
 

 

รายละเอยีดความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.ล.ต.  
ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 

 
เป้าหมาย A ยั่งยืน:  Sustainable Capital Market 
เป้าประสงค ์ ตลาดทุนเป็นกลไกส าคญัในการสนบัสนุนใหกิ้จการผนวก ESG เขา้กบัการท าธุรกิจและเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขบัเคล่ือนการจดัสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และมีธรรมาภิบาล 

ส่ิงท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Ecosystem for sustainable capital market : สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพฒันาตลาด
ทุนเพ่ือความย่ังยืน 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: สร้าง capacity building และ ecosystem ท่ีสนบัสนุนการระดมทุนและ
ลงทุนท่ีส่งเสริม ESG ในเร่ือง  
1. เกณฑห์รือมาตรฐาน ESG REIT/infrastructure fund 
2. ไดข้อ้สรุปเร่ือง local reviewer* 
3. มาตรฐาน ESG เช่น Climate Bonds Initiative (CBI) taxonomy ฉบบัภาษาไทย (บางส่วน) 
4. ไดข้อ้สรุปเร่ือง bulletin platform 
5. อบรม issuer ในประเด็นส าคญั เช่น SDGs framework, human right และร่วมเป็นผูส้นบัสนุน  

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
❑ 1 คะแนน: แลว้เสร็จ 1 เร่ือง 
❑ 2 คะแนน: แลว้เสร็จ 2 เร่ือง 
❑ 3 คะแนน: แลว้เสร็จ 3 เร่ือง 
❑ 4 คะแนน: แลว้เสร็จ 4 เร่ือง 
❑ 5 คะแนน: แลว้เสร็จ 5 เร่ือง และมีผูใ้ชป้ระโยชน์จาก eco-system ดงักล่าว 
*ประเมิน บจ./หลกัทรัพย ์

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563  
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ 4 เร่ือง โดยมีหนึ่งเร่ือง (เร่ืองท่ี 5 อบรม issuer ในประเด็นส าคัญ)  
มีแนวโน้มล่าช้า เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   
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แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565   
1.1 การส่งเสริมผู้ระดมทุนให้พัฒนากจิการให้มี ESG 
▪ ออกหลกัเกณฑ์และคู่มือ One report 

- เสนอคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (ม.ค. 63) เพื่อก าหนดใหเ้ร่ืองสิทธิมนุษยชนและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นหวัขอ้หน่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลตาม One report   

- อยูร่ะหวา่งปรับปรุงร่างคู่มือ One report โดยคาดวา่จะออกภายในเดือน เม.ย. 2563 
- อยา่งไรก็ดี จากภาวะการณ์ปัจจุบนัท าให้ตอ้งทบทวนการเปิดเผยขอ้มูลใหล้ดภาระ บจ. มากยิง่ขึ้น 

▪ สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีมี ESG โดยการจดัหลกัสูตรอบรมให้
ความรู้แก่ผูร้ะดมทุนเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งประเด็นท่ีสอดคลอ้ง
กบั One report 
- ประสานงานกบัองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยอยู่ระหวา่งจดัท า MOU 

ร่วมกนั และจะเชิญผูแ้ทนจาก อบก. มาใหค้วามรู้แก่ บจ. ทุกแห่ง รวมทั้งจะมีการจดัอบรม 
เตรียมความพร้อมของ FA เพื่อสามารถแนะน าบริษทัท่ีจะเสนอขาย IPO โดยการอบรมจะท า 
ในรูปแบบ video clip และจดัท าคู่มือ  

- อยูร่ะหวา่งประสานกบั ตลท. เพื่อจดัอบรมให ้บจ. เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัท า 
รายงานแบบ 56-1 ตามแนวทางท่ีก าหนดใน One report โดยจะหารือรูปแบบและวิธีการจดัอบรม
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ปัญหา/อุปสรรค: การลงนามใน MOU ตอ้งชะลอออกไป เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19  

▪ ส านักงานเป็นต้นแบบในการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง One report  
- ศึกษารายละเอียดขอ้มูลการเปิดเผยตามแนวทาง One report ท่ีส านกังานก าหนดให ้บจ. ปฏิบติัตาม 
- เร่ิมซกัซอ้มฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท ารายงานประจ าปี 2563 ของ

ส านกังาน ตามแนวทาง One report 

1.2 การพฒันาเคร่ืองมือระดมทุนเพ่ือส่งเสริมความย่ังยืน 
▪ ออกหลกัเกณฑห์รือก าหนดมาตรการดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของ ESG REIT/infrastructure fund 

และศึกษา/ผลกัดนัช่องทางหรือเคร่ืองมือระดมทุนอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการระดมทุนประเภทต่าง ๆ 
- ศึกษาขอ้มูลต่างประเทศและจาก external reviewer เพื่อจดัท าหลกัการ Green REIT/ 

infrastructure fund/trust  

            KPI     
เร่ืองท่ี 5  
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เร่ืองท่ี 1  
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▪ สนบัสนุนและพฒันาใหธุ้รกิจสามารถใชเ้คร่ืองมือในตลาดทุนระดมทุนส าหรับโครงการท่ีเป็นมิตร
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มได ้โดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ  
- กรณี ESG REIT/infrastructure fund – อยู่ระหวา่งพิจารณาลดค่าธรรมเนียม โดยจะเสนอ

ส านกังานก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป  
o ปัญหา/อุปสรรค: การจดัสัมมนา Green REIT/ infrastructure fund/trust และเดินสายหารือ

