไม่เป็นธรรม
ในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันอาจส่ง
ผลกระทบให้ลูกค้าเกิดความเสียหายและท�าให้มีผลต่อความ
น่าเช่ือถอืของตลาดทุน ก.ล.ต. จงึได้ตรวจสอบบรษัิทหลกัทรพัย์
เฉพาะกรณท่ีีให้บรกิารธรุกรรมดงักล่าว และตรวจสอบบางบรษิทั
เชิงลึกเฉพาะเรื่องเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทหลักทรัพย์มีระบบงาน
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงของธุรกรรมอย่างรัดกุม
เพียงพอ และไม่มีการให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบรายใหญ่
ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลกูค้า บริษัทหลักทรพัย์ 
และตลาดทุนโดยรวม
  (2) การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีของกรรมการของบริษทั 
เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
ทิศทางและนโยบายของบริษัท ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมในการก�ากับดูแล

และติดตามตรวจสอบตนเอง รวมทัง้เป็นแบบอย่างทีด่ ีส่งเสรมิ
ให้เกิดค่านิยมให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรตระหนักถึงความ
ส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตาม ก.ล.ต. 
จึงจัดงานสัมมนา Board Governance & Culture เมื่อเดือน
กันยายน 2564 เพื่อสื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซือ้ขายล่วงหน้า และเชญิกรรมการจากบรษิทัหลกัทรพัย์ 4 แห่ง 
มาร่วมเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรรมการบริษัทและการให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
  (3) ฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัทหลักทรพัย์ 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบงานในการก�ากับดูแลและบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีมาตรการรองรับกรณีบริษัท
ไม่สามารถด�ารงเงนิกองทุนสภาพคล่องสทุธอิย่างเพยีงพอ ซึง่จะ
ช่วยให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
  (4) การท�าความรูจั้กกบัลกูค้าและการตรวจสอบเพือ่
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการให้ค�าแนะน�าที่ด ี
โดยการท�าความรูจ้กักบัลกูค้าและการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทสามารถให้
ค�าแนะน�าและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงทีลู่กค้า
ยอมรบัได้  นอกจากนี ้ยงัจะช่วยป้องกนัการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม 
เช่น การใช้บญัช ีnominee ในการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกีย่วกบั
การซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
  (5) การดูแลทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า เพ่ือให้
มัน่ใจว่าบรษัิทมรีะบบงานและมาตรการในการดแูลและเก็บรักษา
ทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและรัดกุม โดยมี
การก�าหนดการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าภายใต้หลักความจ�าเป็น
ในการรูข้้อมลูและมกีารจดัการข้อมลูดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกั
ทีก่�าหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฯ เพ่ือให้ทรพัย์สนิ
และข้อมลูของลูกค้ามคีวามปลอดภยั ครบถ้วน ถกูต้อง และได้คนื
เมื่อลูกค้าต้องการ
  (6) การปฏบิตังิานของหน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 
เนื่องจากหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นกลไกส�าคัญ
ในการก�ากับดูแลตนเองที่ดีท่ีจะช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์ด�าเนิน
ธรุกิจได้อย่างมีประสทิธภิาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ทีผ่่านมาจากสถานการณ์โควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบ
ให้พนกังานของบริษัทหลกัทรัพย์ต้องปฏิบตังิานจากทีบ้่าน ก.ล.ต. 
จึงสื่อสารและซักซ้อมกับผู้บริหารและหน่วยงานก�ากับดูแล
การปฏิบติังานของบรษัิทหลกัทรพัย์อย่างต่อเนือ่งถงึความคาดหวงั
ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าวให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
จากที่บ้าน
  จากการก�ากบัดแูลท่ีผ่านมาพบว่า บรษัิทส่วนใหญ่ได้ให้
ความส�าคญัในระบบงานข้างต้น และมีผลการประเมินความเส่ียง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ถึงระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
พบว่าบริษทัใดมรีะบบงานทีเ่ข้าข่ายผดิกฎหมายน้ัน ก.ล.ต. จะมี
การพิจารณาลงโทษ ส่วนกรณีบริษัทที่มีข้อบกพร่อง ก.ล.ต.              
ได้สั่งการ ก�าชับ และให้ค�าแนะน�าให้บริษัทด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขระบบงานให้รดักมุและมคุีณภาพ รวมถงึเพ่ิมความระมัดระวงั
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
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การก�ากับดูแลบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์

  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลบุคลากรของ
บรษิทัหลกัทรพัย์ด้วยการส่ือสารความคาดหวังในการด�าเนนิงาน
และข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ ตลอดจนการซกัซ้อมความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัท
สามารถก�ากบัดแูลตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะช่วยป้องกนั
ความเสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อบริษัทและผูล้งทนุ
  ส�าหรับปี 2564 ก.ล.ต. พิจารณาลงโทษผู้บริหารของ
บริษัทหลักทรัพย์ในกรณีละเลยการเตรียมความพร้อมและ
การก�ากับดูแลระบบงานและการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้
บริษัทไม่สามารถช�าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด และไม่สามารถด�ารงเงินกองทนุสภาพคล่อง
สุทธิได้ตามท่ีกฎหมายก�าหนด รวมทั้งไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีการค�านวณเงิน
กองทนุสภาพคล่องสุทธิไม่ถกูต้องและได้ยืน่รายงานเงนิกองทนุ
สภาพคล่องสุทธิที่มีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต่อก.ล.ต.
  นอกจากน้ี ในส่วนการพจิารณาลงโทษผูแ้นะน�าการลงทนุ
พบว่าความผดิส่วนใหญ่มาจากการแสวงหาประโยชน์จากผูล้งทนุ
โดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ชักชวนให้ลูกค้า
ซ้ือหุน้นอกตลาดแต่หุ้นไม่ได้เข้าซ้ือขายในตลาดจริง รบัมอบหมาย
จากลูกค้าในการซ้ือขายแทนหรือตัดสินใจซ้ือขายแทนผู้ลงทุน 
เป็นต้น ซึง่ ก.ล.ต. ได้ด�าเนนิการลงโทษตามระดบัความร้ายแรง
ของความผิดแล้ว รวมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ลงทุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังและสามารถ
ดูแลตนเองได้

2. การก�ากับดูแลผู ้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หน่วยลงทุน 

  การก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขายหน่วย
ลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) 
ได้แก่ ธนาคาร บรษิทัประกนัชวีติ และบรษัิทหลกัทรพัย์นายหน้า
ซือ้ขายหน่วยลงทุน มีหวัใจส�าคญัอยูท่ีก่ารดูแลให้ผูป้ระกอบธรุกจิ
ให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม มีการน�าเสนอและให้ค�าแนะน�า
ผลติภณัฑ์การลงทุนโดยค�านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคญั 
รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือ
ผิดประเภทต่อลูกค้าและการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า 
  ปี 2564 ก.ล.ต.ได้ปรับเปลีย่นการก�ากับดูแลให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์โควดิ-19 เช่น การประชมุระยะไกล รวมทัง้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์การลงทุนที่มีการปรับตัว
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนให้ผูป้ระกอบธรุกจิ
สามารถด�าเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีการ
ด�าเนินงานส�าคัญดังนี้
  (1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของ
ระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2564 มีผู้สนใจประกอบ
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งกรณีผู้ยื่นขอ

ใบอนญุาตรายใหม่และผูป้ระกอบธุรกจิทีม่ใีบอนญุาตหลกัทรพัย์
อยูแ่ล้ว แต่ต้องการจะประกอบธรุกจินายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เพิ่มเติม โดย ก.ล.ต. ได้พิจารณาความพร้อมของระบบงาน
และบุคลากรในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจมีโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ระบบงาน ตลอดจนบคุลากรทีเ่หมาะสมและเพยีงพอให้สามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
  ในปี 2564 ก.ล.ต. ให้ใบอนญุาตประกอบธรุกจินายหน้า
ซ้ือขายหน่วยลงทนุแก่ผูป้ระกอบธรุกจิจ�านวน 4 ราย และพิจารณา
อนุญาตการเริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
จ�านวน 4 ราย
  (2) การก�ากบัดแูลการประกอบธรุกจินายหน้าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ก.ล.ต. ใช้เครือ่งมอืในการก�ากบัดแูลทีห่ลากหลาย 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัจ�านวนผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่พิม่ขึน้และลกัษณะ
ของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโดย
   (2.1) การเข้าตรวจสอบธนาคาร บรษิทัประกนัชวีติ 
และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยประเมิน
ความเสี่ยงตามแนวทางคาดการณ์ไปข้างหน้า
   (2.2) การก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หน่วยลงทนุทุกรายท�าแบบประเมนิตนเอง เพือ่ให้ ก.ล.ต. น�าข้อมลู
ดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้นได้มีการแจ้งผล
ให้ผูป้ระกอบธรุกจิทราบเพ่ือน�าไปพิจารณาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 
   (2.3) การเดนิสายพบผูป้ระกอบธรุกิจแบบรายบรษิทั
จ�านวนท้ังสิ้น 39 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องในสายงานธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
  (3) การสือ่สารให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบธรุกจินายหน้า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพือ่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการปฏบิติั
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและปองกันมิให้เกิด
ความเสยีหายต่อผูล้งทนุและภาพลกัษณ์ของตลาดทนุโดยรวม 
ก.ล.ต. จดัการประชมุในรปูแบบออนไลน์เป็นระยะ ๆ เพือ่ซกัซ้อม
ความเข้าใจและสือ่สารความคาดหวงัเกีย่วกบัหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัเกณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน รวมทัง้ท�าข้อมลู
เผยแพร่และปรับปรุงค�าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
และต่ออายผุูแ้นะน�าการลงทนุและผูว้างแผนการลงทนุเผยแพร่
บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่ออ�านวยความสะดวกและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและต่ออายุ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
  (4) ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแขง็ในการประกอบธรุกจิ
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสนับสนุนการจัดตั้งชมรม
นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นศนูย์กลางในการประสานงาน 
รวบรวมและให้ความเหน็จากมมุมองผูป้ระกอบธรุกิจต่อกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการส่งเสรมิและลดอปุสรรคของผูป้ระกอบธรุกจิ
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
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3. การก�ากับดูแลธุรกิจจัดการลงทุน 

  ปี 2564 ก.ล.ต. ยังคงก�ากับดูแลธุรกิจจัดการลงทุน
ทัง้ผูป้ระกอบธุรกจิและบคุลากรโดยค�านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุ
เป็นส�าคัญ โดยผู้ประกอบธุรกิจควรให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถ ความช�านาญ 
ด ้วยความเอาใจใส ่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือ
เยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน  
  จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีอยู่สืบเนื่องถึงปี 2564 
ท�าให้ผู ้ประกอบธุรกิจยังคงประกาศใช้แผนรองรับกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินโดยให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ปรับเปลี่ยน
การก�ากบัดแูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยใช้รปูแบบต่าง ๆ  เช่น 
การประชุมระยะไกล การใช้เทคโนโลยีในการน�าส่งข้อมูลและ
การสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น ก.ล.ต. จึงยังสามารถก�ากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการด�าเนินงานในเรื่องที่ส�าคัญ ดังนี้
  (1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของ
ระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2564 มีผู้สนใจประกอบ
ธุรกิจจัดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีผู้ยื่นขอ
ใบอนญุาตรายใหม่และผูป้ระกอบธุรกจิทีม่ใีบอนญุาตหลกัทรพัย์
อยู่แล้วแต่ต้องการจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นเพ่ิมเติม 
รวมทัง้ผู้ท่ีประสงค์จะท�าธรุกจิทีเ่กีย่วเน่ือง เช่น บรษิทัจดัอันดบั
กองทุนรวม ทรสัต ีเป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้พจิารณาความพร้อม
ของระบบงานและบคุลากรในการประกอบธรุกจิดังกล่าว เพือ่ให้
ม่ันใจว่าผูป้ระกอบธรุกิจมโีครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน 
ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2564  ให้ใบอนุญาตจ�านวน 4 ราย อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจ�านวน 7 ราย และให้ความเห็นชอบ
บริษัทจัดอันดับกองทุนรวมจ�านวน 1 ราย
  (2) การก�ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวม 
กองทุนส�ารองเลีย้งชพีและกองทนุส่วนบคุคล ก.ล.ต. ใช้เครือ่งมอื
ในการก�ากับดูแลที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับจ�านวน
ผู้ประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของการประกอบธุรกิจ
ทีเ่ปล่ียนแปลง โดย (1) การเข้าตรวจสอบบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน โดยประเมนิความเสีย่งตามแนวทางคาดการณ์ไปข้างหน้า 
(2) การก�ากับดแูลและตดิตามการด�าเนินงานของผูป้ระกอบธรุกจิ
เพื่อให้สามารถก�ากับดูแลความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของ
บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุนได้อย่างต่อเนือ่ง (3) การเข้าพบ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนในรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่
และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมและการก�ากับกิจการที่ดี และ 
(4) การใช้แบบประเมนิตนเองเพือ่ประเมนิความเสีย่ง นอกจากนี้ 
ก.ล.ต. ยังอยู ่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของการประกอบธุรกิจและสภาพแวดล้อม
ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะวิเคราะห์ผู ้ประกอบธุรกิจในเชิงลึก 

