
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
เป้าประสงค์ :
ตัวช้ีวัด ปี 62 :

กลยุทธ์ท่ี 1 : ผลักดันการให้ค าแนะน าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้
แผนงานท่ี 1 : โครงการ 5 ข้ันม่ันใจลงทุน

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

พบผู้ประกอบธุรกิจ 9 ราย จาก 26 ราย

เผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์โครงการ องค์ความรู้ บทสัมภาษณ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว และ ได้หารือกับ ธปท. ตลท. สมาคม บริษัทจด
ทะเบียน และสมาคม CFA เพ่ือพัฒนาโครงการฯ และให้ความรู้แล้ว

เร่ิมติดต่อ FinTech แล้ว

4. 20% ของจ านวนบริษัท/ ลูกจ้างของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการบริษัทเกษียณสุขมีทางเลือกแผนการลงทุน PVD ท่ีตอบโจทย์เป้าหมายเกษียณอายุเพ่ิมข้ึน

แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 1 "ท าให้ประชาชนในวงกว้างเข้าถึงบริการวางแผนทางการเงินและค าแนะน าการลงทุนท่ีมีคุณภาพ"
ท าให้ประชาชนในวงกว้างเข้าถึงบริการวางแผนทางการเงินและค าแนะน าการลงทุนท่ีมีคุณภาพ
สนับสนุนให้มีบริการแนะน าการลงทุนท่ีมีคุณภาพส าหรับประชาชนในวงกว้าง ให้สามารถใช้ตลาดทุนสร้างความม่ันคงทางการเงินในระยะยาว
1. เตรียมข้อมูลเก่ียวกับการระดมทุนในรูป machine readable
2. มีผู้สนใจท าเคร่ืองมือช่วยผู้ลงทุนในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ิมข้ึน (เช่น ตราสารหน้ี)
3. จ านวนผู้ใช้บริการโครงการ 5 ข้ันม่ันใจลงทุน 30,000 ราย

   (2) เผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์โครงการ องค์ความรู้ 
บทสัมภาษณ์พร้อมพัฒนาโครงการฯ และให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย

   (3) สร้างแนวร่วม FinTech เขียนบทความเพ่ือสร้าง market force
ผลักดันผู้ลงทุน รู้จักและเรียกหาบริการท่ีได้มาตรฐาน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ออกพบปะผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือส่ือสารความคาดหวังและรับทราบ
ข้อมูลเชิงลึก

ฝ่ายก ากับธุรกิจออกแบบ
การลงทุนและกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ2. ส ารวจความเห็นของผู้ลงทุน และน าเสนอ ส านักงาน

3. สร้าง market force เพ่ิมความตระหนักรู้

   (1) จัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้
(Money Expo และ SET in the City)

1/47



กลยุทธ์ท่ี 1 : ผลักดันการให้ค าแนะน าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้
แผนงานท่ี 2 : การขจัดอุปสรรคของผู้ประสงค์เข้ามาประกอบธุรกิจด้านค าแนะน า (ปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรค และทบทวนระบบงานให้เหมาะสม)

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

เสนอหลักการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว อยู่ระหว่างรับฟัง
ความคิดเห็นและร่างประกาศ

คาดว่าประกาศจะออกและมีผล เม.ย. 62 หลังจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้รับ
การลงพระปรมาภิไธย

อยู่ระหว่างหารือ ธปท.

รับฟังความคิดเห็นแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ เม.ย. 62

อยู่ระหว่างเดินสายรับฟังอุปสรรค

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง อยู่ระหว่างออกแบบสอบถามเพ่ือรับฟังอุปสรรค

ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ขอแก้ไขกฎกระทรวง เพ่ือเพ่ิมใบอนุญาตตัวกลาง
ด้านตราสารทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบเด่ียว)

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

2. อนุญาตให้ บล. สามารถท า portfolio advisory with execution 
ได้

3. ปรับปรุงทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแล้วของ บล. ให้สอดคล้องกับ 
ขอบเขตและลักษณะธุรกิจ

4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศ

5. ปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้เป็น principle-based 
เพ่ือรองรับผู้ประกอบธุรกิจเดิมและรายใหม่

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง

   (1) PF ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการ
ลงทุน   (2) MF/ PVD

   (3) บล.
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กลยุทธ์ท่ี 1 : ผลักดันการให้ค าแนะน าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้
แผนงานท่ี 3 : การส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูล และเคร่ืองมือช่วยผู้ลงทุนในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุน , 

ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลตลาดทุน (support)

อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นและจะประสานกับ ตลท. เพ่ือท าระบบ โดยผู้มี
ส่วนได้เสียท่ีหารือไปแล้ว คือ กลุ่มผู้ลงทุน เช่น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น / กลุ่มผู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จาก executive 
summary เช่น สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน Jitta, Finnomena เป็นต้น / 
ชมรมวาณิชธนกิจ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยชมรมวาณิชฯ จะ
ปรับปรุงร่าง executive summary ท่ีส่วนงานเสนอและส่งกลับมาให้ 
พิจารณาอีกคร้ัง

อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นและจะพัฒนา machine readable ต่อไป

- ข้อมูลหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกท่ีแต่ละกองทุนลงทุน และ ข้อมูล portfolio 
แยกตามประเภทหลักทรัพย์ ซ่ึงสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC) ยอมให้เปิดเผยแล้ว
-อยู่ระหว่างเจรจากับ AIMC ส าหรับ ข้อมูล full portfolio รายกองทุน lag 
time 60 วัน (เทียบเท่า US)

ระยะเวลาด าเนินงาน

machine readable และ Open API
ตราสารทุน
1. ปรับ IPO factsheet ในส่วนของ executive summary เพ่ือให้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังเข้าถึงและน าไปวิเคราะห์ต่อได้
สะดวกและประสานกับ ตลท. ในการท า machine readable
และ open API

กองทุนรวม
1. ปรับ factsheet กองทุนรวม / รายงานประจ าปี ส าหรับภาคธุรกิจ
เพ่ือใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบกองทุน 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการ
ลงทุน , 

ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลตลาดทุน (support)2. เพ่ิมประเภทข้อมูล open API และลด lag time จาก 6 เดือน 

เป็น 1 เดือน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
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ความคืบหน้า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการ
ลงทุน

มีผลบังคับใช้ ม.ค. 62

หารือร่วมกับ ตลท. และผู้ประกอบธุรกิจ

ThaiBMA อยู่ระหว่างท าสัญญาจ้างผู้จัดท า และได้แจ้งข้อมูลท่ีต้องการ
มายังส านักงานแล้ว ซ่ึงส านักงานอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบเพ่ือส่งข้อมูลให้ใน
รูปแบบ automated

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

fair benchmark
1. ออกประกาศให้ MF/ PF/ PVD น าเสนอผลการด าเนินงานเทียบ 
total return index เพ่ือให้ผู้ลงทุนใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจ

การให้ข้อมูล/ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน
ตราสารทุน
1. พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ independent research 
ของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เพ่ือให้ผู้ลงทุน
มีข้อมูลและบทวิเคราะห์ท่ีครอบคลุม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

2. พิจารณาข้อเสนอโครงการของ IAA (ถ้ามีโครงการ)
3. IAA เร่ิมด าเนินโครงการจัดท า research (ถ้ามีโครงการ)
ตราสารหน้ี
1. จัดเตรียมความพร้อมให้มีเคร่ืองมือวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลตราสารหน้ี โดยหารือกับ ThaiBMA

ฝ่ายตราสารหน้ี

2. ประสานงานกับ ThaiBMA เพ่ือ test ระบบโดยค านึงถึงรูปแบบ
ท่ีเหมาะกับพฤติกรรมผู้ลงทุน

3. หารือฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน  เพ่ือจัดให้มีข้อมูลใน
รูปแบบ machine readable ในระบบ

4. ออกเคร่ืองมือเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหน้ี 
(โดยมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเน่ือง)
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ฝ่ายตราสารหน้ี, 
ฝ่ายส่งเสริมความรู้

ผู้ลงทุน

ส่งข้อมูลท่ีต้องการให้ผู้จัดท า เพ่ือประเมินงบประมาณในการพัฒนา 
และจะจัดท าร่าง TOR ต่อไป

5. ให้ความรู้ และแจ้งเตือนในประเด็นส าคัญ เช่น 
   (1) ความเส่ียงในการลงทุนในตราสารหน้ี, perpetual bond และ 
complex bond
   (2) การท าความเข้าใจในผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและ
ข้อจ ากัดการใช้
   (3) คู่มือ/ ค าแนะน าเบ้ืองต้นท่ีผู้ลงทุน ควรทราบเม่ือลงทุน
ในตราสารหน้ี

กองทุนรวม
1. สร้างเคร่ืองมือเปรียบเทียบ MF

ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ผู้ลงทุน

   (1) ท าร่าง Term Of Reference (TOR), หาผู้จัดท า, 
หางบประมาณ และคัดเลือก/ จัดจ้างผู้จัดท า

   (2) โครงสร้างของเคร่ืองมือเปรียบเทียบส าเร็จ โดยท าเน้ือหา 
ให้ข้อมูลท่ีจ าเป็น, ออกแบบให้เป็น User Experience (UX) และUser
 Interface (UI) และจัดเตรียมการเช่ือมโยงข้อมูลจาก API

   (3) ด าเนินการพัฒนาและทดสอบการใช้เคร่ืองมือเปรียบเทียบ

ระยะเวลาด าเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

มีข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณของฝ่าย และสรุปผู้จัดท า จัดท าร่างเน้ือหาส าคัญ
ท่ีจะส่ือสารผ่าน Facebook start-to-invest อยู่ระหว่างจัดท า infographics
เพ่ือการเผยแพร่

จัดท าคลิปส้ัน“จับผิดเข้าไว้ ไม่โดนหลอก” แล้วเสร็จ จะเผยแพร่ในไตรมาส 2

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง หลักการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
อยู่ระหว่างการจัดท า hearing และประกาศรองรับ

2. ให้ความรู้ผ่านโครงการ “กองทุนท่ีใช่..สไตล์คุณ” ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ผู้ลงทุน   (1) ท าร่าง TOR, หาผู้จัดท า

   (2) คัดเลือก/ จัดจ้างผู้จัดท า และพัฒนารูปแบบ/ บท/ 
post production

   (3) ข้ันตอนการผลิต และ แก้ไข และประสานงานกับ
ช่องทางส่ือสาร และ influencer

   (4) ส่ือสารผ่าน Facebook, youtube

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

scam และ fraud
1. จัดท าส่ือการเรียนรู้เตือนภัยเร่ืองการลงทุนในสินทรัพย์ เช่น 
กองทุนรวม สินทรัพย์ดิจิทัล ตราสารหน้ี

2. สนับสนุน license check โดยสร้างเครือข่ายกับ influencer 
เพ่ือให้ช่วยกระจาย/ชักชวนคนมาใช้ เช่น จัด teatalk
3. จัดบูธ SET in the city -self protection คนแบบไหน
ไม่โดนหลอก
crowdsource
1. ยกเว้นใบอนุญาตท่ีปรึกษาการลงทุน (IA license) ส าหรับ
ท่ีปรึกษาการลงทุนส าหรับผู้ให้ค าแนะน าท่ีมีลักษณะ  crowdsource
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กลยุทธ์ท่ี 1 :
แผนงานท่ี 4 : การเอ้ือให้เกิดการปรับเปล่ียน หรือ โอนย้ายการลงทุนท่ีเป็นไปอย่างสะดวก