ภาคเอกชนท่ีเป็น potential issuer ชะลอออกไป และอาจปรับเป็นแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
- กรณี Green/ Social/ Sustainability Bond – หารือกบัองคก์รระดบัประเทศ (เช่น ADB, UK 

Prosperity fund) และประสานกบั issuer/ underwriter เร่ืองเงินสนบัสนุนดา้น external review 
แก่ issuer ส าหรับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีประเภทดงักล่าว  
o อยูร่ะหวา่งเดินสายชกัชวนหรือจดั workshop กบัรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน รวมถึงสอบถามถึง

อุปสรรคในการออก Green/ Social/ Sustainability Bond เพื่อร่วมหาแนวทางการแกปั้ญหา 
o อยูร่ะหวา่งปรับปรุงเกณฑใ์ห้การเสนอขายตราสารหน้ีของรัฐวิสาหกิจมีความสะดวกขึ้น  

เช่น ขอ้บงัคบัเร่ืองตวักลางส าหรับรัฐวิสาหกิจประเภท ก ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิต AAA 
o หน่วยงานรัฐท่ีคาดวา่จะออก Green/ Social Bond ในช่วงไตรมาส 4 ปี 63 คือ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์  การเคหะแห่งชาติ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
o บมจ. GULF สนใจการออก Green Bond แต่ตดัสินใจชะลอการออก เน่ืองจากเห็นวา่มูลค่า 

ยงัไม่มากพอ (กรณีน้ี ส านกังานไดป้ระสานกบัทาง ADB ซ่ึงตกลงจะช่วยเหลือค่า external 
review) 

o ปัญหา/อุปสรรค: การจดั bootcamp / งานสัมมนา เพื่อสร้างความรู้เก่ียวกบัการออกหุ้นกู ้
เพื่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งชะลอออกไป อีกทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐอาจชะลอการออก
Green/ Social Bond เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

1.3 การสร้างผู้ประเมิน บจ. และหลกัทรัพย์และจัดท ามาตรฐาน 
▪ ส่งเสริมใหมี้ผูท้  าหนา้ท่ีประเมินในไทย (local reviewer) 

- เพื่อใหค้วามเห็นหรือรับรองวา่การเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามมาตรฐานความยัง่ยนื  
o อยูร่ะหวา่งประสานงานกบั ADB เพื่อสนบัสนุนใหมี้ผูท้  าหนา้ท่ีประเมินในไทยดา้น 

การใหค้วามรู้เชิงเทคนิคและเงินทุน โดยปัจจุบนัมี TRIS และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
แสดงความสนใจท่ีจะใหบ้ริการดา้นน้ี  
ปัญหา/อุปสรรค: จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถเชิญผูเ้ช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศ (ADB) และ Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) มาแลกเปลี่ยน

            KPI     
เร่ืองท่ี 2  
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ประสบการณ์และให้ความรู้ จึงอาจเปล่ียนมาจดัในรูปแบบ con-call โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จาก Climate Bond Initiative (CBI) มาให้ค  าแนะน าและแลกเปล่ียนแนวทางในการเป็น 
ผูป้ระเมิน และแมว้า่ TRIS จะสนใจเป็นผูป้ระเมินหลกัทรัพย ์แต่ยงัไม่พร้อมเน่ืองจาก 
ตอ้งทุ่มก าลงัไปทบทวนเร่ืองการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

- เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล ESG ของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นดา้นการท าธุรกิจ 
แบบยัง่ยนื โดยศึกษา model ของต่างประเทศ และหารือ/ชกัชวนผูท่ี้สนใจ รวมทั้งช่วยสร้าง 
ความพร้อมและเตรียมทกัษะใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจท าหนา้ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูล  
o อยูร่ะหวา่งจดัท า Request for Proposal เพื่อเชิญชวนผูท่ี้สนใจเสนอแนวทางเบ้ืองตน้ 

ในการประเมิน หรือวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งหรือไดก้ารยอมรับในระดบัสากล  
โดยจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาจดัท า TOR ต่อไป 

o ปัญหา/อุปสรรค: จากสถานการณ์โควิด-19 อาจท าใหมี้จ านวนผูส้นใจเสนอ proposal นอ้ย 
และการติดต่อขอขอ้มูลหรือให้ผูเ้สนอช้ีแจงเพิ่มเติมท าไดไ้ม่สะดวกมากนกั ซ่ึงอาจส่งผลให้
กระบวนการจดัหาผูป้ระเมินล่าชา้ 

▪ ผลกัดนัใหมี้การแปลมาตรฐานดา้น ESG ท่ีเป็นท่ียอมรับในเวทีต่างประเทศ เป็นภาษาไทย  
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้ะดมทุน 
- อยูร่ะหวา่งประสานงานกบั EY เพื่อติดตามและตรวจสอบการแปลมาตรฐานดา้น Green Bond 

ของ CBI ในบางส่วน 
▪ ศึกษาและติดตามมาตรฐาน (taxonomy) ของต่างประเทศในการประเมินหลกัทรัพย ์และพิจารณา 

ใหมี้ความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัทรัพยต่์าง ๆ รวมถึงในภาคการเงิน เพื่อลดความสับสนและลดภาระ
ของผูร้ะดมทุน  
- เร่ิมด าเนินการปี 2564 

1.4 ตลาดซ้ือขาย หรือศูนย์รวมข้อมูล 
▪ ส่งเสริมใหมี้ bulletin platform อยา่งครบวงจร เพื่อแสดงขอ้มูลของหลกัทรัพยต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ESG  