และก�ากับดูแลตามธุรกรรมที่ส�าคัญของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้
สามารถติดตามและจดัการความเสีย่งได้ทนัการณ์ยิง่ข้ึน รวมทัง้
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดีขึ้น
  (3) การสือ่สารให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบธรุกจิ เพือ่ส่งเสรมิ
ให้เกิดความเข้าใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
และปองกนัมใิห้เกดิความเสยีหายต่อผูล้งทนุและภาพลกัษณ์
ตลาดทนุไทย ก.ล.ต. ได้จดัท�าคูม่อืรวบรวมประกาศทีเ่ก่ียวข้อง
กบัธรุกจิจดัการลงทนุและเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของ ก.ล.ต. ซึง่เป็น
ประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนและผู้ที่ประสงค์
จะขอรับใบอนุญาต ช่วยให้เห็นโครงสร้างของหลักเกณฑ์
ที่เกีย่วข้องและสะดวกต่อการสบืค้นได้ยิง่ขึน้ รวมทัง้ได้ร่วมเป็น
วิทยากรในการอบรมผู ้ จัดการกองทุนและผู ้ก�ากับดูแล
การปฏบิติังาน เพือ่สือ่สารระบบงานทีเ่หมาะสม ประเดน็ทีพ่บจาก
การตรวจสอบ แนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษ 
เพือ่ให้ผู้ประกอบธรุกจิน�าความรูท้ีไ่ด้ไปปรบัใช้ในการปฏบัิติงาน 
เป็นการป้องปรามไม่ให้เกดิความผดิในอนาคต นอกจากนี ้อยู่ใน
ระหว่างการจัดท�าช่องทางการค้นหาข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์ประกาศของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก
แก่ผูป้ระกอบธรุกจิในการค้นหาข้อหารอืต่าง ๆ เพ่ือน�าไปปฏบัิติ
ให้ถูกต้องเหมาะสม 
  (4) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่กือ้หนนุให้เกดิการ
ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีธรรมาภิบาลของบริษัทและกิจการในตลาดทุน 
ก.ล.ต. เชิญชวนผู้ลงทุนสถาบันโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนส�ารอง
เลีย้งชีพ ประกาศรบัและปฏบิตัติามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 
รวมถึงติดตามให้บริษัทจัดการลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์
ที่ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลในฐานะผู ้ลงทุนสถาบัน 
ให้เปิดเผยและรายงานการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลการลงทุน
ของบรษิทัต่อผูล้งทนุหรอืประชาชนทัว่ไปบนหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทั

4. การก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

 4.1 สินทรัพย์ดิจิทัล
  ก.ล.ต. พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางแห่ง
ด�าเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด อันส่งผลกระทบ
ต่อบรษิทัและผูล้งทนุ ก.ล.ต. ได้สัง่การและให้เวลาแก่ผู้ประกอบ
ธรุกจิดจิทิลัในการด�าเนนิการแก้ไขมาอย่างต่อเนือ่ง แต่ผู้ประกอบ
ธรุกิจสนิทรพัย์ดิจทิลัไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ จงึได้
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต อีกทั้งยังพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ก.ล.ต. ได้ประสานงาน
กบัฝายงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท�า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการ
ด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิด โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้
  • คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เห็นควรเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็น
ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล จ�านวน 2 บริษัท เนื่องจากไม่สามารถ
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ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
  • ให้ค�าปรกึษาแก่ผูป้ระสงค์จะประกอบธุรกจิสนิทรพัย์
ดิจิทัล จ�านวน 79 ราย
  • ให้ค�าปรึกษาและจัดประชุมในขั้นของการขอรับค�า
ปรึกษาและนัดหารอืประเด็นทีส่�าคญัเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อม
ให้ผูป้ระสงค์จะขอรับใบอนญุาตการประกอบธุรกจิสนิทรัพย์ดจิทิลั
ก่อนเข้าสูก่ระบวนการย่ืนขอรบัใบอนญุาตจ�านวนทัง้สิน้ 68 ราย
  • เข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ท�าการของผู้ประกอบธุรกิจ
สนิทรพัย์ดจิทัิล 7 บรษิทั โดยให้ความส�าคญักบัระบบงานทีส่�าคญั
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ระบบเปิดบัญชีและ
ท�าความรูจั้กลกูค้า ระบบการซือ้ขายสินทรพัย์ดจิทิลั ระบบฝาก 
ถอน โอน และเก็บรักษาทรัพย์สินลกูค้า ระบบแสดงทรพัย์สนิลกูค้า 
ระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการท�างานของระบบ
ซือ้ขายให้มคีวามเป็นระเบยีบเรียบร้อย ระบบรองรับการด�าเนนิธรุกจิ
ได้อย่างต่อเนื่อง ระบบงานในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ระบบการรับและจัดการข้อร้องเรียนและระบบจัดท�ารายงาน
  • จดัประชมุสมัมนาการปฏบิตังิานของหน่วยงานก�ากบั
ดูแลและผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
จ�านวน 3 คร้ัง เพือ่สือ่สารแนวทางในการด�าเนนิงานและปฏิบตัติาม
เกณฑ์ทีก่�าหนด รวมทัง้เชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาสมัมนาด้วย 
เช่น ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
  • คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับผู ้ประกอบธุรกิจ
สนิทรพัย์ดจิทิลัจ�านวน 3 บริษัท เน่ืองจากเก็บรักษาสินทรพัย์ดจิทิลั
ของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อท�าธุรกรรมเท่านั้น 
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าสนิทรพัย์ดิจทิลัของลูกค้าทัง้หมด
ที่เก็บรักษาไว้ และไม่น�าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับ
ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
ก�าหนด
  • ด�าเนินการกล่าวโทษผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มศนูย์ซือ้ขาย
สนิทรพัย์ดจิทิลัต่อกองบงัคบัการปราบปรามการกระท�าความผดิ
เก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรณปีระกอบธรุกิจศนูย์ซือ้ขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชก�าหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จ�านวน 1 ราย 
โดยพบว่ามีการให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
สนิทรพัย์ดจิิทัล โดยการจบัคูห่รอืหาคูส่ญัญาให้ หรอืการจัดระบบ
หรืออ�านวยความสะดวกให้ผูซ้ึง่ประสงค์จะซือ้ขายหรือแลกเปลีย่น
สนิทรพัย์ดจิิทัลสามารถท�าความตกลงหรอืจบัคู่กนัได้ผ่านเวบ็ไซต์
ของผู้ให้บริการ โดยมีการชักชวนให้ประชาชนและผู้ลงทุนไทย
เข้าใช้บรกิารไม่ว่าจะทางเวบ็ไซต์และเพจเฟซบุก๊ของผูใ้ห้บรกิาร

 4.2 โทเคนดิจิทัล  
  ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีประกอบกับเพื่อให้
การระดมทุนมคีวามน่าสนใจและสร้างความมัน่ใจให้กบัผูล้งทนุมากขึน้ 
ภาคเอกชนจึงมแีนวคดิท่ีจะน�าสินทรพัย์ต่าง ๆ มาแปลงเป็นโทเคน
ดิจิทัลและออกเสนอขายเพื่อระดมทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับผล
ตอบแทนจากกระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น 
อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีลักษณะ
คล้ายกับการระดมทุนแบบหลักทรัพย์ เช่น คล้ายทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรอืการแปลงสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์  

เป็นต้น ขณะท่ีกลไกการก�ากบัดแูลความเสีย่งส�าคัญยงัไม่รองรบั 
ประกอบกับอาจเป็นช่องว่างทางกฎหมายและก่อให้เกิดปัญหา
การหาประโยชน์จากความแตกต่างในการก�ากับดูแล ดังนั้น 
ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนแนวทางก�ากับดูแลโดยปรับปรุงกฎเกณฑ์
การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้เทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์
ที่มีลักษณะคล้ายกัน ดังนี้
  • ระยะส้ัน: ปรับปรงุหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลการออก
เสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้
เทยีบเคยีงได้กบัหลกัเกณฑ์การก�ากบัดูแลการออกเสนอขายหลกัทรพัย์
ทีม่ลีกัษณะคล้ายกนั โดยในปี 2564 ก.ล.ต. ได้ปรบัปรงุกฎเกณฑ์
การเสนอขายโทเคนทีม่อีสังหารมิทรพัย์หรือมกีารกระแสรายรับ
จากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิงให้มีกลไกคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น เช่น ก�าหนดให้มีกลไกติดตาม
ดแูลการบริหารจดัการทรพัย์สนิ ความเป็นอสิระและการท�าหน้าที่
ของทรัสตี การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ที่ปฏิบัติต่อผู ้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม การจัดการ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ เงือ่นไขในการได้มา/
จ�าหน่ายอสงัหาริมทรพัย์อย่างยตุธิรรม เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัได้
ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือ
มีการกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิง         
ให้มคีวามยดืหยุน่เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิ
ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เช่น ก�าหนดให้สามารถน�าสิทธิการเช่า
มาใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงได้ และเพิ่มเงื่อนไขทางเลือกมูลค่า
การระดมทนุเพ่ือลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 
เป็นต้น โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
  • ระยะปานกลาง: ปรบัปรงุกฎหมายหลกัทรัพย์เพือ่รองรับ
ให้โทเคนดิจิทัลเพ่ือการลงทุนและโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้
ประโยชน์ไม่พร้อมใช้ เป็นหลกัทรพัย์ภายใต้ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะของโทเคนดจิทิลัทีเ่ป็นการระดมทนุ
เช่นเดยีวกบัหลกัทรพัย์และมกีารก�ากบัดแูลทีเ่ท่าเทยีมกันภายใต้
กฎหมายฉบับเดียวกัน โดยในปี 2564 ได้ปรับปรุงกฎหมาย
แล้วเสร็จและเสนอร่างกฎหมายไปยังกระทรวงการคลังแล้ว
เมือ่ไตรมาส 3 ของปี 2564  

5. การก�ากับดูแลตลาดอนุพันธ์

  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลและสนับสนุน
ให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
(TFEX) ให้บริการศนูย์ซือ้ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม น่าเช่ือถอื และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย รวมทัง้มรีะบบงาน
ที่ได้มาตรฐานและสามารถให้บริการผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีทีผ่่านมา ก.ล.ต. ได้สนบัสนนุการพฒันาการซือ้ขายสญัญา
ซ้ือขายล่วงหน้าใน TFEX โดยการให้ความเห็นชอบการปรบัปรงุ
ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ผูล้งทนุได้มเีครือ่งมอื
ในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ผู้ลงทุน
ต่างประเทศสามารถเข้ามาซ้ือขายเพื่อส่งมอบรับมอบสัญญา
ซือ้ขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้าใน TFEX โดยมกีารด�าเนนิการ ดังนี้ 
(1) ปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแลการส่งมอบรับมอบสินค้า
เกษตรใน TFEX ของผู ้ลงทุนต่างประเทศ เพื่อให้ผู ้ลงทุน
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ต่างประเทศส่งมอบรับมอบสนิค้าเกษตรในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าได้ (2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ TFEX เก่ียวกับการให้
บรกิารซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ้่างองิอตัราแลกเปลีย่นเงนิ
ของตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู ้ลงทุนต่างชาติ
ทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลสภาพคล่องในผลติภณัฑ์ท่ีมกีารอ้างองิ
ราคาทรัพย์สินต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์และ TFEX 
สามารถซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัอตัราแลกเปลีย่น
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ (3) ปรับปรุงแบบและ
ข้อความของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่
อ้างอิงกับโลหะเงินที่มีความบริสุทธ์ิ 99.9% ในส่วนของเดือน
ที่ส่งมอบหรือช�าระราคา และการปรับปรุงแบบและข้อความ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในส่วนของจ�านวนการถอืครองสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าสงูสดุและ 
เพิ่มช่วงเวลาซื้อขายในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มเครื่องมือ
ในการลงทุนให้กบัผูล้งทนุสามารถสร้างกลยทุธ์ทีล่ดความเสีย่ง
ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายงานประจ�าปี 2564

เป้าหมาย ยั่งยืน

ยทุธศาสตร์ที ่1 Sustainable capital market: ตลาดทนุ
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในปี 2564 
โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 108,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 
จากมลูค่าเฉลีย่ปี 2561 – 2563 (68,960 ล้านบาท) โดย ก.ล.ต. 
ได้เป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว 
ผ่านการสร้างระบบนเิวศให้พร้อมรองรบัการลงทุนเพือ่ความยัง่ยนื 
อาท ิการเตรยีมความพร้อมให้กบัผูอ้อกหลกัทรัพย์อย่างต่อเนือ่ง
ในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก และการออกหลกัเกณฑ์รองรบัการออกและเสนอขาย
ตราสารหนีส่้งเสรมิความย่ังยนืเพือ่เป็นเคร่ืองมือระดมทนุส�าหรบั
กิจการท่ีค�านึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับการด�าเนินธุรกิจ โดยมีบริษัท
ใช้ช่องทางดงักล่าวแล้ว 1 ราย มลูค่าออกและเสนอขาย 5,000 
ล้านบาท รวมทั้งเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ออกหลักทรัพย์
ในกลุม่ความยัง่ยนื ก.ล.ต. ออกประกาศเพือ่ยกเว้นค่าธรรมเนยีม
การยื่นค�าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ ส�าหรับการออกเสนอขาย
ตราสารหน้ีส่งเสรมิความยัง่ยนื พร้อมทัง้ได้ขยายเวลาการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวส�าหรับตราสารหน้ีเพือ่อนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคมและตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน
อีกด้วย
  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพือ่ร่วมกนัผลกัดนัให้ตลาดทุนไทยยกระดบัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น เช่น การจัดอบรมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน
ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและ
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด (สิงค์โปร์) และ
การจัดอบรมเตรียมความพร้อมร่วมกับทางธนาคารโลกให้แก่
ผูท้ีส่นใจเป็นผูป้ระเมนิด้านความยัง่ยนืในประเทศ เพือ่เสรมิสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจในทางปฏบิตัสิ�าหรบัการให้ความเหน็ในกรอบ
ของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ เป็นต้น