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

หารือกับสมาคม บล. และยกร่างแนวปฏิบัติตามแนวทาง ส านักงาน แล้ว 
อยู่ระหว่างเสนอ ส านักงาน ลงนามประกาศ

NDID
1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีผลใช้บังคับอยู่ระหว่างติดตามกฎเกณฑ์ท่ีจะ
ออกเพ่ิมเติม และรวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจมีต่อ
ผู้ประกอบธุรกิจ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีผลบังคับใช้แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อก าหนด
และเง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการของ บล. โดยในส่วนของ ส านักงาน 
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อก าหนดและเง่ือนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ NDID

2. ติดตามการเข้าร่วมโครงการ NDID ของ บล. ติดตามปัญหา/
อุปสรรคท่ีอาจมี

3. ส านักงานสมัครเข้าร่วมอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อก าหนดและเง่ือนไข
ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ NDID

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

e-KYC
1. ยกร่างแนวปฏิบัติ e-KYC ตามแนวทาง ส านักงาน
2. น าแนวทาง ส านักงาน หารือสมาคม ปรับปรุงแนวปฏิบัติเสนอ 
ส านักงาน 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

3. แนวปฏิบัติแล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้
4. รับฟัง รวบรวม ปัญหาท่ีอาจจะมี
5. ปรับแนวปฏิบัติเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง หรือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบธุรกิจท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป

6. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอ่ืนท่ีอาจเป็นอุปสรรค
ในการ ease of switching (ถ้ามี)

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการด าเนินการ (ถ้ามี)

ผลักดันการให้ค าแนะน าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและประชาชนเข้าถึงได้
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กลยุทธ์ท่ี 2 : ผลักดันการออมเพ่ือรองรับการเกษียณผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD)
แผนงานท่ี 1 : โครงการบริษัทเกษียณสุข

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

จัดอบรม FC 123 บ. และ HR 136 บ.

เกณฑ์แล้วเสร็จและขอความอนุเคราะห์ AIMC ช่วยประสานกับ บลจ. และ
นายจ้าง

วางแนวทางในการจัดท าคู่มือแล้วเสร็จ

ปรับปรุงโปรแกรม retirement check-up โดยได้น ามาทดสอบ 
user experience รอบแรกแล้ว

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. โครงการบริษัทเกษียณสุข: สร้าง engagement นายจ้าง ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ผู้ลงทุน    (1) จัดอบรมหลักสูตรให้แก่ fund committee (FC) และ HR 

โดยสร้าง online community เช่น line group FC/ HR

    (2) จัดท าเกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของการเข้าโครงการ

    (3) สรุปผลการประเมิน เพ่ือมอบรางวัลบริษัทเกษียณสุข
    (4) เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการบริษัทเกษียณสุข รุ่นท่ี 2
2. จัดให้มีและส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือส าหรับส่ือสาร
และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้

   (1) จัดท าและเผยแพร่คู่มือสมาชิก PVD และ FC

   (2) ปรับปรุงโปรแกรม retirement check-up

   (3) launch microsite www.happypvd.com 
(ไตรมาส 1 เน้ือหาแล้วเสร็จ และ update ต่อเน่ือง)

แผยแพร่บทความ ได้แก่ 
1) 4 ข้อดี...ท าไมนายจ้างควรมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
2) นายจ้าง SUPER HERO
3) ต้องมีเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ ในวัยเกษียณ
4) 3 เหตุผลท่ีทุกคนต้องเตรียมตัวเกษียณและหนังส้ันทางเลือก ผ่าน 
www.happypvd.com/ ส่ือดิจิทัล

   (4) สร้าง awareness ผ่าน ซีรีย์ "Nobody Happy", 
วีดีโอโฆษณาส้ัน, และหนังส้ันทางเลือก 
(เผยแพร่ไตรมาส 1 และต่อเน่ือง)
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กลยุทธ์ท่ี 2 : ผลักดันการออมเพ่ือรองรับการเกษียณผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD)
แผนงานท่ี 2 : การเพ่ิมบทบาทของบลจ.ในการดูแล PVD ของบริษัท

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการ
ลงทุน

ประกาศแล้วเสร็จ 16 ม.ค. 62 
(จะมีผลบังคับใช้ ม.ค. 63)

1. ออกประกาศให้ บลจ. ท่ีมีหน้าท่ีดูแล PVD ของ บ. ต้องจัดท า 
PVD factsheet ส าหรับสมาชิก

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน
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แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 2 "สร้างโอกาสในการระดมทุน ด้วยการยกระดับคุณภาพและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้ตลาดทุนเติบโตอย่างย่ังยืน"
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างโอกาสในการระดมทุน ด้วยการยกระดับคุณภาพและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้ตลาดทุนเติบโตอย่างย่ังยืน
เป้าประสงค์ : ตลาดทุนเติบโตด้วยความย่ังยืน เป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี รองรับกิจการท่ีมีการน านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ร่วมท้ังเป็นแหล่งระดมทุนส าหรับ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน (CLM)
ตัวช้ีวัด ปี 62 :

กลยุทธ์ท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทุน
แผนงานท่ี 1 : โครงการ one stop service

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

โครงการ one stop service
- หารือกับ ตลท. เร่ืองการปรับปรุง FAQ ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ในวันท่ี 21 
มี.ค. 62
- จัด knowledge sharing ประสบการณ์งาน RM โดยเชิญทีม KBANK 
มาให้ข้อมูล

เสร็จตามแผนงาน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ปัญหาของผู้ท่ีระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง
2. 60% ของ บริษัทจดทะเบียน เปิดเผยว่า มีการน า CG code ไปใช้ทบทวน/ ปรับใช้ในองค์กร
3. มี roadmap for sustainable ASEAN capital market
4. 80% บลจ. มีนโยบาย I Code
5. การสร้างความสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือ CLM ครบทุกประเด็นส าคัญและสามารถเข้าถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจในแต่ละประเทศ

การเตรียมความพร้อมให้แก่ relationship manager (RM)
1. ท างานร่วมกับตลท. ในการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ 
RM ดังน้ี
    (1) จัด training RM (หลักสูตร advance) โดยเน้ือหาส่วนท่ี 
ส านักงาน รับผิดชอบครอบคลุมเร่ือง (1.1) หลักเกณฑ์ IPO ท้ังหุ้นและ
 REIT / infra และ (1.2) หลักเกณฑ์เก่ียวกับ MT/ RPT/ TO 
    (2) ให้ข้อมูลในการท า FAQ เพ่ือให้ RM ใช้เป็นคู่มือใน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาบริษัท , ฝ่ายจด
ทะเบียนหลักทรัพย์-ตรา

สารทุน , 
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุนและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน, 
ฝ่ายก ากับรายงานทางการ

เงิน

(3) การจัดท าระบบ CRM ซ่ึงเป็นระบบท่ี ตลท. จัดท าข้ึนเพ่ือบันทึก
และใช้เป็นฐานข้อมูลของบริษัท IPO และบริษัทจดทะเบียน
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

อยู่ระหว่างหารือเพ่ือด าเนินการร่างประกาศ

อยู่ระหว่างจัดท าแบบเสนอ hearing การรวมแบบ 56-1 และ 56-2

ระยะเวลาด าเนินงาน

2. ตลท. เร่ิม PR โครงการ one stop service ด้านการระดมทุน 
เพ่ือให้ภาคเอกชนได้รับความสะดวกในการติดต่อ และลดความซ้ าซ้อน

ฝ่ายพัฒนาบริษัท , ฝ่ายจด
ทะเบียนหลักทรัพย์-ตรา

สารทุน , 
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุนและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน, 
ฝ่ายก ากับรายงานทางการ

เงิน

3. เร่ิมให้บริการ one stop service อย่างเป็นทางการ

4. ตลท. พัฒนาระบบ CRM ระยะท่ี 1 (ระบบส าหรับ RM ใช้ในการ
บันทึกข้อมูล) แล้วเสร็จ

5. ตลท. พัฒนาทีม RM และเร่ิมพัฒนาระบบ CRM ระยะท่ี 2 (ระบบ
ส าหรับ ส านักงาน ในการบันทึกและเข้าดูข้อมูล) โดย ส านักงาน ให้ 
ข้อมูลท่ีต้องใช้เป็น data base ของระบบ EIM (ระบบของ ส านักงาน) 
ในส่วนท่ีเก่ียวกับ equity approval

6. ร่วมกับ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและธรรมาภิบาลองค์กร  ท า 
process improvement ส าหรับ equity approval เพ่ือเป็น
requiement ในการพัฒนาระบบ CRM ของ ตลท. ให้มีข้อมูลรองรับ
การดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ในการท างานของ ส านักงาน เช่น การท าบันทึกอนุญาตของ 
ส านักงาน การท ารายงานสถานะเคสแต่ละเคส เป็นต้น

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง

การปรับปรุงประกาศ
1. การเปิดเผยเหตุการณ์ท่ีต้องรายงานต่อส านักงานตาม ม . 57 
    - จัดท าร่างประกาศและออกประกาศ

ฝ่ายพัฒนาบริษัท

2. การรวมแบบ 56-1 และแบบ 56-2 และ ลดภาระการส่งรายงาน
มาตรา 56 ของ บริษัทจดทะเบียน ท่ีมีปัญหา
    - จัดท าร่างประกาศและออกประกาศ
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ได้จัด focus group เร่ือง การปรับหลักเกณฑ์การท ารายการท่ีมีนัยส าคัญ 
(MT) และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน รวมท้ัง
นิยามท่ีเก่ียวข้อง แล้วเสร็จไปแล้ว 2 คร้ัง และเปิดรับฟังความคิดเห็นต้ังแต่
วันท่ี 27 มี.ค. - 27 พ.ค. 62

แบบรายงาน 246-2 ท าระบบแล้วเสร็จ จะทดลองระบบในไตรมาส 2 
โดยเปิดให้ทดลองใช้ 6 เดือน และ คาดว่าจะใช้ได้จริงในไตรมาส 4

เกณฑ์ holding co. : บอร์ด ก.ล.ต. เห็นชอบแล้ว

- เกณฑ์ backdooor : หารือ ตลท. เร่ืองผล hearing เพ่ือหาข้อสรุปในการแก้
เกณฑ์
- เกณฑ์ spin off : อยู่ในเกณฑ์ MT ซ่ึงฝ่ายพัฒนาบริษัทอยู่ระหว่าง
การเสนอแก้ไข 

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

5. การปรับปรุงเกณฑ์ ตลท. ให้เป็นปัจจุบัน ลดความซ้ าซ้อน
และท าให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ก.ล.ต.