- ส านกังานไดเ้ขา้พบ Luxembourg Stock Exchange (31 ม.ค. 63) เพื่อหารือแนวคิด/criteria ของ
การจดัตั้ง Luxembourg Green Exchange (LGX) ซ่ึงเป็น information platform ท่ีครบวงจรของ 
ESG products เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา bulletin platform ของไทยต่อไป โดยส านกังานได้
ประสานงานกบั ThaiBMA เพื่อเตรียมพฒันา platform ดงักล่าว คาดวา่ภายในปี 63 จะไดข้อ้สรุป
เบ้ืองตน้เฉพาะในส่วนของตราสารหน้ี 
 

            KPI     
เร่ืองท่ี 3  
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- อยูร่ะหวา่งศึกษาเกณฑก์ารรับจดทะเบียนของ Luxembourg Exchange  
ปัญหา/อุปสรรค: การหารือกบั ThaiBMA และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผา่นช่องทาง online/ con-call  
จะด าเนินการไดห้ลงัจากท่ีสภาวะตลาดตราสารหน้ีคล่ีคลาย 

1.5 การส่งเสริมผู้ลงทุน 
▪ บลจ. – ออกแนวปฏิบติัเพื่อผลกัดนัให ้บลจ. มีกระบวนการลงทุนดา้น ESG และระบบงานรองรับ 

รวมถึงออกเกณฑก์องทุนรวม ESG 
- ศึกษาหลกัเกณฑต่์างประเทศและอยูร่ะหวา่งจดัท าหลกัการเพื่อเสนอส านกังานก่อนเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นหลกัการ 
▪ บจ. – ส่ือสารกบั บจ. ใหน้ าหลกั ESG ในการเลือกผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

- ไดอ้อกบทความเพื่อให ้บจ. เห็นความส าคญัของ ESG และแนวทางท่ีส านกังานจะก าหนด
แนวนโยบายใหก้บั บลจ. ท่ีบริหาร PVD ของส านกังานให้ค  านึงถึงเร่ือง ESG ประกอบการลงทุน 

- อยูร่ะหวา่งก าหนดเป็นตวัอยา่งแนวปฏิบติัในคู่มือ One report ของ บจ. 
▪ ส านักงาน – เป็นตน้แบบ โดยการออกแนวปฏิบติัของส านกังานในการเลือก PVD manager  

(คาดวา่จะแลว้เสร็จปี 2565) 
- คณะกรรมการ PVD ของส านกังาน ไดส่ื้อสารให ้บลจ. ท่ีบริหาร PVD ของส านกังาน รับทราบ

แนวทางของส านกังานเร่ืองการน าประเด็นดา้น ESG มาใชใ้นการวิเคราะห์ตดัสินใจเลือก
หลกัทรัพย ์เพื่อลงทุนใน PVD 

▪ ผู้ลงทุนสถาบัน – สนบัสนุนให ้asset owners/asset managers/service providers ประกาศรับท่ีจะ
ปฏิบติัตาม I Code เพิ่มมากข้ึน และเพิ่มระดบัการติดตาม (engagement) บจ. ท่ีผูล้งทุนสถาบนัลงทุน
ใหมี้การด าเนินธุรกิจ โดยมี ESG และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยออก guidelines จดัอบรมและสัมมนา 
- จดัท าแบบประเมิน Investment Government Policy และ guidelines การประเมินผลการปฏิบติั

ตาม I Code ใหก้บั บลจ. แลว้เสร็จ (กลางมี.ค. 63)  

1.6 ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือจัดท า roadmap ระดับประเทศ 
▪ จดัท า roadmap ระดบัประเทศร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินการ

ไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) ส าหรับตลาดทุนไทย 
- อยูร่ะหวา่งจดัท า ESG roadmap ซ่ึงจะครอบคลุมทั้ง sustainable finance roadmap และภาพรวม

ของการสร้างตลาดทุนท่ีย ัง่ยืน เพื่อเสนอต่อ ESG Steering Committee โดยในส่วนของ 
sustainable finance roadmap ไดมี้การประชุมคณะท างานร่วมกบั stakeholders ในตลาดทุน 
เพื่อขอความคิดเห็นแลว้ (3 ม.ค. 63)  
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▪ ร่วมมือกบัองคก์ารสหประชาชาติ เพื่อให ้บจ. ตระหนกัถึงความส าคญัของการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติัตาม UNGPs1 รวมถึงสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อกระบวนการ
ตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ผา่นการจดัสัมมนาและ 
จดัท าคู่มือเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถน าหลกัการไปใชจ้ริง 
- ไดรั้บอนุมติัแผนขบัเคล่ือนและส่งเสริมการด าเนินการตาม NAP2 (กลาง ก.พ. 63) และหารือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)) แลว้เสร็จ  
- อยูร่ะหวา่งจดัท าและขออนุมติักิจกรรมภายใตแ้ผนขบัเคล่ือนดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) การจดังาน

ครบรอบ 1 ปี ความร่วมมือ กสม. และ 2) การจดัท าหลกัสูตรและอบรมผูบ้ริหาร/ เจา้หนา้ท่ีของ บจ.  
- อยูร่ะหวา่งจดัท าวีดิทศัน์ส าหรับสร้างความตระหนกัแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