เป้าหมาย เข้าถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Financial well-being: ประชาชนอยู่ดี
มสีขุภาพทางการเงนิในระยะยาว มกีารออมและการลงทนุระยะยาว
ที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ
  • ด้านการให้ความรูแ้ละข้อมลูแก่ผูล้งทนุ ก.ล.ต. ให้ความรู้
ด้านการเงิน การลงทุนแก่ผู้ลงทุนผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น 
การจัดอบรมออนไลน์ การใช้สื่อวิทยุ และการสื่อสารผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ของ ก.ล.ต. นอกจากนี ้ได้จดัท�ารายงานผลการศกึษา
พฤติกรรมการใช้สื่อเกี่ยวกับการเงินการลงทุนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยจะน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท�าแผน
ให้ความรูท้ีต่อบโจทย์กลุม่เป้าหมายซึง่เป็นคนรุน่ใหม่ต่อไป ท้ังนี้ 
เพือ่ให้ผูล้งทนุสามารถเข้าถงึข้อมลูทีม่คีวามเข้าใจง่ายและมข้ีอมลู
เปรยีบเทยีบ ก.ล.ต. ได้ปรบัปรงุเกณฑ์เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูล
ในหนังสือชี้ชวนส�าหรับกองทุนรวมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
ด�าเนินการให้มีข้อมลูด้านกองทนุรวมและกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
ประเภทที่นายจ้างหลายรายมาเลือกกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุต้ังไว้แล้ว เพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูล้งทนุ นอกจากนี้ 
ได้ร่วมกบัตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจดัเตรยีมให้มรีะบบ
ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน ส�าหรับแบบรายงาน One Report 
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผูท้ีต้่องการใช้ข้อมลูจะสามารถน�าข้อมลู
ไปศึกษาวิเคราะห์ได้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียน
ก็จะสามารถกรอกข้อมูลแบบรายงาน One Report ได้สะดวก
ยิ่งขึ้นเช่นกัน
  • ด้านการวางรากฐานรองรับการขยายผู้ลงทุนใน
ตลาดทนุ ก.ล.ต. มฐีานข้อมูลผูถ้อืหน่วยลงทนุ และมคีวามเข้าใจ
ในพฤติกรรมของผู ้ลงทุนมากขึ้นจากการส�ารวจการลงทุน
ในกองทุนรวมของประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
และก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการก�ากับ
ดูแลและการติดตามความเสี่ยง

ก.ล.ต. ร่วมกับธนาคารโลก จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ
“Workshop with External Review Providers in the 
ASEAN Region”
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การขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุนไทย

  ตลาดทนุเป็นกลไกหนึง่ทีส่�าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ ในปี 2564 ตลาดทุนเติบโตอย่างมาก 
โดยตราสารทุนและตราสารหน้ีภาคเอกชนมีมูลค่ารวมประมาณ 
23.44 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 145 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ สะท้อนถงึความสามารถในการท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งทนุ
ทีส่�าคญัของภาคธรุกจิ รวมทัง้เป็นแหล่งการลงทนุและการออม
ของผู้ลงทุนและประชาชนทุกกลุ่ม
  จากรายงานความเสี่ยงโลกประจ�าปี 2565 จัดท�าโดย 
World Economic Forum พบว่าความเสีย่งในด้านส่ิงแวดล้อม
ครองอันดบัต้น ๆ  (ได้แก่ ความล้มเหลวในการจดัการสภาพภมูอิากาศ             
การเผชญิกบัสภาวะอากาศแบบสดุขัว้ การสญูเสียความหลากหลาย
ทางชวีภาพ) และยงัคงมีประเด็นความเสีย่งส�าคญัทางด้านสงัคม
รวมถึงโรคระบาด เป็นต้น  ซึง่การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
เป ็นอีกหน่ึงป ัญหาที่ส ่งผลกระทบเชิงลบอย่างมหาศาล
ต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี ผู้ลงทุนมีความคาดหวังให้บริษัท            
ทีล่งทนุให้ความส�าคญักับการประกอบธรุกิจอย่างมีธรรมาภบิาล 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Environment, 
Social and Governance: ESG) เพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ 
โดยพบว่าผูล้งทนุสถาบนัทัว่โลกลงนามใน UN PRI (Principles 
for Responsible Investment) มากกว่า 3,750 สัญญา 
เพื่อน�าหลักการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
มาประกอบการตดัสนิใจลงทนุ โดยผูล้งทนุสถาบนักลุ่มน้ีมีเงนิลงทนุ
รวมกนัประมาณ 120 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และยงัคงเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเนื่อง
  ดงันัน้ การด�าเนนิงานด้านความย่ังยนืของบริษทัจดทะเบยีน
และบรษิทัท่ีออกหลกัทรัพย์เสนอขายต่อประชาชน (รวมเรียกว่า 
“บริษัท”) จึงไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงประเด็นผลประกอบการ
ทางการเงินหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป ็นก�าไรอีกต่อไป 

แต่กลายเป็น three bottom lines ได้แก่ profits, planet, 
และ people หรือ 3Ps  ยกตัวอย่างของ planet หรือด้าน
สิง่แวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหรอืการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่วน people จะมุ่งเน้นประเด็นสังคม เช่น 
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของแรงงาน ซ่ึงในช่วงการระบาดของ
โรคโควดิ-19 ท�าให้เหน็ชดัว่าผูท้ีม่คีวามเปราะบางทางเศรษฐกิจ
และแรงงานลูกจ้างรายวันได้รับผลกระทบอย่างมากจากการ
ถกูเลิกจ้างกะทนัหนั ดงันัน้ หากบริษทัไม่สามารถบรหิารจดัการ
และรับมือกับความเส่ียงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อมลูค่าสนิทรัพย์ ชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ ตลอดจนผลการด�าเนนิงาน
ของกิจการได้ 
  ก.ล.ต. มพัีนธกจิ คือ ก�ากับและพัฒนาตลาดทนุให้น่าเชือ่ถอื 
มปีระสทิธภิาพ และสงัคมทกุภาคส่วนเข้าถึงได้ จงึน�าแนวทางสากล 
เช่น หน่วยงานก�ากับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ หน่วยงาน
ก�ากับดูแลตลาดทุนอาเซียน เป็นต้น และทิศทางนโยบายของ
ประเทศมาก�าหนดให้ประเดน็ด้านความยัง่ยนืเป็นหนึง่ในเรือธง
ยุทธศาสตร์ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป และ
นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ คอื เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกจิ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) รวมทัง้แผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัที ่3 
ป 2560 - 2564  โดยมุง่มัน่สร้างระบบนเิวศเพือ่ตลาดทนุทีย่ัง่ยนื 
ค�านงึถงึทกุองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
ผู้ลงทุน ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผู้ประเมิน การสร้างแพลตฟอร์ม
เพือ่สนบัสนนุและเพิม่การรบัรูอ้ย่างกว้างขวางให้แก่ผูอ้อกตราสาร 
และสร้างความร่วมมือจากพันธมติรและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ซึง่นอกจาก
จะช่วยพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนตามกรอบนโยบายสากลและ
ทิศทางของประเทศแล้ว จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) ด้วย 

ทิศทางการพัฒนางานด้าน ESG โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
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  ในปี 2564 ก.ล.ต. ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานผ่านทกุองค์ประกอบ
ข้างต้นอย่างผสมผสานสรุปได้ดังนี้

ผู้ออกหลักทรัพย์
  (1) ส่งเสรมิอย่างต่อเนือ่งให้บริษัทน�าหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 
Governance Code: CG Code) ซ่ึงเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับ
คณะกรรมการบริษัท ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของบริษัท
  (2) ส่งเสริมให้บริษัทมีความรู้ความเข้าใจจากการที่มี
การปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลใหม่เป็นแบบ 56-1 One Report 
เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ได้แก่ ภาพรวมของ
นโยบายและเป้าหมายการจดัการความยัง่ยนื การจดัการผลกระทบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ การจดัการความยัง่ยนื
ในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม ซ่ึงครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชนและการมี
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี รวมทัง้จดัท�าค�าถามทีพ่บบ่อยเพ่ือช่วยให้
บริษทัมคีวามเข้าใจยิง่ขึน้ โดยเป็นการด�าเนนิการเสรมิจากการมี
คู่มือ การจัดอบรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ แบบ 56-1 One Report 
จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี เป็นที่
น่ายนิดว่ีามบีรษิทัจดทะเบยีน 169 บรษัิท สามารถเปิดเผยข้อมลู
ตามแบบ 56-1 One Report ได้ตัง้แต่ปี 2564 (early adopt) 
โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
125 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 44 บริษัท
  (3) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การส�ารวจการก�ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบยีนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) 
ให้สอดรับกับแบบ 56-1 One Report  โดยจะเริ่มใช้ CGR 
ใหม่ในปี 2566 

ผลิตภัณฑ์การลงทุน 
  (1) ออกหลักเกณฑ์ตราสารหนี้ส ่งเสริมความยั่งยืน 
(Sustainability-linked Bond: SLBs) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ระดมทนุส�าหรบักจิการทีค่�านงึถึงความยัง่ยนืและผนวกปัจจยัด้าน 
ESG เข้ากับการด�าเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขให้ผลตอบแทน
อ้างอิงกับตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู ้ออก
ตราสารหนี้ก�าหนดไว้ เช่น การก�าหนดอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง
กบัเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ผูอ้อกตราสาร
จะให้ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้หากไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้  ทั้งนี้ มีบริษัทจดทะเบียนออกตราสาร 
SLBs แล้ว 2 ราย คือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
11,000 ล้านบาท และบริษทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) 
10,000 ล้านบาท
  (2) ส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์การระดมทุนและลงทุน
ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น  ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพ่ือพัฒนาสังคม 
(Social Bond) ตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืน (Sustainability 
Bond) ซึ่งพบว่าการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยในปี 2561 - 2564 มมูีลค่ารวมประมาณ 301,116.11 ล้านบาท 
แบ่งเป็น Green Bond 88,224.90 ล้านบาท Social Bond 
17,489.61 ล้านบาท Sustainability Bond 174,401.60 ล้านบาท  
และ Sustainability-linked Bond 21,000 ล้านบาท
  (3) กองทนุรวมธรรมาภิบาล (CG fund)1 มจี�านวน 11 กอง 
มูลค่าทรัพย์สินรวม 3,200 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนจะน�าค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส่วนหนึ่ง
ไปบรจิาคให้แก่หน่วยงานทีส่่งเสรมิกจิกรรมการต่อต้านคอร์รัปชนั
และการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี นอกจากนี ้ยงัมีกองทนุรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนที่ให้ความส�าคัญกับ CG/ESG อ่ืน ๆ อีก 
ท�าให้โดยรวมแล้วตลาดทุนไทยมีกองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนที่ให้ความส�าคัญกับ CG/ESG ณ ธันวาคม 2564 
ทัง้สิน้ 64 กองทนุ มลูค่าสนิทรพัย์สทุธปิระมาณ 61,685 ล้านบาท2

กองทุน CG/ESG

  Thai CG Fund
  CG Fund อืน่ ๆ 
  ESG Fund

จ�านวนกองทุน

11
6

47

สินทรัพย์สุทธิ
(ล้านบาท)

3,200.00
21,902.71
36,582.66

1 ปัจจุบัน ก.ล.ต. ประสานกบัสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ เพือ่ช่วยให้บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ สามารถปรบัเปลีย่นชือ่กอง CG fund เป็นกองทนุรวมการลงทนุ
 เพือ่ความย่ังยืน (Sustainable Investment Fund) เพือ่เป็นจดุเช่ือมโยงให้เหน็ว่า CG เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืได้  โดยในการลงทนุผูจ้ดัการกองทุน
 อาจน�าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาประกอบ แต่หุ้นที่เลือกมาทั้งหมดยังคงต้องเป็นหุ้นที่ได้ CG rating 4 ดาวขึ้นไป
2  http://ns3.aimc.or.th/web/ดาวน์โหลดสถิต/ิ 
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ผู้ประเมิน  
  (1) จัดให้มีผู้ประเมินตราสารหน้ีในประเทศ เพ่ือช่วย
ลดต้นทุนให้แก่กิจการและสนับสนุนให้มีผู้ที่ช่วยน�าข้อมูล ESG 
ของบริษัทมาวิเคราะห์และเผยแพร่เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน 
  (2) ประสานงานกับ The Asian Development Bank 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ให้ความรู ้เชิงเทคนิค
แก่ผูท่ี้สนใจและมศีกัยภาพเป็นผูป้ระเมนิในประเทศ ซึง่มีผูเ้ข้าอบรม
แล้ว 3 ราย คือ TRIS, TEAM consulting และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
  (3) Tris Rating Thailand ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 
Approved Verifiers ภายใต้ Climate Bonds Standard ของ 
CBI (นับเป ็นผู ้ประเมินภายในประเทศรายแรกในไทย) 
ในหมวดธรุกิจขนส่งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม พลงังานแสงอาทติย์
และพลังงานลม