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุน

    (1) ระยะท่ี 1 ได้แก่ เกณฑ์ holding co. เป็นต้น : 
ตลท. ส่งหลักเกณฑ์ท่ีแก้ไขให้ ส านักงาน เพ่ือเสนอบอร์ด ก .ล.ต. ใน 
มี.ค. 62    (2) ระยะท่ี 2 ได้แก่ เกณฑ์ backdoor, เกณฑ์ spin off, 
เกณฑ์รับ (segment) เป็นต้น

        1) ตลท. จะหารือภายใน เพ่ือให้ได้ข้อสรุป

        2) หารือร่วมกับ ตลท. และร่วมกับ ตลท. จัด focus group 
และ hearing

        3) ตลท. เสนอบอร์ด ตลท.

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และจัดท าคู่มือรายการท่ีมีนัยส าคัญ 
และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
    - hearing หลักการ 
    - จัด focus group
    - จัดท าร่างประกาศและออกประกาศ

ฝ่ายพัฒนาบริษัท

4. ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลเอกสารของ บริษัทจดทะเบียน ท่ีมีหน้าท่ีส่ง
ต่อส านักงาน (ส่งเป็น electronic file แทน  และส่งเอกสาร
ลงลายมือช่ือรับรองการส่งข้อมูลดังกล่าว) และให้ส่งข้อมูลมาท่ี
เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ท่ีเดียว เช่น แบบ 246 
เอกสาร tender offer เอกสาร MT และ RPT
    -  จัดท าร่างประกาศและออกประกาศ
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กลยุทธ์ท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการระดมทุน
แผนงานท่ี 2 : เพ่ิมคุณภาพการท างานของ professional

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้ให้ค าปรึกษาทางการเงิน (FA)
1. ใช้ Regulatory Impact Assessment (RIA) ศึกษาในการยกระดับ
การก ากับดูแล FA ให้มีประสิทธิผลมากข้ึน เช่น การใช้ระบบ license 
เป็นต้น

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุน

2. หารือ ส านักงาน ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุง
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับการก ากับดูแล FA
3. เสนอบอร์ด ก.ล.ต. และ กตท. เห็นชอบหลักการก ากับดูแล FA

4. ด าเนินการตามกระบวนการออก/แก้ไขประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
โดยคาดว่า หากเป็นเร่ืองการใช้ระบบ license ต้องออก/แก้ไข
จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงน่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 63

5. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ FA (FA factsheet) เพ่ือประโยชน์
ในการเลือก FA และยกระดับการท างานของ FA

  (1) cleansing ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ FA ได้แก่ ผลงานท้ัง
ในด้านการออกเสนอขายหลักทรัพย์และด้าน on going 
การถูกด าเนินการจากส านักงาน เป็นต้น

- cleaning ข้อมูลได้ 70%-80% และ อยู่ระหว่างหาข้อสรุปกับฝ่ายจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน  เก่ียวกับรูปแบบข้อมูลท่ีจะแสดง บนเว็บไซด์ จะ
ส่งรูปแบบดังกล่าว
ให้ชมรมวาณิชฯพิจารณาก่อนท่ีจะเผยแพร่บน เว็บไซด์ต่อไป  (2) ประสานงานกับฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน  ฝ่าย IT

 และฝ่ายส่ือสารฯ ในการท ารูปแบบ FA factsheet 
ให้น่าสนใจ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ ส านักงาน

  (3) พัฒนาข้อมูลใน FA factsheet ให้น่าสนใจเพ่ิมข้ึน (ต่อเน่ือง)
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดท า e-audit working paper 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยการท างานของ local auditor โดยสภาวิชาชีพบัญชี
อยู่ระหว่างจัดท า audit program ส าหรับธุรกิจการผลิต (manufacturing) 
ซ่ึงจะแล้วเสร็จภายในปี 62 และเร่ิมวางแผนการจัดอบรม local firm

เสร็จตามแผนงาน

ผู้สอบบัญชี (auditor) : ยกระดับการท างานของ local firm
1. ท า E-Audit Workpapers

ฝ่ายก ากับการสอบบัญชี

  (1) การวางแผนงานตรวจสอบ (audit planning)

  (2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ (execution)

  (3) การสรุปผลการตรวจสอบ (conclusion)

2. อบรม local firm

  (1) วางแผนการจัดอบรม local firms 
ด้าน IT และมาตรฐานวิชาชีพ

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

  (2) อบรมด้าน IT และท า survey กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

  (3) อบรมด้าน common findings และท า survey กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

  (4) อบรมด้าน มาตรฐานวิชาชีพฉบับใหม่ และท า survey กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

เสร็จตามแผนงาน

เสร็จตามแผนงาน

ระยะเวลาด าเนินงาน

3. การจัดอบรม EQCR (ผู้สอบทานคุณภาพงาน) และ 
Monitoring team ให้ local firms

ฝ่ายก ากับการสอบบัญชี

  (1) วางแผน

  (2) หารือกับสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดอบรม EQCR และ 
Monitoring team
  (3) ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดอบรม และ survey 
ผลตอบรับจากผู้เข้าอบรม EQCR และ Monitoring team

  (4) สรุปผล
4. เก็บข้อมูล finding และ หารือแนวทางแก้ไข

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง

  (1) เก็บข้อมูล findings จากผลการตรวจปี 61

  (2) ประชุมร่วมกับ Big4 เพ่ือส่ือสาร findings และหารือ
แนวทางแก้ไข เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้สอบบัญชี โดย
ลดข้อบกพร่องลง 25%

  (3) เก็บข้อมูล findings จากผลการตรวจของคร่ึงปีแรก ปี 62 
และสรุปผล
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

จัดจ้างผู้ศึกษาโครงการแล้วเสร็จ

- จัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี เก่ียวกับการส่ือสารเร่ืองส าคัญของ
ในการตรวจสอบบัญชี KAM แล้วเสร็จ 
- จัดท าแนวทางการเลือก auditor ส าหรับ บริษัทจดทะเบียน โดยอยู่ระหว่าง
การประสานกับ IOD และรับฟังความเห็นจาก Big 4 
- ฝ่ายก ากับการสอบบัญชีจะท าการแปล guideline good practices for AC
 และประสานกับ IOD เพ่ือแทรกเข้าไปในหลักสูตรรองรับ AC 
- ฝ่ายพัฒนาบริษัท  และ CG ไม่ขัดข้องในหลักการท่ีจะน า guideline 
ใส่ในการสัมมนาและขอรับไปหารือวิธีท่ีจะให้การสนับสนุน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

บริษัทจดทะเบียน : ยกระดับการท าบัญชีของ บริษัทจดทะเบียน 
1. โครงการ audit adjustments
  (1) ด าเนินการจัดจ้างผู้ท าการศึกษาโครงการเพ่ือหาสาเหตุ
ท่ีงบการเงินไม่มีคุณภาพ

ฝ่ายก ากับการสอบบัญชี

  (2) ส่ือสารกับบริษัทจดทะเบียนและผู้สอบบัญชี เพ่ือขอ
ความร่วมมือและอธิบายรายละเอียดของโครงการ
   (3) ได้รับผลการศึกษาความเป็นไปได้จากผู้ท าการศึกษา 
   (4) ตัดสินใจว่าจะด าเนินการ ระยะท่ี 2 ต่อหรือไม่

(ถ้าตัดสินใจด าเนินการต่อ)
   (5) ติดตามความคืบหน้ากับผู้ท าการศึกษา

   (6) เผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustments 
และผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
   (7) พิจารณาแนวทางการยกระดับคุณภาพของผู้จัดท างบการเงิน
และงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน : ยกระดับ audit committee (AC)
1.ร่าง guideline Good Practices for 
  (1) AC และ Board respond to Key Audit Matter (KAM)
  (2) AC ใช้ Audit Quality Indicators (AQIs) 
เพ่ือคัดเลือก auditor

2. จัด focus group และ ปรับร่าง guideline และ เผยแพร่ 
3. จัดงานสัมมนาเพ่ือให้ความรู้และเพ่ิม awareness ให้กับ 
AC และ Board
4. Survey AC และ Board และสรุปผล
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กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค
แผนงานท่ี 1 : ESG roadmap

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

1. ประชุมร่วมกับ ตลท. เพ่ือก าหนด ESG Roadmap เบ้ืองต้นร่วมกัน ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล ประชุมร่วมกับ ตลท. เพ่ือก าหนด ESG Roadmap เบ้ืองต้นร่วมกัน 

2. ต้ัง ESG Steering Committee
3. เดินสายเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
4. ได้แผนเบ้ืองต้นท่ีสรุปร่วมกันกับหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้อง

5. เสนอแผนเข้า ESG Steering Committee 
6. ปรับปรุงแผน ESG Roadmap เสร็จ

7. ส่ือสารแผนกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น จัดสัมมนาวงกว้าง
ข้ึนเว็บไซด์ 
8. แปลแผนเป็นภาษาอังกฤษ

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน
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กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค
แผนงานท่ี 2 : CG center of excellence

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

หารือร่วมกับ IOD และ ตลท. เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับบทบาทและ
ขอบเขตของ CG Center of Excellence รวมท้ังแผนในการด าเนินการ ซ่ึง
รวมถึงการ Reform Guidelines และ Standards

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค
แผนงานท่ี 3 : Roadmap for ASEAN sustainable capital market

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ
ต่างประเทศ

(งาน on-going) ท่ีประชุม ACMF คร้ังท่ี 30 ในวันท่ี 18 มี.ค. 62 รับรอง
การจัดท าแนวทางพัฒนาตลาดทุนอย่างย่ังยืนแล้ว และ ได้รายงานต่อ
ท่ีประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนแล้วเม่ือวันท่ี 5 เม.ย. 62

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. หารือร่วมกับ IOD และ ตลท. เพ่ือให้ได้กฎข้อสรุปเก่ียวกับบทบาท
และขอบเขตของ CG Center of Excellence รวมท้ังแผน
ในการด าเนินการ

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

2. เสนอแผนเข้า ESG Steering Committee 
3. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุน IOD

4. เร่ิมด าเนินการตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อ 
ESG Steering Committee

5. ประเมินผลการด าเนินการตามแผน และรายงานต่อ 
ESG Steering Committee เพ่ือพิจารณาปรับแผน (ทุกไตรมาส)

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. จัดท าร่าง roadmap เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม ASEAN Capital 
Markets Forum (ACMF)
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของ initiatives ภายใต้ Roadmap 
และจัดท า implementation plan ร่วมกับสมาชิก ACMF
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กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค
แผนงานท่ี 4 : ESG integrated disclosure

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

เสร็จตามแผนงาน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต. ตลท. 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) และ IOD ในการยกระดับ

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

2. focus group กับ บริษัทจดทะเบียน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เบ้ืองต้น (ร่วมกับ TLCA ตลท. IOD)
3. เสนอเข้า ESG Steering Committee
4. เสนอเข้าคณะอนุกรรมการออกเสนอขายฯ 
5. หารือร่วมกับ ตลท. เก่ียวกับระบบการจัดส่งรายงานและการจัดเก็บ 
(machine readable)

6. รับฟังความคิดเห็นวงกว้าง (ประกาศ คู่มือ และแผนบังคับใช้
ตามความพร้อมของ บริษัทจดทะเบียน รวมท้ังระบบการจัดส่งรายงาน )