ปัญหา/อุปสรรค: กิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งเล่ือนออกไป และอาจจดัอบรมในรูปแบบออนไลน์แทน
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ข้อมูลสถิติ/ ข้อมูลฐานอ่ืน ๆ :  
จ านวนบริษทัท่ีไดค้ะแนน ESG ดี (รวมถึงการท่ีคณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงเร่ืองการเคารพสิทธิ
มนุษยชน) หรือ จ านวน/มูลค่า ESG products (รวมทุก ESG products เช่น หุน้ หน้ี REIT infrastructure fund 
กองทุนรวม และใชย้อดสะสม) 
➔ ขอ้มูล ณ 31 ธ.ค. 2562 

-  20 บริษทั ในปี 2562 DJSI Emerging Markets 265,000 ลา้นบาท 
-  ESG bond 6 ราย รวมมูลค่า 37,000 ลา้นบาท ในปี 2561-2562 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 หลกัการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) 
2 แผนปฏิบติัการระดบัชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (National Action Plan on Business and 
Human Rights: NAP) 

            KPI     
เร่ืองท่ี 5  
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เป้าหมาย B เข้าถึง: Financial Inclusion, Reduction of Inequality 
เป้าประสงค ์ ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล ้า (inequality) ของประเทศ ประชาชนและภาคธุรกิจ
สามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน (financial inclusion) โดยท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์จาก
ตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอาย ุและ SMEs เขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดใ้นช่องทางท่ี
เหมาะสมและยัง่ยนื 

ส่ิงท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Financial well-being: ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว (long-term 
financial well-being) มีการออมและการลงทุนระยะยาวท่ีเพยีงพอรองรับการเกษียณอายุ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: ระยะเวลาท่ีน าเสนอร่าง พ.ร.บ. PVD ต่อกระทรวงการคลงัแลว้เสร็จ 
❑ 1 คะแนน: ไตรมาส 2 ปี 64 
❑ 2 คะแนน: ไตรมาส 1 ปี 64 
❑ 3 คะแนน: ไตรมาส 4 ปี 63 
❑ 4 คะแนน: ไตรมาส 3 ปี 63 
❑ 5 คะแนน: ไตรมาส 2 ปี 63 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563  
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความคืบหน้าในการเสนอแก้ไขกฎหมายไปแล้วประมาณร้อยละ 50  
แต่ในส่วนของการขยายฐาน PVD และการให้ความรู้ต้องชะลอโครงการเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19  
อาจส่งผลกระทบต่อเป้าในการขยายฐานซ่ึงเป็น KPI ในปี 64 เป็นต้นไป  

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565   
การส่งเสริมการลงทุนผ่าน PVD  
▪ ท างานร่วมกบักระทรวงการคลงั โดยแกก้ฎหมายเพื่อให ้PVD สามารถเป็นกลไกการออมและ 

การลงทุนแก่ประชาชนอยา่งเพียงพอ มีการลงทุนท่ีเหมาะสมรองรับการกินดีอยูดี่ในวยัเกษียณ  
และรองรับกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
- จดัตั้งคณะท างานพฒันาศกัยภาพของ PVD ซ่ึงประกอบดว้ย กระทรวงการคลงั สมาคม บลจ. 

สมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (AOP) และผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีการจดัประชุม 2 คร้ัง และ 
ไดข้อ้สรุปการแก ้พ.ร.บ. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2 ส่วน คือ 1) เพื่อมี กบช. เป็นหน่ึงในระบบ 
การออมเพื่อรองรับการเกษียณ และ 2) เพื่อปรับปรุงบทบาทของส านกังานจากนายทะเบียน 
มาเป็นผูก้  ากบัดูแล  

            KPI   
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- คาดวา่จะน าร่างหลกัการแกไ้ข พ.ร.บ. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และน าเสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ต่อกระทรวงการคลงั ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 

▪ ท างานร่วมกบักระทรวงแรงงานในการจูงใจให้นายจา้งมี PVD และเพิ่มการ enroll ลูกจา้ง 
- ด าเนินการวิเคราะห์และก าหนดนายจา้งกลุ่มเป้าหมายแลว้เสร็จ และอยู่ระหวา่งเตรียมการจดั

สัมมนาร่วมกนัเพื่อขยายฐาน PVD  
ปัญหา/อุปสรรค: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ตอ้งเล่ือนการจดั
สัมมนาออกไปเป็นปลายปี 2563 (จากเดิมวนัท่ี 1 เม.ย.) 

- ร่วมบรรยายใหค้วามรู้ (Train the Coach) แก่เจา้หนา้ท่ีดา้นสวสัดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เม่ือวนัท่ี 18 ธ.ค. 2562 เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรู้และพร้อมผลกัดนัใหมี้ PVD แก่แรงงานในระบบ 

ข้อมูลสถิติ/ ข้อมูลฐานอ่ืน ๆ : จ านวนสมาชิก PVD เพิ่มขึ้น 

ณ ธ.ค. 2562 มีสมาชิก PVD ประมาณ 3 ลา้นคน อตัราเติบโตเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงัร้อยละ 3 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: จ านวนผูล้งทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น**  
❑ 1 คะแนน:  ผูล้งทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 6 
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: ผูล้งทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 - 8 
❑ 4 คะแนน: ผูล้งทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 
❑ 5 คะแนน: ผูล้งทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกวา่ร้อยละ 8.5 

**ณ ธ.ค. 2561 มีผูล้งทุนในกองทุนรวมประมาณ 1.5 ลา้นคน อตัราเติบโตร้อยละ 6 (ตน้ปี 2558 - ส้ินปี 2561)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนเป้าหมายนี้  

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565  
มาตรการท่ีส่งเสริมการลงทุนระยะยาวผ่านช่องทางอ่ืน 
▪ สนบัสนุนใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนไดดี้ขึ้น เช่น การจดัท า simplified disclosure 