ผู้ลงทุน
  (1) ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้ผู้ลงทุนสถาบันปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance 
Code: I Code) เพื่อให้มีการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ 
โดยนอกจากการพิจารณาลงทุนจากปัจจัยด้านผลตอบแทน
และความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุนแล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่อง 
ESG ของกิจการดังกล่าวด้วย  โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 
มผีูล้งทุนสถาบนัรวม 75 ราย ลงนามรับการปฏบิตัติาม I Code 
มูลค ่าทรัพย ์สินภายใต ้การบริหารจัดการรวมประมาณ 
10.4 ล้านล้านบาท นอกจากน้ี ได้จดัท�าคูมื่อการปฏบิติัตาม I Code 
ส�าหรับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทจดทะเบียนน�าหลัก ESG มาใช้ตาม
หลักการ I Code รวมทั้งผลักดันและสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส�าคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการจัดสัมมนาและ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น สมาคมบรษิทัจัดการลงทนุ กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 
UN PRI เป็นต้น
  (2) สนบัสนนุให้ผูล้งทนุสถาบนัซ่ึงเป็นแรงผลักดันทีส่�าคญั 
ติดตามบริษัทที่ลงทุนทั้งในด้านการเงินและการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมี ESG ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  (3) อยู ่ระหว ่างออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวม
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing 
Fund) รวมทั้งก�าหนดมาตรฐานด้านกระบวนการลงทุนที่ค�านึง
ถึง ESG ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  (4) สนับสนุนสมาคมบริษัทจดัการลงทนุด�าเนนิโครงการ 
Thailand ESG Data Framework ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
ส�าคัญท่ีศึกษาและจัดท�าตัวช้ีวัด ESG ที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
จะเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัผูล้งทนุใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจลงทนุ
  (5) ให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือรายย่อยเกี่ยวกับ
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ ESG รวมท้ังเน้นวตัถปุระสงค์การลงทนุ
เพือ่ตอบโจทย์ความม่ันคงทางการเงนิของประชาชนในระยะยาว 

เน้นการให้ความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสม 
วิธีการลงทุนที่ถูกต้อง ตลอดจนการปกป้องประโยชน์ตนเอง
จากกลโกงการลงทุนต่าง ๆ
  (6) ก�าหนดเป็นหวัข้อบงัคับให้ผูแ้นะน�าการลงทนุต้องอบรม
เรื่อง ESG เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ลงทุนได้ และให้นักวิเคราะห์
ท�าบทวิเคราะห์ที่ค�านึงถึงปัจจัย ESG  ดังนั้น ผู้ลงทุนจะได้เห็น
ความเสี่ยงทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ศูนย์แสดงข้อมูล (Bulletin platform) 
  ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงจุดเด่นของ Luxembourg Green 
Exchange (LGX) ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มแสดงตราสาร
ด้านส่ิงแวดล้อม (Green Exchange) แห่งแรกของโลกทีแ่สดงข้อมลู
ครบวงจรของตราสารหนีแ้ละกองทนุรวมยัง่ยนืจากหลายประเทศ
ทีม่คีวามน่าเชือ่ถือ ซึง่ประสบความส�าเรจ็อย่างมาก และได้รเิริม่
แนวคิดเช่ือมโยงน�าหลักทรัพย์เพ่ือความยั่งยืนของบริษัทไทย
รวมถึงตราสารหนี้เพ่ือความยั่งยืนไปเสนอขายหรือแสดงข้อมูล
ใน LGX ของตลาดหลกัทรพัย์ลกัเซมเบร์ิก เพ่ือดงึดดูการลงทนุ
และเพิม่โอกาสในการขยายฐานผูล้งทุนจากต่างประเทศมากข้ึน 
นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสมาคมตราสารหนี้ไทยจัดท�าแพลตฟอร์ม
ข้อมูลส�าหรับตราสารเพื่อความย่ังยืน โดยได้เปิดตัวเมื่อวันท่ี 
21 ตุลาคม 2563 ซ่ึงจะเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ออก 
green/social/sustainable bonds เป็นที่รู ้จักมากขึ้น 
และสร้างโอกาสในการเพ่ิมการรับรู้ของผู้ออกตราสาร อีกท้ัง
ยังจะเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน ESG 
ของตราสารได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

การขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม
  (1) มุ่งด�าเนินการสอดรับกับเป้าหมายการแก้ไขปัญหา
ภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป ้าหมาย 
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 
ภายในปี 2608 รวมทั้งนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ คือ 
BCG
  (2) มีความร่วมมอืกบัองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ รวมถึง
การจดัอบรมและจดัท�าคู่มอืด้านสิง่แวดล้อม เพ่ือร่วมกนัขับเคล่ือน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน
เพ่ือน�าไปสู ่สังคมคาร์บอนต�่าของประเทศไทย นอกจากน้ี 
มีการจัดงานสัมมนาคาร์บอนต�่า (CEO Dialogue) เพื่อมุ่งเน้น
การมส่ีวนร่วมจากผูบ้รหิารระดบัสงูและส่งผลให้เกดิการปฏบิติั
อย่างเป็นรูปธรรม 
  (3) สนับสนุนให้มีช่องทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
คาร์บอนเครดิตผ่าน carbon credit platform เพื่อส่งเสริม
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดย ก.ล.ต. 
ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของแพลตฟอร์มดังกล่าว
แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
  (4) ด�าเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจเพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน ระหว่าง ก.ล.ต. และ UK 
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Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) 
โดยหน่ึงในประเด็นความร่วมมือคือ การสนับสนุนให้บริษัท
มีศกัยภาพและความรู้ความเข้าใจในการระดมทนุและการด�าเนนิ
ธรุกจิทีค่�านงึถงึ ESG ได้อย่างเป็นรปูธรรม ผ่านการออกตราสารหนี้
ที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพภูมอิากาศตามมาตรฐานสากล เป็นต้น โดยร่วมกบั Carbon 
Disclosure Project (CDP) และ Ernest & Young Singapore 
ในการจัดอบรมเกี่ยวกับ Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) เพื่อให้ความรู้แก่บริษัทและ
ส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
  (5) เข ้าร ่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย 
(Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) และ Carbon 
Markets Club (CMC) รวมท้ังเข้าร่วมเป็นหนึง่ในคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของTCNN ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
แนวทางการด�าเนินงานของ TCNN ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์
  (6) สนับสนนุโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทนุ
ธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ที ่ก.ล.ต. ร่วมกบัองค์กรในตลาดทนุ              
12 องค์กร ร ่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ด�าเนินกิจการ
ด้วยความรบัผิดชอบต่อธุรกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยให้เงิน
สนับสนุนการด�าเนินโครงการที่เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: 
TRBN) ได้ริเริ่มไว้แล้ว ในการเชิญชวนบริษัทจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือกัน 
แลกเปลี่ยนต่อยอดองค์ความรู้กับภาคส่วนอื่น ๆ เพ่ือน�าสังคม
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ�านวน 10.5 ล้านบาท ให้แก่ (1) มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ�านวน 9 ล้านบาท เพือ่ด�าเนนิ
โครงการ “คณุดแูลปา เราดูแลคณุ” ในการร่วมพฒันาบคุลากร
ของชุมชนรักษาปา เป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนในการจัดท�าโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ในพื้นที่ปาชุมชนบริเวณภาคเหนือ และโครงการ  “ส่งพลาสติก
กลับบ้าน” ในการเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขยะ
พลาสติกรายเดือนจากแต่ละจุดรับขยะท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน 
การเปิดจุดรับขยะเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้าง
ค่านิยมแก่ประชาชนในวงกว้างเรื่องการคัดแยกขยะพลาสติก 
และ (2) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จ�านวน 1.5 ล้านบาท 
เพื่อด�าเนินโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในการเผยแพร่
ความรู้การบริหารจัดการขยะภายในองค์กรให้กับเครือข่ายและ
องค์กรอื่น ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของ
องค์กรที่ร่วมด�าเนินโครงการและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (7) ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจกบัสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย
และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการส่งเสริม
การพฒันาอย่างยัง่ยนืในทกุมิต ิโดยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในประเทศไทย
ด�าเนินธุรกิจอย่างมี ESG เพื่อน�าพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
  (8) เข้าร่วมการเสวนาในกิจกรรมของการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศ

สกอตแลนด์ เพือ่ร่วมน�าเสนอความส�าเรจ็ในการจดัตัง้เครอืข่าย 
TCNN ร่วมกบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน)  
และหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งได้จัดท�าวีดิทัศน์
เกี่ยวกับพันธกิจและการด�าเนินงานของ ก.ล.ต. ในการพัฒนา
ตลาดทนุไทยให้เติบโตอย่างยัง่ยนื เพ่ือร่วมจดัแสดงนิทรรศการ
และกจิกรรมคูข่นานในการแสดงผลการด�าเนนิงานของประเทศไทย
ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พร้อมทั้งได้จัดท�าวีดิทัศน์
ดังกล่าวในรูปแบบเสียงบรรยายไทย ตามด�าริของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี 

การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน
  (1) ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้บริษัทจดทะเบียนและ
ผูป้ระกอบธรุกจิทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนกัถงึ
การประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส�าคัญ
กับการน�าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGPs) มาปรับใช ้ 
และเปิดเผยข้อมลูการด�าเนนิการด้านสทิธมินษุยชนตามแบบ 56-1 
One Report 
  (2) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�าหรับความร่วมมือในการจัดท�า
หลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�าหรับภาคธุรกิจ
ในตลาดทุนไทย” ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตาม
แผนปฏิบตักิารระดบัชาติว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน National 
Action Plan on Business and Human Rights: NAP) 
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยเริ่มจัดท�าโครงการธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะท่ี 1) 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเร่ือง
สทิธมินษุยชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จนน�าไปสูก่ารปฏบิติั
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน�ามาเปิดเผยในแบบ 56-1 
One Report ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ focus group, 
CEO dialogue พร้อมจัดท�าคู่มือและคลิปวีดิโอสนับสนุน
ให้ความรู้เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ี ในปี 2565 
จะร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท�า
โครงการธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนส�าหรบัภาคธรุกจิในตลาดทนุไทย 
(ระยะที ่2) ซ่ึงจะเน้นการสร้างความตระหนกัรูเ้รือ่งการตรวจสอบ
สทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน (Human Right Due Diligence : 
HRDD) ให้แก่ภาคธรุกจิในตลาดทนุไทย และน�าสูก่ารปฏบัิติตาม
บริบทของบริษัทและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
การน�ามาเปิดเผยในแบบ 56-1 One report เพื่อตอบโจทย์
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง 
  (3) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในตลาดทุนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หลักการชี้แนะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)” 
ร ่วมกับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย และสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2564 
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เพือ่สนบัสนนุการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามบริบทของธรุกิจ
และสอดคล้องตามหลักการ UNGPs  
  (4) ขับเคลือ่นการลดความเหลือ่มล�า้ โดยเน้นการสนบัสนนุ
การจ ้างงานคนพิการและการให้ความรู ้ทางการเงินแก่
กลุ่มเปราะบาง โดยการจดัสมัมนาพร้อมจดัท�าเครือ่งมอืเพือ่เสรมิสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุน อีกทั้งเชิญชวนให้
มีการด�าเนินการและน�ามาเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report  
ดังนี้
   ก. การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ: จัดสัมมนา
ออนไลน์ “ให้กลไกตลาดทุนเกือ้หนนุผูพ้กิารสร้างงานสร้างอาชพี” 
ร่วมกบักระทรวงแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมการจดัหางาน
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานในภาคตลาดทุน
ร่วมกันผนึกก�าลังเพิ่มการจ้างงานคนพิการ ภายใต้แนวคิด 
“เพ่ิมการจ้าง มกีารจดั ลดการจ่าย” นอกจากนี ้ได้จัดท�าคลปิวดิโีอ 
2 ชุด พร้อมทั้งมีหนังสือเวียนเพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้บริษัท
จดทะเบียนมีการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยค�านึงถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   ข. ส่งเสรมิความรูท้างการเงินให้แก่กลุม่เปราะบาง : 
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ตลาดทุน
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการวางแผนการเงินการลงทุน ดังนี้ 
     • แรงงานในกลุม่เปราะบาง: ลงนามบนัทกึความเข้าใจ
กบักรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมือ่วนัท่ี 2 กนัยายน 
2564 เพือ่ร่วมขับเคลือ่นการสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการเงนิ
การลงทุนซึ่งเป ็นทักษะชีวิตที่จ�าเป ็นให้แก ่กลุ ่มแรงงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มเปราะบาง 
     • สตรี: ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให้ความรู้
ทางการเงินแก่ผู ้แทนกลุ ่มสตรีและครอบครัว เจ ้าหน้าที่
กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดท�าวีดิทัศน์ “การเงิน
ครัวเรือน” เพื่อให้กลุ ่มผู ้ต้องขังสตรีที่ใกล้พ้นโทษสามารถ
น�าความรู้ไปใช้ส�าหรับตนเองและครอบครัวหลังจากพ้นโทษ 
ซึ่งได้เผยแพร่ให้แก่ผู้ต้องขังสตรีในเรือนจ�า 143 แห่ง
     • เด็กและเยาวชน: ลงนามบันทึกความเข้าใจ
กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง “การส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุน” ให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง
บุคลากรของกรมพินิจฯ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ส�าหรับสถานพินิจ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ความรู้
และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน และสามารถต่อยอด
สู่การลงทุนที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
     • ภาคประชาชน: ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสร้าง “เครือข่ายส่งต่อความรู้
ด้านการเงนิ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เครือข่าย ก.ล.ต. 
ภาคประชาชน เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการจัดการเงิน การออม 
และการลงทุนไปสู่ชุมชนและประชาชน