7. ออกประกาศและคู่มือ
8. จัดอบรมสัมมนาในวงกว้าง และร่วมกับ ตลท. ในการจัด workshop
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กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนของไทยและภูมิภาค
แผนงานท่ี 5 : การสร้าง ecosystem ให้ SDGs bond

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

-จะน าหลักการการเปิดเผยข้อมูลรองรับ social & sustainability bond
และผลท่ีได้รับจาก public hearing เข้าหารือคณะอนุกรรมการตราสารหน้ีฯ 
ในวันท่ี 26 มี.ค. 62 ซ่ึงไม่มีผู้คัดค้านและเสนอให้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ในการสร้าง awareness และพิจารณาให้ incentive เพ่ือสนับสนุน
ให้ตลาดเติบโตได้ 
-อยู่ระหว่างศึกษา incentive scheme ของต่างประเทศเพ่ือ promote 
ตราสาร SDGs

กลยุทธ์ท่ี 3 : การสร้าง market force จากผู้ลงทุน โดยเพ่ิมบทบาทผู้ลงทุนสถาบันและสนับสนุนให้มีเคร่ืองมือในการใช้สิทธิ
แผนงานท่ี 1 : I code

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

เป็นไปตามแผน และ บลจ. มีนโยบาย I Code ในไตรมาส 1 แล้ว 50% 
คือ 13 ใน 26 บลจ. ท่ีประกาศรับนโยบาย

ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ThaiBMA องค์กรระหว่างประเทศ 
ในการส่งเสริมให้มี ESG issuer เพ่ิมมากข้ึน เช่น มาตรการการจูงใจ
2. ผลักดันให้ผู้ลงทุนสถาบันหรือบริษัทขนาดใหญ่ มีการลงทุน
ในกลุ่ม SDGs เป็นส่วนหน่ึงของการท า sustainability

ฝ่ายตราสารหน้ี

3. เสริมสร้าง ecosystem เช่น ส่งเสริมให้เกิด external reviewer 
ในราคาท่ีสมเหตุสมผล (ไตรมาส 2/62 - 1/63)

4. จัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็น (ไตรมาส 4)

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นของ I Code Implementation plan 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติจริง
2. ได้ข้อสรุปเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินนโยบาย I Code

ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

3. ส านักงานเห็นชอบ I Code Implementation plan 
4. ร่วมกับฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการลงทุน  ตรวจสอบนโยบาย I Code 
ของ บลจ. ทุกแห่ง และสรุปผลเพ่ือก าหนดแผนพัฒนา

5. เร่ิมด าเนินการตามแผน
6. ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
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กลยุทธ์ท่ี 3 : การสร้าง market force จากผู้ลงทุน โดยเพ่ิมบทบาทผู้ลงทุนสถาบันและสนับสนุนให้มีเคร่ืองมือในการใช้สิทธิ
แผนงานท่ี 2 : การจัดท าค าถามเพ่ือให้ประเด็นข้อสังเกตแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม AGM / EGM

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

จัดท าค าถามเพ่ือให้ประเด็นข้อสังเกตแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม AGM/EGM
อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอจากผู้สนใจ ท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดท าค าถาม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

สนับสนุนสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุน (TIA) ฝ่ายก ากับรายงานทางการ

เงิน , 
ฝ่ายพัฒนาบริษัท

รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีข้อสังเกต เพ่ือให้ TIA ใช้เป็นข้อมูลใน
การสอบถามคณะกรรมการของบริษัท ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยมีการประชุมร่วมกับ TIA แล้ว

กลยุทธ์ท่ี 3 : การสร้าง market force จากผู้ลงทุน โดยเพ่ิมบทบาทผู้ลงทุนสถาบันและสนับสนุนให้มีเคร่ืองมือในการใช้สิทธิ
แผนงานท่ี 3 : e-proxy / e-voting

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

พ.ร.บ. มหาชนฯ อยู่ระหว่างการแก้ไข

ระยะเวลาด าเนินงาน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ผู้สนใจส่งข้อเสนอเบ้ืองต้นและหารือเก่ียวกับแหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล

2. ได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นของส านักงานเก่ียวกับแนวทางการมีองค์กร  
และงบประมาณ
3. หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ถึงความร่วมมือ

4. พิจารณาข้อเสนอเพ่ือขออนุมัติการด าเนินโครงการ
5. เร่ิมด าเนินการตามแผน

6. ประเมินความคืบหน้าโครงการ

1. TSD จัดท าระบบเพ่ือรองรับการใช้สิทธิผ่าน e-proxy /
e-voting แล้ว ซ่ึงระบบจะถูกน ามาใช้ภายหลังการแก้ไข 
พ.ร.บ. มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535

ฝ่ายพัฒนาบริษัท

2. ติดตามสถานะความคืบหน้าของร่างกฎหมาย 

1. สนับสนุน TIA ในการท าค าถามเพ่ือสอบถามใน
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงแรกท่ียังไม่มีองค์กรจัดท าค าถาม
เพ่ือให้ประเด็นข้อสังเกตแก่ผู้ถือหุ้น ฝ่ายก ากับรายงานทางการเงิน  
คัดเลือก บริษัทจดทะเบียน ท่ีมีประเด็น และให้ข้อมูลกับ TIA ไป
สอบถามในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
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กลยุทธ์ท่ี 4 : การสร้าง success case จาก CLM ท่ีมาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย
แผนงานท่ี 1 : ACMECS infrastructure fund and trust (G2G)

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง

เป็นไปตามแผน โดยจะผลักดันต่อเน่ือง ผ่านคณะกรรมการท่ีภาครัฐจัดต้ังข้ึน
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ซ่ึงปัจจุบัน อยู่ระหว่างให้ประเทศสมาชิก
เสนอโครงการ ท่ีต้องการสนับสนุนมาเพ่ือพิจารณาร่วมกัน
ภายในประเทศสมาชิก
- รูปแบบพหุภาคี : ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ส านักงานได้เข้าร่วมประชุม
และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเสนอแนะ รวมท้ัง พิจารณา
ร่าง concept note เพ่ือจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS infrastructure fund and trust) ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ให้ประเทศสมาชิกเสนอโครงการท่ีต้องการสนับสนุนมาเพ่ือพิจารณาร่วมกัน
ภายในประเทศสมาชิก
- รูปแบบทวิภาคี : ส านักงานได้ร่วมกับ ตลท. ติดตามและประสานงานต่อเน่ือง
กับหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนลาว ในการจัดต้ัง infra trust 
หรือ infra fund และอยู่ระหว่างจัดต้ังคณะท างานด้านการเสนอขาย
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) 
เพ่ือเป็นกลไกในการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่ตลาดทุนลาวรวมท้ังเข้าร่วม
ประชุมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาด าเนินงาน

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ด้านการอ านวยความสะดวก ความเช่ือมโยงทางกฎหมาย
และระเบียบภายใต้เสาท่ีสอง "การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ" 
ภายใต้ ACMECS ในวันท่ี 4 มี.ค. 62

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ
ต่างประเทศ, 

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุนและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

2. ร่วมกับ ตลท. ติดตามและ
ประสานงานต่อเน่ืองกับแต่ละประเทศท่ีมีความสนใจในการจัดต้ัง 
infra trust/ infra fund และไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ
3. กรณีมีประเด็นท่ีอาจเป็นข้อติดขัด รับมาพิจารณาเพ่ือแก้ไข
หลักเกณฑ์ถ้าจ าเป็น

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ
ต่างประเทศ, 

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุนและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

4. ผลักดันและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและเสนอแนะ
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการจัดต้ังกองทุน

5. เสนอคณะกรรมการ ก.ต.ท. ในกรณีท่ีจะต้องมีการแก้ไข
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง
    (1) ยกร่างประกาศ 
    (2) hearing หลักการและร่างประกาศ  
    (3) เสนออนุกรรมการฯ

 ฝ่ายจดทะเบียน
หลักทรัพย์-ตราสารทุนและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ประกาศมีผลใช้บังคับ พร้อมให้ย่ืนค าขอ
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กลยุทธ์ท่ี 4 : การสร้าง success case จาก CLM ท่ีมาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย
แผนงานท่ี 2 : การปรับเกณฑ์ listing เพ่ือให้บริษัทจาก CLM ระดมทุนในไทยได้

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

- ตลท. อยู่ระหว่างสรุปผล regulatory mapping และหารือภายใน ตลท. 
- ส านักงาน ร่วมทริปกับ ตลท. ไป สปป.ลาว เพ่ือพบปะกับผู้บริหารของ 
ตลาดหลักทรัพย์ (LSX) และ ก.ล.ต. (LSCO) ของ สปป.ลาว โดยจะมีการต้ัง
คณะท างานร่วมกัน เพ่ือร่วมกันพิจารณาปัญหา/อุปสรรคของ productแต่ละ
รูปแบบ และแนวทางสนับสนุน product จาก สปป.ลาว มาตลาดทุนไทย

งาน on-going

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ติดตาม/ประชุมกับ ตลท. เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกับ 
criteria ในการอนุญาตให้ระดมทุนของบริษัท ตปท . โดยเฉพาะจาก 
CLM
2. หารือกับ FA ท่ีมีลูกค้าใน CLM เพ่ือรวบรวมประเด็นท่ีเป็นปัญหา
ในทางปฏิบัติ เพ่ือท่ี ส านักงาน และ ตลท . จะได้ร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาท่ีตรงจุด
3. ตลท. เสนอบอร์ด ตลท. พิจารณานโยบายเก่ียวกับการรับบริษัทจาก
  CLM

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุน

4. เสนอบอร์ด ก.ล.ต. และ ก.ต.ท. พิจารณาหลักการด าเนินการ
เพ่ือให้มีบริษัทจาก CLM มาใช้ตลาดทุนไทย

5. ด าเนินการตามกระบวนการแก้ไขประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยคาดว่า
ประกาศท้ังหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในส้ินปี 62

6. เสนอบอร์ด ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ ตลท.