- ประชุมคณะท างาน (ตวัแทนจาก บลจ. LBDU และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จ านวน 2 คร้ัง เพื่อก าหนด 
แนวทางการปรับปรุงเอกสารเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมร่วมกนั 

- อยูร่ะหวา่งเตรียมหลกัการเพื่อเสนอปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และวางแผนการปรับปรุงระบบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪  สนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยผ์ูล้งทุน เช่น การสนบัสนุน life stage fund 
- ปัญหา/อุปสรรค : หารือกบัสมาคม บลจ. แลว้ ทางสมาคมเห็นวา่ยงัไม่ใช่ priority ในช่วงน้ี 
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โครงการอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน Financial well-being 
การส่งเสริมการลงทุนผ่าน PVD  
▪ โครงการบริษัทเกษียณสุข (โครงการต่อเน่ืองจากปี 2562)  

- อยูร่ะหวา่งปรับรูปแบบการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจา้งส่วนใหญ่ โดยในช่วงท่ี
เศรษฐกิจมีความเปราะบางเช่นน้ีนายจา้งจะใหค้วามส าคญักบัการบริหารกิจการใหฟ้ื้นตวัก่อน 
 

การให้ความรู้ทางการเงินเพ่ือการออมระยะยาว และป้องกันการถูกหลอก 
▪ ใหค้วามรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน (basic financial literacy) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายและส่ือสารผา่น

ช่องทางท่ีเหมาะสม  
- อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจดัท าแหล่งขอ้มูลความรู้พื้นฐานดา้นการออม

และการลงทุนท่ีเป็น one stop service และจดัหาผูท้  าเวบ็ไซต ์
- จดัท าส่ือและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนและการสร้างภูมิคุม้กนัใหผู้ล้งทุนผา่นส่ือแบบ

ผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) อาทิ  
o ส่ือการเรียนการสอน : คลิปนิทาน “พ่อแม่สอนหนูรู้จกัใชเ้งิน” พร้อมรูปเล่ม (แลว้เสร็จ) 

และอยูร่ะหวา่งจดัท าคลิปการลงบญัชีรับ/จ่ายส าหรับเด็ก และคลิปอ่ืน ๆ  
o ประกวดบอร์ดเกม/ เกมออนไลน์เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัการจดัการเงิน/ลงทุน :  

อยูร่ะหวา่งเตรียมรูปแบบการประกวด 
o เผยแพร่ความรู้ : ผา่น FB start-to-invest / เวบ็ไซต ์smarttoinvest (ต่อเน่ือง) ผา่นนสพ./

เวบ็ไซต ์businesstoday (บทความเดือนละคร้ัง) ผ่าน influencer อย่างมนุษยเ์งินเดือน 
พนัธุ์ใหม่ 

 

▪ ลงพื้นท่ีจดักิจกรรมในต่างจงัหวดั เพื่อแนะน า/ใหค้วามรู้เก่ียวกบับทบาทของส านกังานและ 
แหล่งการออมการลงทุนในระยะยาว 
- จดัอบรมเครือข่าย ก.ล.ต. รุ่นท่ี 1 จ. เชียงใหม่ แลว้เสร็จ (ม.ค. 63)โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 70 คน   

ปัญหา/อุปสรรค : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าใหต้อ้งเล่ือนการจดั 
อบรมเครือข่าย ก.ล.ต. รุ่นท่ี 2-4 ออกไปเป็นช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2563 และเล่ือนการออกบูธ 
ในงาน Money Expo ในต่างจงัหวดั (สงขลา โคราช เชียงใหม่) เป็นไตรมาส 2-4 ปี 2563 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 SMEs Growth & financing: สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับ SMEs โดยมีเคร่ืองมือ 
ท่ีหลากหลายให้ SMEs เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563:  
(1) จดัท าบทศึกษา   
(2) แกไ้ขเกณฑท่ี์เป็นอุปสรรคในการระดมทุนของ SMEs   
(3) ไดข้อ้สรุปในการจดัท า platform/exchange  
❑ 1 คะแนน: แลว้เสร็จ 1 เร่ือง 
❑ 2 คะแนน: แลว้เสร็จ 2 เร่ือง 
❑ 3 คะแนน: แลว้เสร็จ 3 เร่ือง 
❑ 4 คะแนน: แลว้เสร็จบางเร่ืองและมีการใชง้านจริง 
❑ 5 คะแนน: แลว้เสร็จทั้งหมดและมีการใชง้านจริง 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563  
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ 2 เร่ือง ได้แก่ การแก้ไขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคโดยเปิดช่องทาง 
การระดมทุนท้ังแบบ PO/ PP และได้ข้อสรุปในการจัดท า platform/exchange แล้ว  

3.1 ศึกษาปัญหาในการเข้าถึงทุนของ SMEs  
▪ อยูร่ะหวา่งรอใหป้ระกาศในการรองรับการระดมทุนของ SMEs มีผลใชบ้งัคบั และ SME platform 

เปิดใชง้านแลว้เป็นระยะเวลาหน่ึง จึงเร่ิมจดัท าบทศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของ SMEs 
เพื่อน ามาใชป้ระกอบการแกไ้ขกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ท่ียงัคงเป็นอุปสรรค หรือประสานไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา 

3.2 ขจัดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเร่ืองมือระดมทุนของ SMEs
▪ ออกหลกัเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงแคบของ SMEs/Startup โดยเปิดช่องทางให ้SMEs/Startup 

สามารถเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นและหุน้กูแ้ปลงสภาพแก่ผูล้งทุนไดโ้ดยตรง รวมทั้งสามารถ
เสนอขายหุน้ให้แก่พนกังานเพื่อจูงใจใหเ้ขา้ร่วมงานกบั SMEs/Startup ดว้ย 
- ประกาศมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 
- หารือ/ ประสานกบั สสว. เก่ียวกบัการขึ้นทะเบียน SMEs โดย SMEs สามารถลงทะเบียนไดแ้ลว้

ท่ี https://smeprofile.com/ 
 

 

            KPI 
       เร่ืองท่ี 1  

 
 

            KPI 
       เร่ืองท่ี 2  

 
 

https://smeprofile.com/
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▪ ออกหลกัเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างท่ีเปิดให ้SMEs/Startup สามารถระดมทุนจาก 
ผูล้งทุนทัว่ไปท่ีมีความรู้และรับความเส่ียงได ้(คาดแลว้เสร็จภายใน Q4/63) 
- หลกัการผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะท างาน SMEs แลว้ 
- เปิดรับฟังความคิดเห็นหลกัการผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังานแลว้ (20 มี.ค. 63) และจะน าเสนอ

หลกัการต่อคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪ สนับสนุนให้เกดิการสร้าง platform/exchange ส าหรับเป็นท่ีพบปะและซ้ือขายเปล่ียนมือหลกัทรัพย์
ของ SMEs 
- ประสานงานกบั ตลท. / ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจะหารือเก่ียวกบัการก าหนดหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

ในรายละเอียดต่อไป เช่น การรับหลกัทรัพย ์การรับสมาชิก เกณฑซ้ื์อขาย และเกณฑ ์surveillance  

▪ ศึกษาและผลกัดนัช่องทางหรือเคร่ืองมือในการลงทุนกิจการ SMEs เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางใหผู้ท่ี้สนใจ
ลงทุนในกิจการ SMEs และเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 
- ทบทวนกฎเกณฑแ์ละแกไ้ขประกาศเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิง  

2 เร่ือง คือ All-or-Nothing และ ระบบงาน IT แลว้เสร็จ มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 16 มีนาคม 2563 
- ศึกษาเคร่ืองมือในการลงทุนกิจการ SMEs ในรูปแบบกองทุนหรือทรัสต ์โดยอยูร่ะหวา่งศึกษา

ขอ้มูลและหลกัเกณฑต์่างประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะไดข้อ้สรุปและสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นได้
ภายในไตรมาส 2 ปี 2563 

มาตรการเสริมอ่ืน ๆ  
▪ ส่งเสริมใหมี้ ecosystem ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการระดมทุนคราวดฟั์นดิง 

- จดัสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups ในหวัขอ้ “อนาคตของการระดมทุนทางเลือกใหม่
ของ SMEs และ Startups” (27 ก.พ. 63) 

- สนบัสนุนใหเ้กิดผูเ้ก็บเงินค่าจองซ้ือเพิ่มขึ้น ซ่ึงอยูร่ะหวา่งหารือกบั ธปท. 
▪ ส่งเสริมให ้SMEs/Startup สามารถน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการประกอบธุรกิจ 
- อยูร่ะหวา่งจดัท าแนวทางการด าเนินการจดัท า platform เพื่อเป็นศูนยก์ลางท่ีใหข้อ้มูลส าหรับ 

SMEs (คาดวา่จะแลว้เสร็จ Q4/63) 
▪ ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหค้วามรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัการระดมทุนในตลาดทุนผา่น

ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให ้SMEs/Startups สามารถเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ ขนาดของ
กิจการ และขั้นการพฒันา 

            KPI 
       เร่ืองท่ี 3  
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- จดัสัมมนาใหค้วามรู้กลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs/Startup ในต่างจงัหวดั โดยร่วมกบั SME Bank 
ธกส. และ กสอ. และออกคาราวาน รวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2562 (จดั 2 คร้ังในปี 2563) 

- อยูร่ะหวา่งหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ SME Bank ธกส. และกสอ. เพื่อจดัสัมมนา 
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเกณฑท่ี์ออกใหม่ใหแ้ก่ SMEs และ startup ส าหรับปี 2563-2564 
ปัญหา/อุปสรรค : การจดัสัมมนาต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งชะลอออกไปก่อน จนกวา่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคล่ีคลาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: Ease of Doing Business ดา้นการคุม้ครอง minority shareholders   
❑ 1 คะแนน: คะแนนลดลง 
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: รักษาคะแนนร้อยละ 86 
❑ 4 คะแนน: - 
❑ 5 คะแนน: คะแนนเพิ่มขึ้น 

ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ยังไม่สามารถประเมินความส าเร็จได้ เน่ืองจากต้องรอผลการประเมินจาก World Bank 
คาดว่าจะประกาศในช่วงเดือนตุลาคม 2563 
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เป้าหมาย C แข่งได้และเช่ือมโยง: Competitiveness, Connectivity and Digital Technology 
เป้าประสงค ์ มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขนัได ้เช่ือมโยงสู่สากล 
และมีการน าดิจิทลัเทคโนโลยมีายกระดบัการประกอบธุรกิจและมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดตน้ทุน โดยท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีรักษาความเช่ือมัน่ เป็นธรรม และ 
มีความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (cyber resilience) 

ส่ิงท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Enabling regulatory framework & connectivity: สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วย
การมีกฎระเบียบท่ีได้มาตรฐาน อ านวยความสะดวกให้กับภาคธุรกจิ และการสร้างโอกาสจากความเช่ือมโยง
กบัต่างประเทศ    