การขับเคลื่อนงานด้านเสริมสร้างบทบาทสตรี
  ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างบทบาทสตรี 
โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
เป็นคณะท�างานด้านสารัตถะในการจัดประชุมเอเปคด้านสตรี
และเศรษฐกิจ ประจ�าปี 2565 (Women and the Economy 
Forum 2022: WEF2022) ซ่ึงประเทศไทยได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าภาพ  โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมกิจการสตรี
และสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ เป็นกลไกประสานงานหลักของหุ้นส่วนเชิงนโยบาย
ด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย นอกจากน้ี ในปี 2565 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดงานประชุมสุดยอดผู้น�าสตรีโลกหรือ Global Summit of 
Women ซึ่งให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาบทบาท
ของสตรี รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในการ
ด�าเนินธุรกิจและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  ดังนั้น ก.ล.ต. จึงจัดท�า
แผนส่งเสริมบทบาทสตรีในตลาดทุนไทย ซึ่งมีเป้าประสงค์
การขับเคลื่อน ได้แก่
  (1) เพิ่มบทบาทสตรีในระดับผู้น�าองค์กร 
  (2) ส่งเสริมทักษะที่จ�าเป็นให้แก่สตรีและเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม 
โดยมแีนวทางการขบัเคลือ่นเพ่ือให้ครอบคลมุทกุภาคส่วน ได้แก่ 
    ก.  เพิ่มโอกาสให้สตรีในการเป็นผู้น�าในระดับที่มี
การตัดสินใจ
    ข. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเท่าเทียม
ทางเพศ 
    ค. สร้างการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุและความรูท้างการเงนิ  
    ง. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในตลาดทุน
ทั้งนี้ มีตัวอย่างการด�าเนินการ เช่น
  • ก.ล.ต. จัดงาน Women CEO Dialogue เม่ือเดือน
มีนาคม 2564 โดยมีผู ้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู ้บริหารระดับสูงสุดท่ีเป็นสตรีของบริษัทจดทะเบียน 
ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการขับเคลื่อนการเพิ่มบทบาทสตรี
ในองค์กรธุรกิจในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม
  • ร่วมผลกัดนัการเสรมิสร้างบทบาทสตรกีบัองค์การเพือ่
สตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โดยมีหนังสือเวียนถึง
บรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบธุรกจิในตลาดทนุให้ตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงเชิญชวน
ให้บรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบธรุกจิในตลาดทนุเข้าร่วมเป็น 
WEPs Signatories นอกจากนี้ จะร่วมกับ UN Women และ
มลูนธิคินีนัแห่งเอเซยีจดัอบรม Awareness session ในรปูแบบ
ออนไลน์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ข้อตกลงความร่วมมือ
เพ่ือเสริมสร้างพลังสตร ี(Women’s Empowerment Principles: 
WEPs) แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
และเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ก.ล.ต. ร่วมกับ UN Women 
และส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจดังาน 
Thailand WEPs Awards Ceremony ซึ่งเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทยอีกด้วย
  • ส�าหรบัการขบัเคลือ่นภายในองค์กร ก.ล.ต. ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลอืกปฏบิตัิ
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โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อน
การจัดท�างบประมาณท่ีค�านึงถึงมิตเิพศภาวะกับกรมกจิการสตรี
และสถาบันครอบครัว
  จากทีก่ล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่าหลกัส�าคญัในการขบัเคลือ่น
งานด้านความยั่งยืนของตลาดทุน คือ ความร่วมมือของ
หลายภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ 
เพราะเรือ่งความยัง่ยนืไม่สามารถท�าให้ส�าเรจ็ได้จากกลุม่ใดกลุม่หนึง่
เพยีงล�าพัง ต้องอาศยัความร่วมมอืจากพนัธมติรและผูมี้ส่วนร่วม
ต่าง ๆ  ซึง่ตวัอย่างหนึง่ของความร่วมมือจากหลายภาคส่วนกคื็อ 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ก.ล.ต. และอีก 14 องค์กร3

ได้ร่วมกนัน�าเสนอ “แนวทางขบัเคล่ือนธรรมาภบิาลสูค่วามย่ังยนื 
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน” ในงานเวที
ระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื (Governance for Sustainable Development Forum) 
ของภาคตลาดทุน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานสังคมดีหรือ Good 
Society Summit ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564

  วตัถปุระสงค์ของความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ 14 องค์กร
ข้างต้น คือ ต้องการให้เกิดการรับรู้ในสังคมว่าในการขับเคลื่อน
ให้บรษัิทจดทะเบยีนมีธรรมาภบิาล อนัเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคญั
และการประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม
และสทิธมินษุยชนนัน้ ไม่ใช่เรือ่งไกลตวัของสังคมและประชาชน 
เพราะทกุคนต่างเป็นผูมี้ส่วนได้เสียของธุรกิจ อาท ิผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ
รายบุคคล พนักงาน ลูกค้า หรือคูค้่า เป็นต้น ตลาดทนุจงึถอืเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างสังคมดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น          
ความร่วมมอืระหว่าง ก.ล.ต. และ 14 องค์กร ตลอดจนองค์กรอืน่ ๆ 
จึงครอบคลุมการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน สนับสนุนให้
บรษิทัจดทะเบยีนสามารถน�าทศิทางสากลและนโยบายของประเทศ 
มาเป็นหลักการหรือกรอบแนวคิดในการก�าหนดแนวทาง
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ค�านึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม
และสิทธิมนุษยชน เชื่อมโยงกับการด�าเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่า
อย่างยัง่ยนื ปฏบิตัไิด้จรงิ และจัดท�ารายงานหรอืเปดเผยข้อมลู 
ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสือ่สาร สะท้อนความรับผดิชอบ 
และความโปร่งใสขององค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น

การขับเคล่ือนงานด้านเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN 
Sustainable Development Goals: UN SDGs)
  ก.ล.ต. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ 
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme: UNDP)  สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: 
GCNT) ในการผลกัดันภาคธุรกิจในตลาดทนุไทยให้ด�าเนินธรุกจิ
โดยค�านึงถึง ESG และร่วมกันด�าเนินการเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนไปสู ่เป้าหมาย UN SDGs มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีด�าเนินการส�าคัญในปี 2564 อาทิ

  • ร่วมกับ UNDP ด�าเนิน “โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจาก
การด�าเนนิธรุกจิเป็นรูปแบบภาษาไทย” ซึง่เป็นการพฒันาซอฟต์แวร์
ทีเ่ป็นแพลตฟอร์มกลางส�าหรบัภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้ในการวดัผลกระทบทางธุรกจิ การทบทวน และการรวบรวมข้อมลู
ผลกระทบจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยโครงการ
ดังกล่าวจะติดต้ังบน cloud based ส�าหรับใช้ประโยชน์แบบ
สาธารณะ เพือ่ให้ธรุกจิในตลาดทุนรวมถึงกลุม่เป้าหมายทีน่อกเหนอื
จากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าไปใช้งานได้ กล่าวคือ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การวัดและการบริหารผลกระทบด้าน ESG/SDGs ให้แก่
บริษัทจดทะเบียน บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้ง
วิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการวัดและ
ประเมนิผลกระทบ พร้อมทัง้ช่วยให้จดัท�ารายงานด้าน ESG/SDGs 
ของโครงการขององค์กรได ้เพ่ิมมากขึ้น และสอดคล้อง
ตามแนวทางของ UN SDGs โดยเป็นซอฟต์แวร์รปูแบบภาษาไทย
ที่แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับ
ในวงกว้าง
  • ร่วมกบั GCNT ในการขบัเคลือ่น UN SDGs เป้าหมาย
ที ่10 ลดความเหล่ือมล�า้ โดยเผยแพร่การด�าเนนิงานในรายการ
สัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ “We Shift…World Change” ตอน 
SDGs Talk  นอกจากนี้  ก.ล.ต. ยังร่วมงานสัมมนาประจ�าปี 
GCNT Forum 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข ้อ 
“Thailand’s Climate Leadership Summit: A New Era of 
Accelerated Actions” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการขับเคลื่อน
ความยั่งยืนในเวทีระดับประเทศไทย รวมทั้งได้ร่วมจัดท�าสื่อ
วิดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมงาน “Accelerate Thailand’s Climate 
Action” ภายในงานสัมมนาดังกล่าวด้วย
  • เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจ�าประเทศไทย และมลูนธิแิอพ็คอม (APCOM Foundation) 
จดังานเสวนา “กรงุเทพไพรด์ยคุ 2.0 การฟ้ืนฟหูลังการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อมุ่งสู่การหลอมรวมผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ (Bangkok Pride 2.0 Covid-19 Recovery 
towards LGBTQI inclusion)” เพ่ือส ่งเสริมประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ เป้าหมายที่ 5 ของ UN SDGs 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  ความย่ังยืนเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน
ซึ่งรวมถึงตลาดทุน ก.ล.ต. จึงมุ่งมั่นในภารกิจที่จะขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์ให้สอดรบักบัทศิทางและแนวนโยบายด้านความยัง่ยนื
ของประเทศ ด้วยการท�าให้มั่นใจว่าระบบนิเวศของตลาดทุน
เอือ้ให้องค์ประกอบต่าง ๆ สามารถขบัเคลือ่นไปสูค่วามยัง่ยนืได้ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคธรุกจิมีความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
สังคม และชุมชน ซึ่งการให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน การลดความไม่เท่าเทียม การร่วมแก้ไขปัญหา
สภาพภูมิอากาศ  และการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม 
เน้นบทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในฐานะ
ผู ้น�าบริษัท ควบคู ่ไปกับการผลักดันให้ผู ้ลงทุนมีการลงทุน