7. โปรโมทการใช้เคร่ืองมือทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น DR ให้แก่
ประเทศในกลุ่ม CLM (ต่อเน่ือง)
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กลยุทธ์ท่ี 4 : การสร้าง success case จาก CLM ท่ีมาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย
แผนงานท่ี 3 : GMS bonds

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ฝ่ายตราสารหน้ี งาน on-going

กลยุทธ์ท่ี 4 : การสร้าง success case จาก CLM ท่ีมาระดมทุนผ่านตลาดทุนไทย
แผนงานท่ี 4 : capacity building

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ก าหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง 
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) และ ธปท. 
2. มีกลไกจัดการปัญหาเพ่ือเกิดผลลัพท์ท่ีเหมาะสม 
(ไตรมาส 2/62 - ไตรมาส 1/63)

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

(งาน on-going) ส่งเสริมให้ IOD แล้วเสร็จ นอกจากน้ี ได้ปรับปรุง
รูปแบบของโครงการอบรมเพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใน CLM ให้เกิดความย่ังยืนได้ โดยสนับสนุนให้ IOD จัดให้มี
โครงการ 'Train the Trainer' ส าหรับกัมพูชาและสปป.ลาว เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าเอาความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปเผยแพร่และ
ให้ความรู้แก่ผู้อบรมในรุ่นต่อไปได้เองในประเทศ อีกท้ังจัดให้มีการพัฒนา
หลักสูตรส าหรับกรรมการบริษัทในเมียนมาให้แก่ MIoD ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
 IOD ของเมียนมา เพ่ือให้เมียนมามีองค์กรท่ีสามารถจัดอบรมในด้าน CG
ให้แก่กรรมการบริษัทในเมียนมาได้ในอนาคต

1. ส่งเสริมให้ IOD เข้ามามีบทบาทช่วยเตรียมความพร้อม
กรรมการบริษัทด้าน CG internal control และการเปิดเผย
ข้อมูลใน CLM ส าหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในอนาคต

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ
ต่างประเทศ
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ความคืบหน้า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1
กิจกรรม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน

2. สร้าง capacity building ให้ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเน่ือง 
ในด้านการจัดต้ังกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน CG 
และการยกระดับตามมาตรฐานสากลรองรับ FSAP เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมท้ัง
มีช่องทางในการผลักดัน ความร่วมมือและความเช่ือมโยง
ระหว่างกัน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ
ต่างประเทศ

(งาน on-going)
- เสนอ concept note ด้านการจัด capacity building ให้แก่ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่านการประชุมระหว่างหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุน
ในกลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง คร้ังท่ี 8 วันท่ี 14 ธ.ค. 61 และได้ให้ความรู้ ได้แก่
1. ให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีและกองทุนรวมให้แก่
คณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนเมียนมา 
ณ กรุงย่างกุ้ง เม่ือวันท่ี 24 มี.ค. 62
2. ประสานงานและเตรียมการจัด tailor-made program โดยขอให้
กรรมการ ก.ต.ท. ท่ีเช่ียวชาญด้านตราสารหน้ีและกองทุนรวมไปให้ความรู้
ด้านตราสารหน้ีและกองทุนรวม ณ กรุงย่างกุ้ง ในวันท่ี 2-3 เม.ย. 62
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แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 3 "ยกระดับกระบวนการและโครงสร้างพ้ืนฐานในตลาดทุนให้รองรับระบบดิจิทัล"
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยกระดับกระบวนการและโครงสร้างพ้ืนฐานในตลาดทุนให้รองรับระบบดิจิทัล
เป้าประสงค์ : สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการท่ีเก่ียวข้องในตลาดทุนให้เป็น fully digitized capital market
ตัวช้ีวัด ปี 62 :

กลยุทธ์ท่ี 1 : ปรับปรุงกติการองรับ tokenization
แผนงานท่ี 1 : การปิด gap กฎเกณฑ์ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

stable coin (peg เงิน
บาท) หารือกับผู้บริหาร ธปท. และจะหารือในคณะท างาน 3-reg ต่อไป

การท า asset backed 
ICO อยู่ระหว่างพิจารณาหลักการเพ่ิมเติม

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. หารือกับ ธปท. เพ่ือวางแนวทางก ากับดูแลในประเด็นท่ีมีข้อกังวล ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน

2. น าแนวทางก ากับดูแลไปรับฟังความคิดเห็นจาก stakeholders

3. ออกเกณฑ์การก ากับดูแลในประเด็นท่ีมีข้อกังวล

1. ยกหลักการเข้าหารือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุน ,

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุนและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน,
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน  (Lead), 

ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1  
(support)

2. น าหลักการการก ากับดูแลไปรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

3. จัดท าเกณฑ์การก ากับดูแล

1. มีแนวทางท่ีชัดเจนในการวางเกณฑ์การก ากับดูแล
2. ขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบท่ีส่งผลต่อการน า DLT มาใช้
3. เข้าตรวจครบ 50% ของบริษัทกลุ่มเส่ียงกลางข้ึนไป และได้ด าเนินการให้แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว 
4. 80% ของ บ. กลุ่มเส่ียงกลางข้ึนไป มีการซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
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กลยุทธ์ท่ี 1 : ปรับปรุงกติการองรับ tokenization
แผนงานท่ี 2 : tokenization of existing asset ผ่าน DR และการระดมทุนผ่าน STO ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

เกณฑ์การก ากับดูแล tokenization of existing asset และการระดมทุนผ่าน STO ภายใต้พรบ.หลักทรัพย์ฯ
อยู่ระหว่างพิจารณาหลักการ / regulatory framework ท่ีเก่ียวข้อง

ตราสารหน้ี : การน า DLT
 มาใช้ในกระบวนการ

ฝ่ายตราสารหน้ี (lead),
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน  (support)

การน า DLT มาใช้ในกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการออกเสนอขาย/ 
post-trade ส านักงาน ได้ข้อสรุปจากอนุฯ digital ว่าต้องมีใบอนุญาตผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ (UW) ซ่ึงส านักงานจะท า sandbox รองรับ และจะมีการ
หารือเร่ือง 
(1) การก าหนด scope ผู้ท่ีจะเข้าทดลอง และ 
(2) ใบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย ส านักงาน จะท าเกณฑ์การขออนุญาตต่อไป

ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ศึกษาแนวทางการก ากับดูแล ส ารวจความสนใจของภาคเอกชน
เก่ียวกับ underlying assets และ ก าหนดเกณฑ์รองรับ เช่น เกณฑ์
ศูนย์รับฝาก และ tokenization platform

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน  (lead),

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-
ตราสารทุน , 

ฝ่ายก ากับตลาด, 
ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 และ

 2

2. ออกเกณฑ์การก ากับดูแลท่ีรองรับ business model 
และมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนตามสมควร

1. ความชัดเจนของนโยบาย (national policy)
    (1) operator ของ backbone infra 
    (2) การจัดการ fragmentation (หากให้เกิด DLT หลายวง)
    (3) retail participation และการเปิด access
    (4) การ bypass ตัวกลาง 
ประสานงานกับฝ่าย FinTech, กม., พัฒกฎ เพ่ือสร้าง 
regulatory clarity

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง

28/47



กลยุทธ์ท่ี 1 : ปรับปรุงกติการองรับ tokenization
แผนงานท่ี 3 : การออกเกณฑ์รองรับ trading / clearing / settlement / registrar platform ส าหรับ tokenized securities

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

เกณฑ์รองรับ trading / clearing / settlement / registrar platform ส าหรับ tokenized securities
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

กฎกระทรวงรองรับ ETP

ฝ่ายก ากับตลาด อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

กลยุทธ์ท่ี 1 : ปรับปรุงกติการองรับ tokenization
แผนงานท่ี 4 : การออกเกณฑ์รองรับให้ players ภายใต้ พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการเก่ียวกับ tokenization ฝ่ังหลักทรัพย์ได้

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

เกณฑ์รองรับให้ players ภายใต้ พรก.สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการเก่ียวกับ tokenization ฝ่ังหลักทรัพย์ได้
ได้ข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุนแล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการตาม priority และพิจารณาหลักการท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือน าไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อไป

debt crowdfunding 
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

ทางการเงิน
ออกเกณฑ์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอประธานบอร์ดลงนามประกาศ

crowdfunding/ ICO 
portal อยู่ระหว่างการจัดท าแนวทาง

2. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับเกณฑ์ท่ีเก่ียวขัอง
3. ออกเกณฑ์รองรับ

1. เสนอแก้ไขกฎกระทรวงรองรับ ETP

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. เปิดรับฟังความคิดเห็น ฝ่ายก ากับตลาด (lead), 
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน  (support)

2. ออกเกณฑ์รองรับ

1. ออกเกณฑ์ออกเสนอขาย debt crowdfunding

1. จัดท าแนวทางปรับปรุงเกณฑ์ท่ีค านึงถึงข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
FSAP เช่น การเปิดเผยข้อมูลโดย issuer และ ทุนจดทะเบียน
ของ portal เป็นต้น

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน

2. เปิดรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

1. พิจารณาปรับเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาจาก 
functional capability ของผู้ให้บริการ

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน ,

ฝ่ายก ากับตลาด
(lead) 
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กลยุทธ์ท่ี 2 : สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)
แผนงานท่ี 1 : ยกระดับตัวกลางให้มีระบบงานด้าน cybersecurity

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

IT guideline 
คณะท างานไซเบอร์ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของ IT guideline หลังจากท่ีได้รับ

การจัดส่งร่างสุดท้าย จาก PwC และจะน าส่งต่อผู้ประกอบธุรกิจต่อไป

การท า SAQ

co-sourcing (IT audit)  
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาด าเนินโครงการ IT Audit ปี 621. ร่วมมือกับ co-sourcing เพ่ือเข้าตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง 

และให้ค าแนะน าเพ่ือปิดความเส่ียงแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
คณะท างานไซเบอร์

2. เข้าตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ

1.จัดส่ง guideline ด้าน IT governance / IT risk management / 
cloud computing

1. จัดส่ง SAQ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ ในรูปแบบ ท่ีส่งให้
ผู้ประกอบธุรกิจกรอก โดยให้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

คณะท างานไซเบอร์

2. สรุปผล SAQ เพ่ือให้ทราบระดับ maturity ของอุตสาหกรรม

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน
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ความคืบหน้า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1
capital market cyber 
exercise  หารือกับผู้ท่ีเก่ียวข้องแล้วเสร็จ

info sharing และ 
education คณะท างานไซเบอร์ - แลกเปล่ียนข้อมูลผ่าน portal และ Line 45 คร้ัง

- จัดประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลภัยคุกคามในกลุ่มตลาดทุน 
(TCM-CERT Core team) 
- สมัครเป็นสมาชิก Central Banks, Regulators and Supervisory Entities
 (CERES)

1. หารือแนวทางจัด cyber exercise กับผู้จัดท า คณะท างานไซเบอร์

2. ซักซ้อมร่วมกับอุตสาหกรรมโดยผู้ด าเนินรายการ เป็นผู้จัดท า 
ซ่ึงจะเป็นตัวกลางซ้อมกับคนนอก (เฉพาะตลาดทุน)

3. ซักซ้อมร่วมกับ ธปท., คปภ. 
4. หารือวันจัดและคนซ้อม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น ผบ. ระดับสูง

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. info sharing และ education ผ่านการประสานกับ ธปท., คปภ., 
กระทรวง digital
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แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 4 "ปฏิรูปแนวทางก ากับดูแลให้รองรับโลกอนาคต ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล ใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเสริมกฎระเบียบ"
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ปฏิรูปแนวทางก ากับดูแลให้รองรับโลกอนาคต ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล ใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเสริมกฎระเบียบ
เป้าประสงค์ : การเป็นผู้ก ากับดูแลท่ีปรับเปล่ียนได้อย่างรวดเร็ว (adaptive regulator) ใช้วิธีการท่ียืดหยุ่น แต่เน้นไปท่ีผลส าเร็จ (outcome focus)
ตัวช้ีวัด ปี 62 :

กลยุทธ์ท่ี 1 : ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล (data driven) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแล (sup tech)
แผนงานท่ี 1 : การท า offsite monitoring

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ระบบ บล.
จัดท า dashboard จากข้อมูลในแบบรายงานท่ีส านักงานมี และพร้อมใช้งาน 
เพ่ือแสดงข้อมูลของธุรกิจ บล. ท้ังรายบริษัทและระดับอุตสาหกรรม
เพ่ือให้ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลางทดลองใช้งาน

- ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน: สรุปข้อมูลท่ียังไม่พร้อมใช้งานและ
ข้อมูลท่ีส านักงาน ยังไม่มี แต่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนา dashboard เพ่ือ
ประสานงานกับ ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลาง และ 
ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ในการท าให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน หรือ
ด าเนินการเพ่ือศึกษาแนวทางการออกประกาศ/แก้ไขประกาศ เพ่ือให้มีข้อมูล
- ฝ่ายฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง: ได้พิจารณาข้อมูลร่วมกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องแล้ว

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

6. ผลตรวจความเส่ียงน้อยลง / พบ culture ท่ีแสดงถึง putting investor: 1/3 บลจ. และมีการส่ือสาร บล. เพ่ือให้ปฏิบัติตาม governance guideline
7. ผลตรวจความเส่ียงน้อยลง / พบ culture ท่ีแสดงถึง putting investor:  2/3 ธพ. ท่ีถูกตรวจ ปฏิบัติตาม SAQ
8. ระยะเวลาในการจัดการเคส (turnaround time) มีประสิทธิภาพมากข้ึน

1. พัฒนา dashboard จากข้อมูลท่ีมีใน สนง และพร้อมใช้
เพ่ือให้ฝ่ายงานทดลองใช้งานตามล าดับความส าคัญในประเด็นปัญหาท่ี 
ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลาง แจ้งมา

ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลตลาดทุน (lead), 
ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลาง, 
ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง2. ประสานงานเพ่ือให้ระบบ offsite สามารถ detect/ alert 

ในประเด็นท่ีส าคัญตามท่ี ส านักงาน ได้อนุมัติไว้ (ด้าน good advice 
ต่อเน่ือง และด้านอ่ืน ๆ เช่น COI พิจารณาแนว IOSCO ด้วย)

1. ระบบ offsite monitoring ท่ีจับความเส่ียงแล้วเสร็จ (วัดจากจ านวน area/ module)
2. Fintech regulated products และ services: มีกรอบการติดตามความเส่ียงความเส่ียงท่ีเกิดใหม่ (emerging risk)
3. Fintech regulated products และ services: risk dashboard
4. มีระบบ automated risk monitoring ตราสารหน้ี (ระยะท่ี 1 ในปี 62)
5. มีการปรับยกระดับมาตรฐานส าคัญตาม IOSCO principles ท่ีเปล่ียนแปลง
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ความคืบหน้า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ระบบ บลจ.
ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการตาม analytical framework ท่ีน าเสนอ 
และให้ท าการศึกษาเพ่ือขยาย framework ให้ครอบคลุมลักษณะธุรกิจ
และปัญหา/ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตของ บลจ.

3. ท าการศึกษาเคร่ืองมือ และวิธีการทางสถิติ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา analytical dashboard

ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลตลาดทุน (lead), 
ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลาง, 
ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

4. เตรียม Infrastructure เพ่ือรองรับข้อมูล trade transaction 
จาก ตลท. และ TFEX ได้ ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ปลายไตร
มาส 1 ประเมินความต้องการด้าน hardware และเทคนิคท่ีจะใช้ใน
การจัดการและประมวลผล big data ชุดน้ี พร้อมท้ังท าความเข้าใจ
ข้อมูลก่อนน าไปใช้พัฒนา analytical dashboard

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ท า analytical framework ก าหนด parameters ท่ีเก่ียวข้องกับ 
CG และ COI ส าหรับ บลจ. และอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการท า offsite
 monitoring และขยาย framework ให้ครอบคลุมลักษณะธุรกิจและ
ปัญหา/ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
ของ บลจ.

ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลตลาดทุน (lead), 
ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการ

ลงทุน , 
ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการ

ลงทุน
2. พัฒนา dashboard ในประเด็นท่ี ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการลงทุน  
ต้องการ เพ่ือให้ได้ทดลองใช้งาน

3. ประสานงานกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในส่วนของข้อมูลของส านักงาน
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนา analytical dashboard เน่ืองจากข้อมูล
บางส่วนยังไม่เป็น machine readable และข้อมูลบางส่วนยังไม่มีการ
ก าหนดให้ธุรกิจหลักทรัพย์น าส่ง ส านักงาน ซ่ึงอาจต้องออกประกาศ 
หรือแก้ไขประกาศ เพ่ือให้ระบบ offsite สามารถป้องกันและเตือน ใน
ประเด็นท่ีส าคัญตามท่ี ส านักงาน ได้อนุมัติไว้ (ไตรมาส 2/62 - 63)

4. ศึกษาเคร่ืองมือ และวิธีการทางสถิติ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา analytical dashboard
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ระบบการติดตามธุรกรรม RPT
ด าเนินการตาม action plan 1-5 และได้ทดสอบการประมวลผล 
โดยน า 2 บลจ. มาพิจารณาการกระจุกตัวในตราสารท่ีมี COI /
การซ้ือตราสารหน้ีผ่านตัวกลางท่ีเป็นบริษัทในเครือ และออกแบบ dashboard
ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงและประมวลผลกองทุนรวมของ บลจ . 
ท้ังหมด

เตรียมข้อมูลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบ

กลยุทธ์ท่ี 1 : ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล (data driven) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแล (sup tech)
แผนงานท่ี 2 : sup tech และ reg tech

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

สายนโยบาย อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและระบุข้อมูลท่ีจ าเป็น และปัญหาท่ีต้องแก้ไข เพ่ือขยาย
วัถตุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้กว้างข้ึน เช่น systemic risk 
และการน าข้อมูลมาใช้ในการท านโยบาย นอกเหนือจาก 
offsite monitoring

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. จัดท าถังข้อมูลบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (RPT) ของ บลจ.
2. เตรียมข้อมูล underwriter ตราสารทุน/ตราสารหน้ี
3. เตรียมข้อมูลการลงทุนของกองทุน
4. cleansing ข้อมูล 1.-3.
5. เช่ือมโยงข้อมูล 1.-3.
6. ประมวลผลข้อมูลเพ่ือดูสัญญาณการกระจุกตัวของธุรกรรม RPT 
    (1) ราย บลจ.
    (2) รายกองทุน
    (3) รายคุณภาพตราสารทุน/ตราสารหน้ี

ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการลงทุน

7. พัฒนาระบบการติดตามธุรกรรม RPT
    (1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูล
    (2) พัฒนาระบบการ cleansing ข้อมูลเพ่ือลดเวลา
ในการจัดการฐานของมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
    (3) พัฒนาระบบ data product (เช่น dashboard) อย่างอัตโนมัติ 
และสามารถเห็นประเด็นธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน
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กลยุทธ์ท่ี 2 : การยกระดับการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล (FSAP)
แผนงานท่ี 1 : การปรับปรุงตาม FSAP recommendation

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ปรับปรุงตาม FSAP recommendation 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการ

ต่างประเทศ
รายงานผลการประเมิน FSAP ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอ final report

กลยุทธ์ท่ี 2 : การยกระดับการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล (FSAP)
แผนงานท่ี 2 : การยกระดับการก ากับดูแลด้าน capital market risk management

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ยกระดับตามมาตรฐาน IOSCO P6-7
FinTech : risk monitoring framework และ dashboard 

ได้ข้อสรุปแนวทางการสร้าง risk framework ของสินทรัพย์ดิจิทัล

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1.การปรับปรุงตาม FSAP recommendation และติดตาม 
benchmark มาตรฐานสากลอย่างสม่ าเสมอ

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. หารือแนวทางการสร้างกรอบเพ่ือติดตามและจัดการความเส่ียง
ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับหน่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี
ทางการเงิน

2. ร่วมกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ จดทุน, ก ากับตลาด, 
ตรวจสอบตลาดทุน, และคดี จัดท าประเมิน
ความเส่ียงของสินทรัพย์ดิจิทัล และเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ความคืบหน้า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1
ตราสารหน้ี

ก าหนด risk monitoring indicator และอยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลท่ีจ าเป็น ให้
ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน  เพ่ือจัดท า automatic report

- หารือกับ ThaiBMA ในการจัดให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์ความเส่ียง
ตราสารหน้ีได้ดีข้ึน โดยจ าแนกประเภทผู้ลงทุน
ในศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย (TFIC) ให้เห็นการถือครอง
ในตราสาร เช่น กลุ่มสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลกระทบและความเส่ียงได้
- หารือ ธปท แล้วและจะมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกันว่าแต่ละองค์กร
มีข้อมูลเชิงลึกอะไรบ้าง

Institutional arrangement 
ได้มีการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือหารือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดต้ัง ดังเช่น topic องค์ประกอบ โครงสร้าง อ านาจในการจัดต้ัง

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพของ
ระบบการเงิน เพ่ือหารือและพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวข้อง เช่น
อ านาจในการจัดต้ัง องค์ประกอบและหน้าท่ีของกรรมการ
2. ประสานงานกับ สศค. ธปท. และหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 
เพ่ือหารือประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดต้ัง

ฝ่ายวิจัย

3. มีการจัดต้ัง institutional arrangement ตามกรอบท่ีได้ก าหนดไว้

automated risk monitoring 
1. ออกแบบรูปแบบการใช้งานในมิติความเส่ียงต่าง ๆ 
2. สร้าง automated report
3. ประสานกับฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน  ให้สร้าง
ฐานข้อมูลรองรับ

ฝ่ายตราสารหน้ี

info sharing (ธปท.และThaiBMA) (ไตรมาส 1/62 -  1/63)
1. ความชัดเจนของปัจจัยและตัวแปรท่ีเฝ้าระวัง โดยแลกเปล่ียน
มุมมองกับ ธปท.
2. ระบุชุดข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ โดยประสานกับ ThaiBMA
3. ผลักดันในเวทีระดับสูงระหว่างองค์กร เช่น 3-reg เพ่ือให้มีนโยบาย
ท่ีสอดคล้อง และมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน

4. มีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนท่ีท าให้การแชร์ข้อมูล
และมุมมองท าได้จริงอย่างเป็นระบบ

36/47



ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ปรับปรุงและซักซ้อม BCM market
ฝ่ายวิจัย ได้ประชุมคณะท างาน crisis preparedness เพ่ือหารือข้ันตอนการท างานและ

ระยะเวลาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ประชุมคณะท างาน crisis preparedness เพ่ือหารือ
และ ประสานงานกับ ก.คลัง ธปท. คปภ. และสถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการ crisis management 
ของหน่วยงานต่าง ๆ และความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
2. ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณา crisis management flow 
ภายใต้ความรับผิดชอบ เพ่ือน าไปเช่ือมโยงกับงานของ ธปท. และ คปภ.
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กลยุทธ์ท่ี 3 : ใช้เคร่ืองมือในการก ากับดูแลท่ีหลากหลาย (mixed use of tools) และใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันจากตลาด (market force)
แผนงานท่ี 1 : การตรวจ onsite ก ากับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

- ส่ือสาร กับ top ของผู้ประกอบธุรกิจแล้ว 
- ออกตรวจสอบ onsite ธพ. 3 แห่งแล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างประเมินผล)

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ส่ือสารผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือผลักดันให้มี tone from the top 
2. ออกตรวจสอบ onsite ธพ. ท่ีมียอดขายสูง และยังมี gap 3 แห่ง