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: ความส าเร็จของโครงการ regulatory guillotine  
❑ 1 คะแนน: Hearing หลกัการ 
❑ 2 คะแนน: Hearing ประกาศ 
❑ 3 คะแนน: แกป้ระกาศไดต้ามท่ีก าหนด 
❑ 4 คะแนน: แกป้ระกาศไดเ้ร็วกวา่ก าหนด 
❑ 5 คะแนน: มีผูไ้ดรั้บประโยชน์/ ลดภาระจากประกาศท่ีแกไ้ข 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563  
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับส้ินปี 2563 โดยส่วนใหญ่อยู่ในข้ันตอน 
การสรุปหลักการแก้ไขและการเสนอหลักการแก้ไขเพ่ือพิจารณาภายในส านักงาน  

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565   
การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยการจดัท า Regulatory Guillotine เพื่อลดขั้นตอน
กระบวนการ และ/หรือ จ านวนเอกสารท่ีตอ้งยื่นต่อส านกังานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็น
ใหแ้ก่ภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ 
ดา้นระดมทุน:  
▪ ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละเอกสารท่ีภาคเอกชนตอ้งจดัส่งต่อส านกังาน รวมทั้งเอกสารประกอบค าขอ 

ใหมี้เท่าท่ีจ าเป็น (คาดแลว้เสร็จ Q4/63) 
- อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกบั ตลท. โดยในปี 2563 จะเร่ิมจากการทบทวนรายงานผลการเสนอขายหุน้ 

REIT/ infrastructure fund เพื่อลดแบบฟอร์มการรายงาน ทั้งน้ี อยูร่ะหวา่งเสนอหลกัการแกไ้ข 
เพื่อพิจารณาภายในส านกังาน 

            KPI 
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▪ ทบทวนกระบวนการและอายุการใหค้วามเห็นชอบผูป้ระกอบวิชาชีพ (คาดแลว้เสร็จ Q4/63) 
- หารือหลกัการภายในส านกังานแลว้ โดยภายใน Q3/63 จะปรับปรุงเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบ 

ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นแลว้เสร็จ 

▪ ปรับปรุงหลกัเกณฑอ์นุญาตเสนอขายหุน้โดยมี segmentation (คาดแลว้เสร็จ Q4/63) 
- อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกบั ตลท. 

▪ ปรับปรุงประกาศการท ารายการส าคญัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บจ. ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์
ปัจจุบนัและลดภาระภาคเอกชน  
- ไดข้อ้สรุปหลกัการแกไ้ขในส่วนใหญ่แลว้ และคาดวา่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นภายใน Q2/63 

(ภายในปี 63 – หารือภายในใหไ้ดข้อ้สรุป  |  ปี 64 – แกป้ระกาศและจดัท าคู่มือเพื่อซกัซอ้ม 
ความเขา้ใจในการปฏิบติัของ บจ.) 

▪ ปรับปรุงประกาศเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการเพื่อลดช่องทางการส่งขอ้มูลท่ีไม่
จ าเป็นและปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์ยงัเป็นอุปสรรค (คาดแลว้เสร็จ Q2/63) 
- ไดข้อ้สรุปหลกัการแกไ้ขในส่วนใหญ่แลว้ อยูร่ะหวา่งในการหารือกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการจดัท าระบบ 

ดา้นตวักลาง:  
▪ ปรับปรุงและจดัท าประมวลประกาศในส่วนท่ีซ ้าซอ้น ไมส่อดคลอ้งกนั เพื่อใหส้ะดวกต่อการใชง้าน  

(คาดประกาศแลว้เสร็จ Q4/63) 
- อยู่ระหว่างเสนอหลกัการ 

▪ การปรับปรุงและจดัท าประมวลประกาศในส่วนท่ีมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรค 
มีตน้ทุนภาระเกินความจ าเป็น หรือไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั (คาดหลกัการแลว้เสร็จ Q4/63) 
- เสนอหลกัการต่อคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

▪ ทบทวนระบบการใหใ้บอนุญาตการประกอบธุรกิจ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั business model ท่ีสอดคลอ้งกบั
รูปแบบและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง (คาดส่งเร่ืองไปท่ีกระทรวงการคลงัปี 64) 
- หารือส านกังานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวทางในการปรับปรุงระบบใบอนุญาตแลว้ (25 ก.พ. 63)  
- หารือแนวคิดกบัคณะอนุกรรมการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนัของตลาดทุนไทยแลว้ (12 มี.ค. 63) 
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ดา้นธุรกิจจดัการลงทุน:  
▪ จดัท าภาพรวมประมวลประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัการลงทุน เพื่อใหล้ดอุปสรรคต่อ 

ผูป้ระกอบธุรกิจ และรองรับรูปแบบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป (คาดหลกัการแลว้เสร็จ Q4/63) 
- อยู่ระหว่างรวบรวมประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัการลงทุนทั้งหมด  เพื่อพิจารณาปรับปรุงและ

จดัท าประมวลประกาศให้เหมาะสมต่อไป 

▪ ปรับปรุงและจดัท าประมวลประกาศจดัตั้งและจดัการลงทุน เพื่อใหมี้เท่าท่ีจ าเป็น ไม่เป็นอุปสรรค 
ในการประกอบธุรกิจ และ user-friendly ต่อภาคธุรกิจ 
- ทบทวนกระบวนการยืน่ขออนุมติัจดัตั้งจดัการกองทุนรวมและเอกสารประกอบค าขอใหมี้เท่าท่ี