3 14 องค์กร ได้แก่ (1) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (2) สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ (3) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (4) บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
 (5) บริษัท ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) (6) บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (7) บรษิทั ฟอร์จนู พาร์ท อนิดสัตรี ้จ�ากดั (มหาชน) (8) คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
 แห่งชาติ (9) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (10) องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (11) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (12) สมาคม
 เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (13) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (14) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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อย่างรับผิดชอบ จะเป็นพลังส�าคัญในการสร้างห่วงโซ่คุณค่า
ของระบบนิเวศท่ียั่งยืน โดย ก.ล.ต. จะต่อยอดและเช่ือมโยง
การขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้ตลาดทุนไทย
เตบิโตอย่างยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรับในเวทโีลก บริษทัจดทะเบยีนไทย
เป็นสินทรัพย์ท่ีผู ้ลงทุนทั่วโลกจะสนใจมาลงทุน ซึ่งจะเป็น
อีกหนึ่ งปจัจัยส�าคัญในการเสริมสร า้งให ร้ะบบเศรษฐกิจ
และสงัคมโดยรวมของประเทศเตบิโตอย่างแขง็แรง มคีวามมัน่คง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของโลกมีแนวโน้ม
ที่ส ่งผลกระทบเชิงลบที่รุนแรง และจัดเป็นความเสี่ยงสูง
ในล�าดบัต้น ๆ ของความเส่ียงด้านเศรษฐกจิ การมธีรรมาภบิาล 
และความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่การทจุริตคอร์รปัชัน
ท�าให้ต้นทุนในการท�าธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศก�าลัง
พฒันา การจะต่อสูเ้พือ่รกัษาความน่าเชือ่ถอืและภาระการรับผดิชอบ
เพื่อให้องค์กรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ถือเป็นเรื่องที่มี
ความท้าทายและมีความซับซ้อน โดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นท้ังปัจจยัทีท่�าให้เกิดการทจุริตทีง่่ายขึน้ 
และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ดังกล่าว  ซึ่งประเทศไทยมีปัญหานี้มานาน โดยล่าสุดองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International) 
เผยแพร่ผลการส�ารวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index) ประจ�าปี 2564 พบว่า ประเทศไทยได้ 
35 คะแนน อยู่อันดับ 110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก 
  ก.ล.ต. ซึง่มพีนัธกิจในการก�ากับและพฒันาตลาดทนุไทย
ให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้  
จงึด�าเนินการให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ โดยเฉพาะในประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการก�าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริม
ให้ภาคธรุกจิในตลาดทนุให้ความส�าคญักบัการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชันและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
โดยต้องมาจากการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้น�าองค์กร 
เริ่มจากคณะกรรมการบริษัทต้องมีการก�าหนดเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจน มอบหมายให้ฝายจัดการไปด�าเนินการ ขณะเดียวกัน
ต้องมีระบบติดตามและกลไกในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส 
ผ่านการมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ท�าหน้าท่ีอย่างเข้มแข็ง 
ร่วมกับการมีผู้สอบบัญชีที่ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบรษิทัและมกีารรายงานอย่างตรงไปตรงมาตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี นอกจากน้ี ก.ล.ต. เน้นการผลักดันจากผู้ลงทุน 
โดยเฉพาะผูล้งทนุสถาบนันบัว่าเป็นแรงผลักดนัในด้านความยัง่ยนื
ที่ส�าคัญผ่านการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ส่วนการใช้
กฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติัทีก่�าหนดความผดิของกรรมการ ผูจ้ดัการ 
และบคุคลผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการ เช่น การยกัยอกทรัพย์ 
การกระท�าโดยทจุริตท�าให้นติบิคุคลเสยีหาย และการตกแต่งบญัชี
หรือเอกสารของนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งมีบทก�าหนดโทษอาญา
ทีร่นุแรง ทัง้นี ้ส�าหรบัสนิทรพัย์ดจิทิลัถอืว่าเป็นความเส่ียงรปูแบบใหม่
ที่ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี เป ็นการท�าธุรกรรมที่มี ลักษณะ
ไร้พรมแดนและผู ้ท�าธุรกรรมยังสามารถปกปิดตัวตนได้ 
ในกรณีที่มีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการทุจริต 
หากมีการกระท�าผ่านผู ้ประกอบธุรกิจที่ ก.ล.ต. ก�ากับดูแล 
ภายใต้พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561 ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการ
ในการรู้จกัลกูค้า การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับลูกค้า
และมาตรการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
หรอืการฟอกเงนิ ซึง่จะเป็นมาตรการหนึง่ทีช่่วยในการตรวจสอบ
ผู้ทุจริตได้
  อย่างไรกด็ ีก.ล.ต. ตระหนกัว่าการขบัเคลือ่นการต่อต้าน
การทุจรติไม่สามารถท�าได้เองโดยล�าพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมอื
จากทกุภาคส่วน ด�าเนนิการตามบทบาทหน้าทีข่องตนให้สอดประสาน
ไปในทศิทางเดยีวกนั เพ่ือสร้างพลังและผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคม
และประเทศชาติ ก.ล.ต. จึงประสานความร่วมมือกับสมาคม
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและ
ผูป้ระกอบธรุกจิในตลาดทนุ ให้ความส�าคญักบัการต่อต้านการทจุริต 
โดยได้มีการด�าเนินการต่าง ๆ เช่น
   (1) สนบัสนนุให้บรษิทัจดทะเบยีน และผูป้ระกอบธรุกจิ
ในตลาดทนุ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจรติ หรอื CAC (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) และ
เปิดเผยข้อมลูในเวบ็ไซต์ของ ก.ล.ต. โดย ณ เดอืนธนัวาคม 2564 
มบีรษิทัจดทะเบยีนและผูป้ระกอบธรุกจิในตลาดทนุ ได้รบัการรับรอง
จ�านวนรวม 343 บริษัท และประกาศเจตนารมณ์จ�านวนรวม 
56 บริษัท ท้ังนี้ CAC มีความสอดคล้องกับมาตรการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันมิให้มีการให้
สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามที่ก�าหนดในมาตรา 
176 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  (2)  ขอความร่วมมอืบรษัิทหลกัทรพัย์ ให้เปิดเผยข้อมลู
การเข้าร่วมโครงการ CAC ของบรษิทัจดทะเบยีนในบทวเิคราะห์
หลักทรัพย์หรืองานวิจัย
  (3)  ก�าหนดให้บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทนุ เปิดเผยการเข้าร่วมโครงการ CAC ของตนเอง
ในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลส�าคัญของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้
การจัดการ
  (4)  ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและอีก 8 องค์กรหลัก4 ลงนามใน “บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็น
คู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 

4 มีท้ังหมด 10 องค์กร คือ (1) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (2) ก.ล.ต. (3) กรมบัญชีกลาง  (4) ส�านักงานคณะกรรมการ
 นโยบายรัฐวิสาหกิจ  (5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (6) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (7) ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 (8) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (9) หอการค้าไทย และ (10) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
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เพราะปัจจบุนัมบีริษทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นคู่ค้าคูสั่ญญากบัหน่วยงาน
ของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่น
ทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยั
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  (5)  เข้าร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  (6)  ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทย สนับสนนุให้บริษัทจดทะเบยีนด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิ
ด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิ
การท่ีสอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global 

Compact ซ่ึงครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน
การทุจริต
  (7) ให้เงนิสนับสนนุองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) 
ซึง่เป็นองค์กรอสิระและไม่แสวงหาก�าไรในการทีด่�าเนินกิจกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น การจัดท�า 
Open Data เพื่อใช้ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การออก
แถลงการณ์และจดหมายเปิดผนกึกรณีมปีระเดน็หรือพฤติกรรม
ทีอ่าจส่อไปในทางทจุรติ  การขบัเคลือ่นงานป้องกนัทจุรติกบัภาครฐั 
เช ่น เป ็นผู ้สังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เป็นต้น

1717

รายงานประจ�าปี 2564รายงานประจ�าปี 2564

เพราะปัจจบุนัมบีริษทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นคู่ค้าคูสั่ญญากบัหน่วยงานเพราะปัจจบุนัมบีริษทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นคู่ค้าคูสั่ญญากบัหน่วยงาน
ของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่นของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่น
เพราะปัจจบุนัมบีริษทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นคู่ค้าคูสั่ญญากบัหน่วยงานเพราะปัจจบุนัมบีริษทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นคู่ค้าคูสั่ญญากบัหน่วยงาน
ของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่น
เพราะปัจจบุนัมบีริษทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นคู่ค้าคูสั่ญญากบัหน่วยงานเพราะปัจจบุนัมบีริษทัจดทะเบยีนทีเ่ป็นคู่ค้าคูสั่ญญากบัหน่วยงาน

ทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยัทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยั
ของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่นของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่น
ทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยั
ของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่นของรฐัและมปีรมิาณธรุกรรมเป็นจ�านวนมาก จงึจะเป็นแรงขบัเคลือ่น

ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยัทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยั
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยัทีส่�าคญัทีมี่ส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการทจุริต และเป็นหนึง่ในปัจจยั

  (5)  เข้าร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้ง  (5)  เข้าร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้ง
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  (5)  เข้าร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้ง
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  (6)  ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง  (6)  ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทย สนับสนนุให้บริษัทจดทะเบยีนด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิประเทศไทย สนับสนนุให้บริษัทจดทะเบยีนด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิ
ด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิ
ประเทศไทย สนับสนนุให้บริษัทจดทะเบยีนด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิประเทศไทย สนับสนนุให้บริษัทจดทะเบยีนด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิ
ด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิ
ประเทศไทย สนับสนนุให้บริษัทจดทะเบยีนด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิประเทศไทย สนับสนนุให้บริษัทจดทะเบยีนด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิ

การท่ีสอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global การท่ีสอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global 
ด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิ
การท่ีสอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global 
ด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิด้วยความรบัผิดชอบ ทัง้ด้านการวางยทุธศาสตร์ และการปฏบิตัิ

Compact ซ่ึงครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน Compact ซ่ึงครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านมาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน
Compact ซ่ึงครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน Compact ซ่ึงครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน
Compact ซ่ึงครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน Compact ซ่ึงครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน 

การทุจริตการทุจริต
  (7) ให้เงนิสนับสนนุองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย)   (7) ให้เงนิสนับสนนุองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) 
ซึง่เป็นองค์กรอสิระและไม่แสวงหาก�าไรในการทีด่�าเนินกิจกรรมซึง่เป็นองค์กรอสิระและไม่แสวงหาก�าไรในการทีด่�าเนินกิจกรรม
  (7) ให้เงนิสนับสนนุองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย)   (7) ให้เงนิสนับสนนุองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) 
ซึง่เป็นองค์กรอสิระและไม่แสวงหาก�าไรในการทีด่�าเนินกิจกรรม
  (7) ให้เงนิสนับสนนุองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย)   (7) ให้เงนิสนับสนนุองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) 

เพ่ือขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น การจัดท�า เพ่ือขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น การจัดท�า 
Open Data เพื่อใช้ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การออกOpen Data เพื่อใช้ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การออก
เพ่ือขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น การจัดท�า เพ่ือขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น การจัดท�า 
Open Data เพื่อใช้ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การออก
เพ่ือขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น การจัดท�า เพ่ือขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น การจัดท�า 

แถลงการณ์และจดหมายเปิดผนกึกรณีมปีระเดน็หรือพฤติกรรมแถลงการณ์และจดหมายเปิดผนกึกรณีมปีระเดน็หรือพฤติกรรม
ทีอ่าจส่อไปในทางทจุรติ  การขบัเคลือ่นงานป้องกนัทจุรติกบัภาครัฐ ทีอ่าจส่อไปในทางทจุรติ  การขบัเคลือ่นงานป้องกนัทจุรติกบัภาครัฐ 
เช ่น เป ็นผู ้สังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรม เช ่น เป ็นผู ้สังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เป็นต้นและโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เป็นต้น
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ผลการด�าเนนิงานส�าคัญเพือ่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีย่งัคง
ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึง
ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีมาตรการในการลดผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุน และฟื้นฟูให้สามารถ
ด�าเนินงานและอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และความท้าทายต่าง ๆ โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

(1) ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กบัผู้มส่ีวนได้เสยี
ในตลาดทุน 
 • ยกเว้นหรอืลดค่าธรรมเนียมรายปีทีต้่องช�าระในปี 2564 
ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบส�าคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
พร้อมท้ังลดค่าธรรมเนียมค�าขออนุญาตและการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมลูการเสนอขายของทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
ทีม่ข้ีอก�าหนดขายคนืหรอืทีม่เีงือ่นไขและเวลาบอกเลกิสญัญาเช่า
  • ออกประกาศผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่
สามารถจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปี สามารถน�าส่ง
งบการเงินรายไตรมาส 1 ประจ�าปี 2564 ที่สอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปก่อนได้ 
 • ออกแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้บริษัท
ทีอ่อกหลกัทรพัย์ใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมลู ซึง่จะช่วยให้
ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
  • เสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเพื่อผ่อนคลายให้
ลูกจ้างหรือนายจ้างหยดุหรือเล่ือนส่งเงนิเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 
เพื่อลดผลกระทบให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างที่ประสบปัญหา
เศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อน
การส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เป็นการชั่วคราว และเพื่อป้องกันการยกเลิกกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพของนายจ้างอันจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการมี
หลักประกันยามเกษียณของลูกจ้าง 
 • ออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการจัดท�าและน�าส่ง
ส�าเนางบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนส�ารอง
เลีย้งชพี ให้รองรบัการหลกีเลีย่งการจัดประชุมของคนจ�านวนมาก
ในการประชมุใหญ่สมาชกิกองทุนส�ารองเลีย้งชีพเพือ่รับรองงบการเงนิ
(2) ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการบังคับ
ใช้กฎหมาย
  ปรบักระบวนการท�างานให้มคีวามยดืหยุน่ ทัง้ในขัน้ตอน
ของการให้สทิธแิละโอกาสการช้ีแจงกับผูต้้องสงสัยอย่างเพียงพอ 
เท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อทุกกรณี เช่น การขยายระยะเวลาในการให้ช้ีแจง การเข้าให้
ถ้อยค�า หรือรวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือน�าส่งให้ ก.ล.ต. พิจารณา 
เป็นต้น นอกจากน้ี ก.ล.ต. ก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ในการพิจารณาการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งและปรับปรุง
กระบวนการทางอาญาของ ก.ล.ต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยได้มีการท�างานในลักษณะเชิงรุกโดยการประสานงานกับ
หน่วยอืน่ท่ีเกีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรม ได้แก่ กองบงัคบัการ
ปราบปรามการกระท�าความผดิเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อเทจ็จรงิ พยานหลกัฐาน และพจิารณาเพ่ือให้ความเห็นด้วยกนั 