ฝ่ายก ากับการขาย
ผลิตภัณฑ์การลงทุน

3. ออกตรวจสอบ onsite บ.ประกัน ท่ีมียอดขายสูงและยังมี 
gap 3 แห่ง
4. ออกตรวจสอบ onsite บลน. ท่ีมียอดขายสูงและมี gap 3 แห่ง

5. มีมาตรการ/แนวทางเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
สามารถจัดการเร่ืองร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง โดย ส านักงาน ไม่ยกเร่ือง
ข้ึนด าเนินการซ้ า

6. ออกตรวจสอบ onsite บลน. ท่ีได้ใบอนุญาตและเร่ิมประกอบธุรกิจ
 ภายใน 6 เดือน เพ่ือติดตามว่ามีการประกอบธุรกิจเป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุญาต

7. ติดตามการบริหารจัดการความเส่ียงของ ธพ. 
ตาม risk framework: end to end process
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กลยุทธ์ท่ี 3 : ใช้เคร่ืองมือในการก ากับดูแลท่ีหลากหลาย (mixed use of tools) และใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันจากตลาด (market force)
แผนงานท่ี 2 : การสร้าง best practice ในเร่ือง putting investor first

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

Boards Governance Guideline 
- ได้หารือร่วมกับ ASCO เก่ียวกับ Boards Governance Guideline แล้ว 
ได้ข้อสรุปว่า เห็นด้วยกับหลักการและจะพิจารณาแนวทางส่ือสารกับสมาชิก
ต่อไป
- อยู่ระหว่างประสานงาน เพ่ือน าส่งร่างแนวปฏิบัติแก่ ASCO

Name and Shame
ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการลงทุน การเปิดเผยผลการตรวจสอบและลงโทษของส านักงานให้ดึงดูดและ

เข้าถึงง่ายในวงกว้าง เพ่ือให้ asset owner และ influencer ใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือเรียกร้อง best practice จากผู้ประกอบธุรกิจ

Engagement - tone 
from the top ในส่วน ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการลงทุน

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. หารือร่วมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) เก่ียวกับ 
Boards Governance Guideline 
2. พิจารณาแนวทางการส่ือสารกับผู้ประกอบธุรกิจ
    (1) ประสานงานกับ ASCO เก่ียวกับแนวทางการส่ือสาร
    (2) พิจารณาวิธีการในการส่ือสารในด้านของ ส านักงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น จัดท าส่ือ infographic เป็นต้น

ฝ่ายก ากับธุรกิจตัวกลาง

3. ส่ือสารท้ังด้านของ ASCO และ ส านักงาน เพ่ือให้ปฎิบัติตาม 
governance guideline

4. เตรียมการติดตามและประเมิน buy-in ในปี 63

1. เปิดเผยผลการด าเนินงานของส านักงาน เช่น ผลตรวจสอบ
หน้าเว็บส านักงานให้เข้าถึงง่าย สะดุดตาเพ่ือให้ asset owner 
ใช้เป็นข้อมูลเรียกร้อง best practice จากผู้ประกอบธุรกิจ

1. จัด CEO forum เพ่ือ share case เพ่ือให้ 
tone from the top ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร
ให้มี putting investor first มากข้ึน
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ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

Theme Inspection ขอ
งบลจ. ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการลงทุน

unit link
ฝ่ายก ากับการขาย

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

market conduct
ฝ่ายก ากับการขาย

ผลิตภัณฑ์การลงทุน
อยู่ระหว่างการหารือ

กลยุทธ์ท่ี 4 : สร้างกลไกป้องกันและรักษาสิทธิและการบังคับใช้กฎหมาย (enforcement)
แผนงานท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ความคืบหน้า
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ณ ไตรมาส 1

ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
และ 2

แล้วเสร็จท้ังหมด 19 เคส

รอ final report จาก FSAP

อยู่ระหว่างการหารือ

1. ก าหนดแนวทางก ากับดูแล unit link กับ คปภ. ให้ชัดเจน 
ครอบคลุม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1. ก าหนดแนวทาง enforce market conduct กับ ธพ. 
ระหว่าง 3 regs (ธปท./คปภ./ก.ล.ต.)

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. SAQ ปิด gap Product Gov.

กิจกรรม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และท่ีเก่ียวข้อง
ระยะเวลาด าเนินงาน

1. ระยะเวลาในการจัดการเคส

2. การบังคับใช้มาตราการทางแพ่ง (civil sanction): 
ศึกษาการน ามาตรการทางแพ่ง มาใช้กับความผิดอ่ืนเพ่ิมเติม  

ฝ่ายคดี

3. การสนับสนุนการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (class action): 
ระดมความเห็นจากอัยการและผู้พิพากษา ผ่านการสัมมนา
ประจ าปี เพ่ือหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคใน
การบังคับใช้
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แผนงานตามรายยุทธศาสตร์ท่ี 5 "พัฒนาองค์กรให้ปรับเปล่ียนได้เร็ว ตอบโจทย์ และเท่าทันการเปล่ียนแปลง"
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ และเท่าทันการเปล่ียนแปลง 
เป้าประสงค์ : องค์กรมีพ้ืนฐานรองรับการเป็นผู้ก ากับดูแลท่ีปรับเปล่ียนได้อย่างรวดเร็ว (adaptive regulator) ใช้วิธีการท่ียืดหยุ่น แต่เน้นไปท่ีผลสัมฤทธ์ิ (outcome focused)
กลยุทธ์ท่ี 1 : สนับสนุนให้เกิดการท างานท่ีคล่องตัว ปรับเปล่ียนได้เร็ว และเน้นผลสัมฤทธ์ิ
ตัวช้ีวัด ปี 62 :

แผนงาน : ปลูกฝังให้เกิดแนวคิดท่ียืดหยุ่น ก าหนดแนวทางการออกกฎเกณฑ์ท่ีตอบโจทย์และไม่สร้างภาระเกินความจ าเป็น 
และออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือต่อการเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ฝ.ทรัพยากรบุคคล / 

ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร

 - จัดกิจกรรม sharing & caring โดย ทลข. จ ำนวน 6 session 
เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจและกระตุ้นให้เกิดกำรปรับมุมมองในกำรท ำงำน
 - อยู่ระหว่ำงจัดหำหลักสูตร online เพ่ือพัฒนำ soft skill ท่ีจ ำเป็นและ 
digital literacy

ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร

อยู่ระหว่ำงปรับร่ำงคู่มือ RIA ให้เข้ำใจง่ำย และน ำไปส่ือสำรภำยในองค์กรต่อไป

ฝ.ทรัพยากรบุคคล / 
ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ / 
ฝ.บริหารความเส่ียงและ

ธรรมาภิบาลองค์กร / ฝ่าย
งานท่ีเก่ียวข้อง

- ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรผลงำนของภำครัฐเพ่ือเป็นแนวทำง และก ำหนด
แผนด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
 - ส่ือสำรเพ่ือกระตุ้นให้เห็นควำมส ำคัญของกำรให้ positive feedback

1. สนง. ใช้ RIA / design thinking ในทุกมาตรการส าคัญ
2. มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือต่อการเป็น agile organization

2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่ือสำรและขับเคล่ือนกำรใช้ Regulatory Impact 
Assessment (RIA) และ design thinking ภำยในองค์กร

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน
ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1 

3. ศึกษำแนวทำงและวำงระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
(performance management) ท่ีเอ้ือต่อกำรเป็น agile 
organization

1. สร้างความเข้าใจเร่ือง adaptive mindset ร่วมกันและขับเคล่ือนให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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กลยุทธ์ท่ี 2 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล เตรียมความพร้อมข้อมูล เพ่ือลดภาระและก ากับดูแลได้ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากย่ิงข้ึน
ตัวช้ีวัด ปี 62 :

แผนงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมข้อมูล และยกระดับการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ เพ่ือรองรับทิศทาง digital transformation 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ระบบงำน

ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร / 
ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร / 
ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ

ข้อมูลตลาดทุน / 
ฝ.ทรัพยากรบุคคล

ด ำเนินกำรเร่ือง demand management เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของโครงกำร และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำร (project
management) แล้วเสร็จ

4. มีแผนรับมือ data leakage ข้อมูลส าคัญ
3. data warehouse ด้าน ตัวกลางพร้อมใช้งาน 100%

5. ปิดช่องโหว่ส าคัญเพ่ือให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

1. ระบบบริหารจัดการเคสในโครงการ EIM (ส่วนท่ี 1: รับเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการของฝ่ายงานต้นเร่ือง) แล้วเสร็จ 
2. ฐานข้อมูล digital asset ในส่วน trading transaction พร้อมใช้งาน

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน
ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1 

1. ด ำเนินกำรตำม EA initiatives ในกลุ่มกำรยกระดับ business 
capabilities (performance management), update 
application, IT infrastructure ตำมโครงกำรต่อไปน้ี
- Process improvement and automation (EIM)
- Knowledge sharing platform
- Performance management
- Portfolio and project management
- Digital transformation capabilities
- Change management CoE
- Cloud roadmap
- Cyber resilience
- Data leakage prevention
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร / 
ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร / 
ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ
ข้อมูลตลาดทุน/ฝ่ายงานท่ี

เก่ียวข้อง

- digital asset (กำรอนุญำตผู้ประกอบธุรกิจ) ด ำเนินกำรในส่วน 
pre consult คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 62
 - fund investment พัฒนำเป็น paperless ในส่วนกำรย่ืนขออนุญำต
คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 62
 - SET one stop service พัฒนำ paperless ในส่วนของแบบรำยงำน
61-4 แล้วเสร็จ

ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร / ฝ.
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร / ฝ่ายงานท่ี

เก่ียวข้อง

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรคัดเลือกเคร่ืองมือ (tools) และผู้พัฒนำระบบ 
(implementor)

ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร / ฝ่าย

งานท่ีเก่ียวข้อง

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน (process improvement)
 ในส่วนของงำน case management

ระบบข้อมูล
ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ

ข้อมูลตลาดทุน
อยู่ระหว่ำงพัฒนำ data warehouse ด้ำนตัวกลำง โดยมีควำมคืบหน้ำ
ประมำณ 50%

ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ
ข้อมูลตลาดทุน /  ฝ.

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

ก ำหนด cloud technology ท่ีใช้รองรับข้อมูล digital asset แล้ว 
และอยู่ระหว่ำงก ำหนด TOR เพ่ือจัดจ้ำงผู้ให้บริกำร (vendor) พัฒนำ
โครงสร้ำงพัฒนำฐำนรองรับ

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน
ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1 

2. พัฒนำ online service (paperless, machine readable, open
 data)
- digital asset (pre-cousult และ รับข้อมูลจำกผู้ประกอบธุรกิจ 
และ จัดท ำรำยงำน effortless เพ่ือติดตำม NC)
- fund investment management (ย่ืนขอจัดต้ัง และ แก้ไข
โครงกำร)
- PVD e-registration (ย่ืนขอจัดต้ัง และ แก้ไขโครงกำร)
- SET one stop service (exchange data -> Executive 
summary / filing / FSCOMP /แบบ 61-4)

3. ด ำเนินกำรตำมแผนในโครงกำร Enterprise Information 
Management (EIM) Phase I ครอบคลุมงำนด้ำนระดมทุน และกำร
บริหำรจัดกำรเคส

4. ด ำเนินกำรตำมแผนในโครงกำร Business Process 
Improvement (BPI) :  ออกแบบกระบวนกำรท ำงำนและ input 
forms ในกำรให้บริกำร stakeholders  ท้ังหมด (Service 
Excellence)

5. พัฒนำ data warehouse ด้ำนตัวกลำง (ข้อมูลจำกแบบรำยงำน) 
และข้อมูลกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์

6. จัดท ำฐำนข้อมูล digital asset ในส่วนของ trading transaction
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ
ข้อมูลตลาดทุน /  ฝ.