อันจะส่งผลให้การด�าเนินคดสีมัฤทธิผ์ลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม 
รวมทัง้การสมัมนาท้ังในด้านการแลกเปลีย่นความรู้ประสบการณ์
ระหว่างหน่วยงานดังกล่าวรวมถึงอัยการและศาล
(3) การติดตามสถานการณ์ของตลาดตราสารหนี้
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
  ก.ล.ต. ติดตามแนวโน้มการปรบัอันดบัเครดติและฐานะ
ทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการติดตามความสามารถในการช�าระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหนีก้ลุ่มเสีย่ง ตดิตามแผนการช�าระเงนิของผูอ้อกตราสาร 
โดยสอบถามผูอ้อกและเสนอขายตราสารหน้ีถงึแผนการช�าระหนี้
ตามอายุตราสารและแหล่งเงินทุนส�ารอง เช่น วงเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
รวมถึงช่วยให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ออกตราสารหนี้กรณีท่ีคาดว่า
จะไม่สามารถต่ออายุตราสารหน้ีได้ และพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี อาทิ การให้ผูอ้อกตราสารหนีจ้ดัหาเงนิ
มาช�าระหนีบ้างส่วน หรอืวางหลกัประกันเพิม่เติมและการขอมติ
ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเลื่อนวันครบก�าหนดอายุหุ้นกู้ เป็นต้น
(4) สนับสนุนการด�าเนินการต่อเนื่องของภาคธุรกิจ
และระบบงานที่ส�าคัญ
 • ช่วยลดภาระของผูป้ระกอบธรุกจิและเพิม่ความยดืหยุน่
ในการปฏิบติังาน เช่น การประชมุสามัญประจ�าปีของกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นการรายงานเพื่อทราบ 
ให้ด�าเนนิการด้วยวธิอีืน่แทนได้ ผ่อนผนัการประเมนิมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทนุและกองทรสัต์ในกรณทีีผู่ป้ระเมนิไม่สามารถประเมนิ
มูลค่าได้ ให้กองทุนและกองทรัสต์กู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริม
สภาพคล่อง ลดระยะเวลาการจัดส่งหนังสือของมติผู้ถือหน่วย
ของกองทนุจากไม่น้อยกว่า 30 เป็น 14 วนัก่อนวนัปิดรบั เป็นต้น
 • เชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งพิจารณาให้มีการ
ท�างานจากบ้านและปรบัรูปแบบการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุ
ผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของโรคโควดิ-19 
 • ปรับเปลี่ยนการจัดประชุมและสัมมนาให้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์รองรบักบัสถานการณ์โควดิ-19 เพือ่ความปลอดภยัและ
ความสะดวกของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดสัมมนาให้กับที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ียื่นเสนอขายหุ้นใหม่แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและบริษทัจดทะเบยีน เพือ่ให้ความรู้
เกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและสือ่สารถงึประเด็นที่ 
ก.ล.ต. พบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาถือปฏบัิติ 
เพือ่ให้งบการเงนิมคีณุภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทนุ จดัประชมุ
และสัมมนาออนไลน์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสมาคมโรงแรมไทย เพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเหน็และสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการระดมทนุผ่านทรสัต์เพือ่การลงทนุ
ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่
เจ ้าของเดิม เพ่ือแนะน�าช ่องทางการระดมทุนเพื่อเสริม
สภาพคล่องส�าหรบัผูป้ระกอบการโรงแรมและผูท่ี้สนใจในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งช่วยลดภาระทั้ง
ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ลดข้อจ�ากัดในเรื่องของจ�านวนผู้เข้า
ร่วมงาน ท�าให้ครอบคลมุจ�านวนผูเ้ข้าฟังได้มากขึน้ และยงัสามารถ
เผยแพร่เทปการจัดประชุมและสัมมนาให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถ
รับฟังได้ในภายหลังอย่างทั่วถึง
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รายงานประจ�าปี 2564

ผลการด�าเนินงานส�าคัญอื่น

  ปี 2564 ตลาดทนุไทยเผชญิกบัความท้าทายและโอกาส
ต่าง ๆ ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาและก�ากบัดแูลตลาดทนุไทย
อย่างต่อเน่ือง นอกจากการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์แล้ว 
ก.ล.ต. ยงัด�าเนินการในด้านอืน่ ๆ เพือ่ตอบสนองต่อสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
และมีความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

1. การออก/ทบทวน/ปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ 
 1.1  ธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การก�ากับดแูล
การประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงการพัฒนาระบบนิเวศของ
สนิทรัพย์ดจิิทัลและเพิม่การคุ้มครองให้แก่ผูซ้ื้อขายสนิทรพัย์ดจิทิลั 
ดังนี้ (1) ก�าหนดให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝาก
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ที่ต้อง
ได้รบัใบอนญุาต และให้มกีารทบทวนหลกัการก�ากบัดแูลผูใ้ห้บริการ
กระเป๋าสนิทรัพย์ดจิทิลัทีร่บัฝากสนิทรัพย์ดจิทิลัและการให้บรกิาร
กระเป ๋าสินทรัพย ์ ดิจิทัลของลูกค ้าให ้มีความเหมาะสม 
(2) ปรับปรุงหลักการที่ก�าหนดห้ามมิให้ผู ้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมีการปกปิดข้อมูล
การท�าธรุกรรม (3) ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกจิสนิทรพัย์
ดิจิทัล พร้อมทั้งออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธกีารประกอบธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั เช่น หลกัเกณฑ์การคดักรอง
สินทรัพย์ดิจิทัลที่น�ามาให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรพัย์ดจิิทัล เป็นต้น (4) ให้คณะกรรมการการประกอบธรุกิจ
ของคนต่างด้าวคงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลัและผูใ้ห้บรกิารระบบคราวด์ฟันดงิ 
เป็นธรุกจิท่ีอยูใ่นบัญชีสามท้ายพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามเดิม (5) ยกระดับการก�ากบัดแูล
การประกอบธรุกจิสนิทรัพย์ดจิทิลัให้เทยีบเคยีงธรุกจิหลกัทรพัย์ 
(เท่าทีจ่�าเป็น) ตามหลกัการประเมนิความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิ
และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (6) พจิารณาแนวทางการก�ากบัดแูล
การก�าหนดหลกัเกณฑ์ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรพัย์ดจิทิลั
น�าสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการช�าระค่าสินค้าและ
บริการและการโอนเงิน (7) จัดตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณา
การปฏบิตัติามข้อก�าหนดว่าด้วยผลิตภณัฑ์และบริการทีเ่กีย่วข้อง
กับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือก 
การก�ากบัดแูลและการบงัคบัใช้กฎหมายส�าหรับสนิทรพัย์ดิจทิลั
ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (8) จัดตั้งคณะท�างานเพื่อ
ด�าเนินการด้านการก�ากับและพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวโดยให้มีการท�างานแบบรวมศูนย์
การบังคับบัญชา (9) ออกหนังสือเวียนซักซ้อมผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลในเรื่องการโฆษณาและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ   
 1.2  ธุรกิจจดัการลงทนุ ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ ดังนี ้(1) ปรบัปรงุ
แบบรายงานเก่ียวกับการจัดท�าและจัดส่งข้อมูลการจัดการ
กองทนุรวม เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนของแบบรายงาน และเพ่ิมข้อมลู
ทีจ่�าเป็นให้สอดคล้องกบัการพฒันาของอตุสาหกรรม (2) ปรบัปรงุ
การรายงานข้อมลูเพือ่ตดิตามความเสีย่งเพือ่ซกัซ้อมผูป้ระกอบธรุกจิ
ในการจัดเตรียมข้อมูลที่จ�าเป็นรองรับสถานการณ์วิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้น (3) ออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ที่สอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อความเป็นธรรมของผู้ลงทุน
รวมถงึลดความเสีย่งเชงิระบบ (4) ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การค�านวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ (กองทุนรวม UI) (5) ให้ความเห็นชอบร่าง
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยการค�านวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (6) อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลและความคิดเหน็มาเสนอปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.กองทนุส�ารองเลีย้งชพีฯ) 
ที่ได ้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการออมภาคสมัครใจ 
ให้สอดรบักบัร่างพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาติ 
เพื่อช่วยลดภาระให้แก่นายจ้างที่มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
เป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างอยู่แล้วสามารถแปลงสภาพกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพให้เป็นส่วนหนึ่งของการออมภาคบังคับได้อย่าง
ราบรืน่ (7) ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การยกเลกิการรบัรองงบการเงนิ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อลดภาระ 
ต้นทุน และปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่จ�าเป็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ทั้งบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุน 
และผูส้อบบญัชี โดยทีส่มาชกิกองทนุยงัคงได้รบัข้อมลูทีเ่พยีงพอ
ในการติดตามการลงทุน (8) จัดท�าข้อบังคับให้มีมาตรฐาน 
(ข ้อบังคับกลาง) เพื่อให้ข ้อบังคับกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
มมีาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลีย่งการแก้ไขข้อบังคับ
โดยไม่จ�าเป็น อีกทั้งยังลดโอกาสการเกิดข้อพิพาท
 1.3  ธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องในตลาดทุน
  o ปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบผู้ประเมิน
มลูค่าทรพัย์สนิให้มคีวามยดืหยุน่ขึน้ โดยขยายระยะเวลาการให้
ความเห็นชอบจาก 2 ปีเป็น 5 ปี โดยก�าหนดให้มีการเก็บชั่วโมง
การอบรมที่จะช่วยพัฒนาความรู้ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพิ่มเติมและลดเอกสารประกอบค�าขอ 
  o จัดท�าประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 48/2564 เร่ือง พฤติการณ์อันควรสงสัยซึ่งผู้สอบบัญชี 
มีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา 89/25 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
และวธิกีารเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์ดังกล่าว 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการของผู้สอบบัญชี 
  o ก�าหนดให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีการอบรม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง
เรือ่งสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล ไว้ในหลกัเกณฑ์เกีย่วกบั
การต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
โดยเป็นภาคบงัคับทกุ 2 ปีปฏิทนิ ส�าหรบัการต่ออายคุวามเหน็ชอบ
ของผูแ้นะน�าการลงทนุ ผูว้างแผนการลงทนุ นกัวเิคราะห์การลงทนุ 
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ผู้จัดการกองทุน 
และผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทัง้นี ้มผีลใช้บงัคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
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 1.4  ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  o การเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงของใบส�าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ โดยการน�าผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่มีอยู่แล้วมาเป็น
หลกัทรัพย์อ้างองิ ช่วยให้ผู้ลงทนุสามารถใช้ใบส�าคญัแสดงสทิธิ
อนพุนัธ์ในการบรหิารความเส่ียงด้วยต้นทุนทีต่�า่และมทีางเลอืก
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
  o ปรับปรุงประกาศการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ โดย (1) เพิม่ตราสารแสดงสิทธกิารฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศที่ยืดหยุ่นมากกว่าตราสาร
แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศรูปแบบเดิม (2) เพิ่ม
ประเภทหลักทรัพย์ท่ีจะน�ามาอ้างอิงในการออกและเสนอขาย
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นต้น และ (3) เพิ่มกลไกการออกและเสนอขาย
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศให้สามารถ
ซื้อขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
 1.5  ผู้ลงทุน
  o ทบทวนนยิามผูล้งทนุ โดยเพ่ิมการพจิารณาคณุสมบติั
ทีส่ะท้อนถงึมติิด้านความรู้และประสบการณ์และปรับลดตัวเลข
ฐานะทางการเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่มีความรู้แต่ไม่มี
ฐานะทางการเงินมากพอและไม่สามารถเข้าถึงการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงหรือซับซ้อน ให้มีโอกาสในการเพิ่ม
ผลตอบแทน โดยออกหลกัเกณฑ์เมือ่ 24 ธันวาคม 2564 และจะมี
ผลใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2565
 1.6  อื่น ๆ 
  o ออกประกาศตามมาตรา 89/28 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ
เพ่ือก�าหนดแนวทางและรายละเอยีดทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ระยะเวลา
ในการเสนอวาระและข้อมูลประกอบการเสนอวาระ เป็นต้น 
โดยประกาศจะมผีลบังคบัใช้ในวนัที ่1 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
สามารถเตรยีมตวัใช้หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2566 ได้ 
  o ออกประกาศเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบติั
ผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อมูลประกอบการชักชวน 
เพือ่ก�าหนดแนวทางการชักชวนเป็นการทัว่ไปตามมาตรา 89/31 
แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 
16 มกราคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 ได้ 
  o ออกหลกัเกณฑ์ส�าหรับบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้บรกิาร
ซื้อขายตราสารหนี้และให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้
แก่ผู้ลงทนุต่างชาตทิีล่งทนุในตราสารหนีไ้ทยและได้ลงทะเบยีน
แสดงตวัตนกบัธนาคารแห่งประเทศไทยตามแผนความร่วมมอื
ระหว่าง ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการ 
Bond Investor Registration (BIR) ท�าให้มีข้อมูลครบถ้วน 
รวดเร็ว สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดนโยบายและดูแล
ตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  o การประเมินผลสมัฤทธิข์องพระราชก�าหนดนติิบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 
(พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ) โดยได้เปิดรับฟังความเห็นจาก
ผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใช้ประกอบการประเมนิความจ�าเป็น ความสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ ความคุ้มค่าและภาระต่อประชาชน รวมถึง
อุปสรรคในการปฏิบัติ โดยหากเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและธุรกจิขาดสภาพคล่อง การท�าธรุกรรมการแปลง
สนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์จะเป็นอีกทางเลอืกทีส่�าคัญในการจดัหา
เงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน

2.  การด�าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครองข ้อมูลส ่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) 
 • ดูแลให้ผู ้ประกอบธุรกิจมีความพร้อมในทางปฏิบัติ  
โดยส�ารวจความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจ รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ให้การสนับสนุนการจัดท�า
แนวปฏิบัติของแต่ละกลุ ่มธุรกิจ ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
 • สร้างกลไกประสานความร่วมมือของผู้ก�ากับดูแล จัดต้ัง
คณะท�างานร่วม ประกอบด้วยผู้ก�ากับดูแลภาคการเงิน (ก.ล.ต. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย) และส�านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล เพือ่ร่วมมอืกนัสนบัสนนุและก�ากบัดแูล
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลให้เกดิความชัดเจนและสอดคล้อง
ในทางปฏิบัติ ลดภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการร่วม
ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายล�าดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงิน
 • สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและสนับสนุน
ระบบนิเวศ โดยสนับสนุนการจัดต้ังชมรม Data Protection 
Officer (เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO) 
เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดงาน
สัมมนาออนไลน์ “ตรวจสอบความพร้อมให้มั่นใจก่อน พ.ร.บ. 
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลบังคับใช้” ให้แก่หน่วยงาน
ในตลาดทุนและบุคคลท่ัวไปที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบติัและแบ่งปันประสบการณ์จากหน่วยงานทีเ่คยเกดิเหตุ
ข้อมูลส�าคัญรั่วไหล

3.  การให้ความรู้ด้านการออมการลงทุน
 • ร ่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
จัดท�าโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” 
เพ่ือยกระดบัและปรบัเปล่ียนทกัษะให้กบัประชาชนผูท้ีส่นใจเข้าสู่
อาชีพหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีพช่างตัดแต่งและดูแลทรงผม 
ในการร่วมสร้างมาตรฐานฝีมือให้มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ดียิ่งข้ึน 
โดย ก.ล.ต. ออกแบบเนื้อหาและจัดท�า “สมุดพลิกชีวิต” 
ส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีช่างท�าผมโดยเฉพาะในการจดัการเงนิ
และจดัการรายรบัรายจ่าย และแนะวธิต่ีอยอดเงนิออมให้งอกเงย 
เพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยพลิกชีวิตผู ้ประกอบอาชีพช่างท�าผม
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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รายงานประจ�าปี 2564

    • โครงการให ้ความรู ้คริปโทเคอร ์ เรนซีแก ่ เยาวชน
เพือ่ลดความเสีย่งในการถกูหลอกลงทนุและอาจเกิดความเสยีหาย
จากการลงทุนผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ คลิปวิดีโอ 
อนิโฟกราฟิกและผ่านหลากหลายช่องทาง ทัง้ช่องทางของ ก.ล.ต. 
และกูรูที่มีชื่อเสียง 
 • จัดท�าโครงการของขวัญประชาชน น�าเสนอข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “คริปโทศาสตร์ รู ้ได้ใน
คลกิเดยีว” บนเว็บไซต์ www.smarttoinvest.com  โดยรวบรวม 
คัดสรร เรื่องราว ความรู ้ต ่างๆ เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
แบบครบวงจรไว้ครบในที่เดียว  
 • สนับสนุนสื่อความรู ้ด้านการเงินการลงทุนแก่มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีทักษะความรู ้
ด้านการเงนิการลงทนุมากขึน้ โดยเป็นส่ือความรู้ทีค่รอบคลมุทกัษะ
การเงินตลอดช่วงชวีติ การจดัการเงนิพืน้ฐาน การออมการลงทนุ 
ไปจนถึงความรู้เรื่องใหม่ ๆ อย่างสินทรัพย์ดิจิทัล 
 • พัฒนาเว็บไซต์ www.ThaiPVD.com โดยออกแบบ
เว็บไซต์และจัดท�าเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของ
แต่ละกลุม่เป้าหมาย คอื ลูกจ้าง นายจ้าง คณะกรรมการกองทนุ 
และบริษัทจัดการ 
 • จัดท�าสื่อให้ความรู ้ เกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ในรูปแบบคลิป อินโฟกราฟิกและมีกูรูทางการเงินที่มีช่ือเสียง
มาให้ความรู้ด้วย เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกจ้างทั้งที่เป็นและยังไม่เป็น
สมาชิกกองทุน ตลอดจนสมาชิกกองทุนในวัยใกล้เกษียณ
โดยได้ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาท ิเวบ็ไซต์ ThaiPVD 
เฟซบุ๊ก ทั้งของ ก.ล.ต. และองค์กรพันธมิตรภายนอก  
 • ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด 
“New Paradigm of Capital Market” โดยน�าเสนอในรปูแบบ
ของเมืองจ�าลองการเรียนรู้โลกการลงทุนยุคใหม่ หรือ “Know 
How to Invest Wisely in the SEC City” เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน   

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ประกอบธุรกิจ
ในตลาดทุนมีมาตรฐานความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ 
  ก.ล.ต. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หน่วยงานภายใต้การก�ากับ
ดูแลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมั่นคง สามารถรักษา
ความปลอดภยัของข้อมลู และพร้อมรบัมือกบัภยัคกุคามไซเบอร์
ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์
ดจิทิลัของตลาดทนุปี 2563-2565 โดยจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสริม
ความรู้และศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ
บุคลากรในภาคตลาดทุน มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมทุกระดับ
และจดัเป็นโครงการต่อเนือ่งตลอดปี ในปี 2564 ได้เพิม่จ�านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้มากขึน้ อาท ิ(1) หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหลักสูตรความรู้พื้นฐาน
ด้านความเสีย่งทางเทคโนโลย ีเพือ่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านมาตรฐานความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ให้กับ
บคุลากรในสายงานก�ากบัดแูลและตรวจสอบ สายงานตรวจสอบ
ภายใน และสายงานบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ
รวมถงึผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2) หลักสูตร
พัฒนาทักษะความช�านาญให้กับบุคลากรสายงานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดทุน 
           นอกจากนี้ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส�าหรับบุคลากรรุ ่นใหม่
โดยมีตัวแทนองค์กรและหน่วยงานก�ากับดูแลในภาคตลาดทุน 
ภาคการเงินและประกันภัย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
และความท้าทายในสายงานด้านไอที พร้อมเสนอโอกาส
การท�างานและให้ค�าปรกึษาในเรือ่งการสมคัรเข้าท�างาน การฝึกงาน 
และทุนการศึกษาด้านไอที เพ่ือเตรียมให้บุคลากรรุ ่นใหม่
มีศักยภาพพร้อมร่วมงานกับภาคส่วนต่าง ๆ

5. การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในตลาดทุนและประชาชน
 • ปรบัปรงุแผนพัฒนาการให้บริการในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Digital Services) โดยยกระดบั Digital Service เต็มรปูแบบ 
ลดขั้นตอนการท�างาน เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อตอบโจทย์ 
ประสบการณ์ของผูใ้ช้งาน ซึง่มโีครงการท่ีด�าเนนิการตามแผนงาน 
SEC Digital Service ได้แก่ e-Approval e-Licensing 
ระบบ e-Submission กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
(DGA Digital ID) 
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ก.ล.ต. จดัรบัฟังความคดิเห็นจากภาคธรุกจิในตลาดทนุ เก่ียวกับ
ทิศทางการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกและพัฒนาบริการ
ให้ตอบโจทย์ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

6. การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding: MoU) กับหน่วยงานต่าง ๆ 
 6.1  ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย
ในเวทีสากล
  o ก.ล.ต. และ Securities and Futures Commission 
(SFC) ฮ่องกง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือเตรียมเปิด
การเสนอขายกองทนุรวมระหว่างฮ่องกงและไทยแก่ผูล้งทนุทัว่ไป 
โดยเป็นความร่วมมือเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุระหว่างฮ่องกงและไทย 
รวมทัง้ช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบธรุกจิไทย
ในเวทีสากล และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์
ในตลาดทุนไทย

  o ก.ล.ต.ร่วมกบัหน่วยงานก�ากบัดแูลตลาดทนุต่างประเทศ 
ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ ลงนามในบันทกึความเข้าใจ
ฉบับเพิ่มเติมว่าด้วยกรอบข้อตกลงเพื่อเสนอขายกองทุนรวม
ภายใต้โครงการจดัการลงทนุต่างประเทศของกลุม่ประเทศอาเซยีน 
และต้อนรับฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) 
โดยจะใช้มาตรฐานกลางในการพจิารณาคณุสมบัตขิองกองทนุรวม
ที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายข้ามประเทศและคุณสมบัติ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่จะจัดตั้งกองทุนรวม 
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตเสนอขาย
กองทนุรวมแบบข้ามประเทศและเพิม่โอกาสให้บริษทัหลักทรัพย์
จัดการกองทุนมีช่องทางตรงที่มีประสิทธิภาพในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนระหว่างกัน 

 • ร่วมกบัสมาคมผูป้ระกอบธุรกจิและตัวแทนของผูป้ระกอบธรุกจิ
ในตลาดทุนริเริ่มการพัฒนา single form ตั้งแต่ปี 2563 
เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีลงทุน
ได้อย่างสะดวก ลดการกรอกข้อมูลซ�า้เม่ือต้องการเปิดบญัชลีงทนุ
กับผู ้ประกอบธุรกิจรายใหม่ โดยในปี 2564 ได้ร่วมพัฒนา
และก�าหนดมาตรฐานของรูปแบบของชุดข้อมูลใน single form 
เพื่อช่วยให้การโอนย้ายข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจ
รายหนึง่ไปยงัผูป้ระกอบธรุกิจอกีรายหนึง่ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ 
ลดภาระและเวลาในการกรอกข้อมูลของผู ้ประกอบธุรกิจ 
ท�าให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีได้รวดเร็วได้อย่างแท้จริง 
 • ก.ล.ต. เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศนูย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: 
GECC) ประจ�าปี 2564 ซึง่มีหน่วยงานทีผ่่านการตรวจประเมนิ
และการให้รบัรองมาตรฐานการให้บริการของศนูย์ราชการสะดวก 
GECC รวมจ�านวน 888 ศูนย์ โดยการขอรับรองมาตรฐานนี้
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดับส่วนราชการให้มีแนวทางในการพฒันา
การให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกประชาชนทีเ่ป็นมาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อน�าไปสู ่การปรับปรุง
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ส่วนราชการและสร้างความเชื่อมั่น
ให้ประชาชน
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รายงานประจ�าปี 2564

 6.2  ด้านการส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคมให้เข้าถงึแหล่งทนุ
ในตลาดทุน
  o ก.ล.ต. ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ เร่ือง “การส่งเสรมิ 
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ ่มกิจการเพ่ือสังคม” 
กับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนอีก 16 แห่ง เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานแบบ
บูรณาการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�าเนินงานของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมให ้เกิดความยั่งยืนทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

 6.3  ด้านการส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุน
  o ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกระทรวง
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม กองทนุการออม
แห่งชาติ เรื่อง “การส่งเสริมการออม” เพื่อส่งเสริมให้นิสิต 
นกัศกึษา บุคคลากรในสถานศึกษาเข้าใจการวางแผนทางการเงนิ
ส่วนบคุคล บรหิารจดัการเงนิทัง้การออมการลงทนุ การเพิม่ทรพัย์สนิ
อย่างมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธผิลเพือ่อนาคตอย่างยัง่ยนื

 6.4 ด้านการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  o ก.ล.ต. ร่วมกบัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทยและองค์กรธรุกจิ
เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ลงนามบนัทกึความเข้าใจเพือ่ขบัเคลือ่น
ในการส ่งเสริมและพัฒนาอย ่างยั่งยืนของภาคธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจในประเทศไทย
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู ่ไปกับการค�านึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อม   o ก.ล.ต. ลงนามบนัทึกความเข้าใจกบักระทรวงแรงงาน 

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่อง
การเงินการลงทุนส�าหรับแรงงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจ
การสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการมีความรู้เร่ืองการเงินการลงทุนซึ่งเป็นทักษะชีวิต
ที่จ�าเป ็นให้แก ่กลุ ่มแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน
กลุ่มเปราะบางให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการเงินของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  o ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมพินิจ
แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น  ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม 
เรือ่ง “การส่งเสรมิความรูเ้รือ่งการเงนิการลงทนุ” ให้แก่เดก็และ
เยาวชนทีอ่ยูใ่นความดแูลของหน่วยงานในสงักดั รวมทัง้บุคลากร
ของกรมพินิจฯ กรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนส�าหรับ
สถานพินิจและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ความรู ้และ
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน และสามารถต่อยอดสู ่
การลงทุนที่เหมาะสม
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  o ก.ล.ต. ลงนามบนัทึกความเข้าใจการขับเคลือ่นการจัดท�า
งบประมาณท่ีค�านึงถงึมติเิพศภาวะ ร่วมกับส�านกังานเลขาธกิาร
วฒุสิภา ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ส�านักงบประมาณ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์ 
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
เพ่ิมพลั งของผู ้ หญิงแห ่ งสหประชาชาติ  กรมส ่ ง เสริม
การปกครองท้องถิน่ และสถาบนัพระปกเกล้า เพือ่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เป ็นธรรม เหมาะสม
ตามความจ�าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของประชากร
ที่มีความแตกต่างทางเพศ วัย และสภาพของบุคคล 

 6.5 ด้านการส่งเสริมการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส
  o ก.ล.ต. ลงนามในบันทึกความเข้าใจการบูรณาการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู ่ค้าคู ่สัญญากับหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงเป็นความร่วมมือของส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตแิละอกี 8 องค์กรหลกั 
เพื่อเป็นกลไกท่ีส�าคัญในการผลักดันความส�าเร็จเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

2 
 |  

กา
รด

�าเ
นิน

งา
นป

ี  2
56

4