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร / ฝ.ก ากับการ

ขายและผลิตภัณฑ์การลงทุน

อยู่ระหว่ำงประสำนกับกรมบังคับคดีเพ่ือขอแชร์ข้อมูลบุคคลล้มละลำย

ฝ.จัดการและวิเคราะห์และ
ข้อมูลตลาดทุน

อยู่ระหว่ำงกำรจัดกลุ่มข้อมูลลับ/ใช้ภำยใน/เปิดเผย (data classification) 
เพ่ือออกแบบกระบวนกำรป้องกันกำรร่ัวไหลของข้อมูล

ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

ก ำหนด TOR แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่ำงจัดจ้ำงผู้เชียวชำญเพ่ือประเมิน
ช่องโหว่และก ำหนดแผนปิด

ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1 

9. ประเมินช่องโหว่และก ำหนดแผนในกำรยกระดับกำรป้องกันภัย
คุกคำมไซเบอร์ (cyber resiliency) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

7. ประสำนงำนกับองค์กรภำยนอกเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล 
(โครงกำร 3 Reg / Linkage Center / professional Link กับ TSI)

8. จัดท ำแผน Data Leakage Prevention (DLP) : identify ป้องกัน
และวำงแผนรับมือกำรร่ัวไหลของข้อมูลส ำคัญ

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน
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กลยุทธ์ท่ี 3 : บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอ พร้อมรองรับทิศทางองค์กร

ตัวช้ีวัด ปี 62 :

แผนงาน : สรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นเพ่ือรองรับทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ฝ.ทรัพยากรบุคคล จ ำแนกเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมกลุ่มพนักงำนและก ำหนดแนวทำง

กำรพัฒนำระดับพ้ืนฐำนแล้ว จะประสำนกับฝ่ำยงำนส ำหรับกำรวำงแผน
กำรพัฒนำในระดับอ่ืน ๆ ต่อไป

ฝ.ทรัพยากรบุคคล ออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์ใหม่ โดยใช้ infographic เพ่ือให้น่ำสนใจ 
และส่ือสำรผ่ำน เว็บไซด์ ของส ำนักงำนแล้ว

ฝ.ทรัพยากรบุคคล เร่ิมต้นโครงกำร Regulatory school Level 1 ด้วยหลักสูตร 
SEC Culture ในไตรมำสท่ี 1 และหลักสูตรอ่ืน ๆ ในไตรมำสท่ี 2

ฝ.ทรัพยากรบุคคล กระตุ้นให้มีกำรใช้ Microsoft Team ในกำรท ำงำนของแต่ละทีม 
เพ่ือเป็นท่ีแลกเปล่ียนและเก็บควำมรู้ของแต่ละทีม โดย HR 
ใช้ Microsoft Team ในกำรท ำงำนแล้ว  และจะเชิญวิทยำกรจำก
Microsoft มำบรรยำยแนะน ำกำรใช้งำนแก่พนักงำนใน ไตรมำส 2/62

ฝ.ทรัพยากรบุคคล ได้หำรือร่วมกับ ผชล. สำยประสิทธิภำพองค์กร เห็นควรปรับรูปแบบ
กำรพัฒนำกลุ่ม ผชผอ. จำกท่ีจะใช้แนวทำงเดียวกับกำรพัฒนำ
ผู้อ ำนวยกำร ให้เปล่ียนเป็นกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมพร้อมและ
ลักษณะของ ผชผอ. แต่ละ generation

1. ผลการประเมิน self assessment ของกลุ่ม ผชผอ. ถึงการได้ท าหน้าท่ี mentor อยู่ในระดับท่ีดี
2. ฝ่ายงานได้บุคลากรในกลุ่ม strategic jobs ได้ทันเวลา และจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างอย่างเหมาะสม
3. พนักงานเห็นว่าการอบรม/การพัฒนาด้าน digital literacy เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้จริง และฝ่ายงานมีการตอบรับ (feedback) ท่ีดีต่อการพัฒนาของพนักงาน

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน

4. ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรในกำรส่งต่อควำมรู้ของพนักงำน และ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจำกพ่ีสู่น้อง

5. ก ำหนดแนวทำงกำรน ำระบบ mentor-mentee มำใช้ในกำรพัฒนำ
 successor ระดับผู้อ ำนวยกำร

ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1 

1. จัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนให้มี digital Literacy รองรับทิศทำงยุค
ดิจิทัล

2. สรรหำบุคลำกรในเชิงรุก เพ่ือเตรียมบุคลำกรโดยเฉพำะกลุ่ม 
strategic jobs ให้ทันกับควำมต้องกำร (data scientist / IT audit)

3. จัดอบรมพนักงำนตำมโครงกำร Regulatory school เพ่ือให้
พนักงำนมีองค์ควำมรู้หลักด้ำนก ำกับดูแล และเข้ำใจผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและบริบทในตลำดทุน อย่ำงแท้จริง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ฝ.ทรัพยากรบุคคล ส่ือสำรและก ำหนดบทบำทให้ผู้บังคับบัญชำโดยตรงเป็น mentor พนักงำนใหม่
 แบบ 1:1 ในปีแรกของกำรท ำงำนแล้ว

ฝ.ทรัพยากรบุคคล

ฝ.ทรัพยากรบุคคล ศึกษำแนวทำงร่วมโครงกำรค้นหำสุดยอดนำยจ้ำงดีเด่น (Aon Best 
Employee) เพ่ือวิเครำะห์หำจุดแข็ง จุดอ่อน (gap) เพ่ือปรับองค์กร
ก่อนจะเข้ำร่วมโครงกำร

ฝ.ทรัพยากรบุคคล / 
ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร / 

ฝ.ส่ือสารองค์กร

อยู่ระหว่ำงพัฒนำหลักสูตร ในโครงกำร Regulatory School ระดับ 1
จ ำนวน 6 วิชำ เป็น online learining โดยพนักงำนสำมำรถเข้ำไปเรียน.
ในระบบ LMS ได้ในไตรมำส 4/62

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน
ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1 

6. ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำพนักงำนใหม่ให้เรียนรู้งำนได้เร็ว 
(onboarding package)

7. ศึกษำและวำงแนวทำงจัดสรรอัตรำก ำลังท่ีมีควำมยืดหยุ่น 
ตอบสนองกับเป้ำหมำยและทิศทำงองค์กรท่ีปรับเปล่ียน

8. ศึกษำแนวทำงเพ่ือเตรียมเข้ำร่วมกำรประเมินในโครงกำร ค้นหำสุด
ยอดนำยจ้ำงดีเด่น (Aon Best Employee) เพ่ือสร้ำงให้ส ำนักงำน
เป็นหน่ึงใน “Best place to work”

9. จัดท ำ Knowledge Management (KM) platform ส ำหรับกำร
เรียนรู้ภำยในส ำนักงำน
 - Learning Management System (LMS)
 - ปรับปรุง intranet เป็นแหล่งองค์ควำมรู้ส ำคัญของพนักงำน 
(knowledge management)
 - KM in process
 - KM lesson learned
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กลยุทธ์ท่ี 4 : วางรากฐานเพ่ือความย่ังยืนขององค์กร

ตัวช้ีวัด ปี 62 :

แผนงาน : ยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียง และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวข้อง อยู่ระหว่ำงเตรียมข้อมูลและส่ือสำรควำมเข้ำใจกับพนักงำน

เพ่ือให้พร้อมเข้ำรับกำรประเมิน

คณะท ำงำนประจ ำ
เลขำธิกำรและวิชำกำร

จัดท ำแผนพัฒนำแล้วเสร็จ และเสนอต่ออคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนธรรมำภิบำลและค่ำตอบแทนแล้ว

ฝ.บริหารความเส่ียงและ
ธรรมาภิบาลองค์กร

อยู่ระหว่ำงศึกษำแนวทำงกำรก ำหนด risk appetite ระดับองค์กร

ฝ.ส่ือสำรองค์กร เปิดให้บริกำรเว็บไซต์ใหม่ของส ำนักงำนแล้ว (เม.ย. 62)

ฝ.ส่ือสำรองค์กร  - จัดท ำระบบตอบรับอัตโนมัติในด้ำนกำรให้ข้อมูล (เร่ิมท่ีแบบรำยงำน 59) 
ท ำให้จ ำนวน missed call ด้ำนกำรให้ข้อมูลลดลงจำก 55% เหลือ 32%
 - ทดสอบระบบรับสำยเร่ืองร้องเรียนเพ่ือให้ม่ันใจว่ำสำมำรถให้บริกำรได้ใน
กรณีท่ีท ำงำนจำกบ้ำน (work from home)

ฝ.ส่ือสำรองค์กร ก ำหนดประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง / จุดอ่อนของส ำนักงำน และ influencer แล้ว

1. มี intranet ใหม่ท่ีเป็นศูนย์รวมข้อมูลการปฏิบัติส าคัญของพนักงานครบถ้วน
2. เว็บไซต์ส านักงานเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน โดย click through rate เพ่ิมข้ึนจาก 40% เป็น 60% หรือความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป
3. accepted call เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 หรือ คะแนนความพึงพอใจด้านการให้ข้อมูลเท่ากับ 3.5
4. เพ่ิมช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุนอีกอย่างน้อย 1 ช่องทาง
5. ผลส ารวจ stakeholders survey ในภาพรวมดีข้ึน 
6. มี risk appetite ขององค์กรท่ีตกลงร่วมกันในระดับส านักงาน

5. พัฒนำกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน โดย
- พัฒนำระบบ chat มำใช้กับผู้ร้องเรียน/กำรให้ข้อมูล (เร่ิมท ำ 
chatbot ในส่วนของคนขำย LBDU)
- จัดท ำ alert list เพ่ือเตือนผู้ลงทุน
- วิเครำะห์แนวโน้มเร่ืองร้องเรียนและส่งสัญญำณเตือน

6. สร้ำงพันธมิตรกับ influencer เพ่ือจัดกำรประเด็นส ำคัญ

ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1 

1. เตรียมควำมพร้อมเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินในโครงกำรองค์กรโปร่งใส
ของ ปปช. (ITA)

2. จัดท ำแผนและด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำบอร์ดตำมข้อเสนอแนะของผู้
ประเมินภำยนอก (AON)

3. ก ำหนดระดับควำมเส่ืยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (risk appetite)

4. ปรับเว็บไซต์ของส ำนักงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรผู้ใช้งำน 
(User Experience: UX)

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
และท่ีเก่ียวข้อง

ระยะเวลาด าเนินงาน
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