จ าเป็น (paperless) ซ่ึงไดส้รุปประเด็นกบัสมาคม บลจ. แลว้ (19 ก.พ. 63) โดยประกาศมีผลใช้
บงัคบัวนัท่ี 1 เม.ย. 63 และอยู่ระหวา่งด าเนินการดา้นระบบ IT ท่ีเก่ียวขอ้ง  

▪ ปรับปรุงและจดัท าประมวลประกาศลงทุน เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและ
ส่งเสริมการแข่งขนั (คาดหลกัการแลว้เสร็จ Q4/63)  
- กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดโดยเกิดจากการลงทุนเพิ่ม (active 

breach) ไดข้อ้สรุปหลกัการการด าเนินการดา้นกระบวนการแลว้ อยู่ระหวา่งเสนอขออนุมติั
หลกัการจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในการประชุมเดือน พ.ค. 63  

ดา้นก ากบัรายงานทางการเงิน:  
▪ ทบทวนเกณฑก์ารจดัท าและน าส่งงบการเงินใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัเพื่อใหต้ลาดทุนไทย

สามารถแข่งขนัไดก้บัตลาดต่างประเทศจากการมีกฎเกณฑใ์นเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
- วางแผน/ออกแบบวิธีการศึกษาขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาทบทวนเกณฑก์ารจดัท า 

และน าส่งงบการเงินของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยน าเขา้หารือผูท้รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเบ้ืองตน้แลว้ 

- ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีขอ้สังเกตวา่ ตามมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไม่สามารถยกเวน้การน าส่งหรีอการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
เป็นการทัว่ไปได ้ 

- น าขอ้สังเกตของผูท้รงคุณวุฒิฯ มาหารือภายใน และเขา้หารือผูท้รงคุณวุฒิฯ อีกคร้ัง (26 มี.ค. 63) 
ไดข้อ้สรุปวา่ ผูท้รงคุณวุฒิฯ เห็นวา่ควรยติุการพิจารณาการแกไ้ขประกาศในเร่ืองดงักล่าว  
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การยกระดับกฎหมายเพ่ือเพิ่มศักยภาพการท างานของส านักงาน 
▪ โครงการศึกษาวิจยัรูปแบบองคก์รของหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน  

(โครงการฯ คาดแลว้เสร็จภายใน Q3/63 และส่งร่างกฎหมายไปยงักระทรวงการคลงัภายใน Q3/64) 
- ท่ีปรึกษา (ศูนยว์ิจยักฎหมายและการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) อยูร่ะหวา่ง

ท าการวิจยั ศึกษาขอ้มูลเปรียบเทียบ ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย และจดัท าขอ้เสนอแนะใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีปรึกษาไดน้ าส่งรายงานเบ้ืองตน้ (inception report) ใหส้ านกังานแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 31 ม.ค. 2563 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับฯ อยู่ระหวา่งพิจารณาตรวจรับรายงานฯ  

▪ โครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
(โครงการฯ คาดแลว้เสร็จภายใน Q3/63 และส่งร่างกฎหมายไปยงักระทรวงการคลงัภายใน Q3/64) 
- ท่ีปรึกษา (ศูนยว์ิจยักฎหมายและการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) อยูร่ะหวา่ง

ท าการวิจยั ศึกษาขอ้มูลเปรียบเทียบ ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย และจดัท าขอ้เสนอแนะใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท่ีปรึกษาไดน้ าส่งรายงานเบ้ืองตน้ (inception report) ใหส้ านกังานแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 31 ม.ค. 2563 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับฯ อยูใ่นระหวา่งพิจารณาตรวจรับรายงานฯ 

▪ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชบ้งัคบักฎหมายและกลไกการก ากบัดูแล
ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในตลาดทุน   
(การศึกษาคาดแลว้เสร็จภายใน Q2/63 โดยจะ hearing หลกัการภายใน Q4/63 และส่งร่างกฎหมาย
ไปยงักระทรวงการคลงัภายใน Q2/64) 
- ผูท้  าวิจยั (TDRI)ไดน้ าส่งรายงานเบ้ืองตน้ (แนวทางและขั้นตอนการศึกษา) ใหส้ านกังานแลว้ 

(20 ธ.ค. 62) และศึกษากฎหมายและกลไกการก ากบัดูแลของไทย รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก 
stakeholders ท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จแลว้  

- อยูร่ะหวา่งศึกษากฎหมายและกลไกการก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีของ
ต่างประเทศ เพื่อน ามาจดัท าร่างขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง
กฎหมายและกลไกการก ากบัดูแล 

- ปัญหา/อุปสรรค : ดว้ยสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุม public 
hearing ได ้ตอ้งท าผา่น Facebook Live และตอ้งส่งแบบสอบถามเพิ่มเติม จึงตอ้งใชเ้วลา 
ในการรวบรวมความคิดเห็นมากขึ้น แต่จะเร่งกระบวนการท างานภายในส านกังานเพื่อให ้
การเสนอแกไ้ข พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ยงัเป็นไปตามก าหนดการเดิม 
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การปรับเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกจิหลกัทรัพย์ให้สอดคล้องกับ landscape ท่ีเปลีย่นไป เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อ 
การปรับตวัของผูป้ระกอบธุรกิจ รองรับดิจิทลัเทคโนโลย ีและสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งเป็นธรรม และ 
ไม่เสียเปรียบผูป้ระกอบการในต่างประเทศ 
▪ ปรับปรุงกฎกระทรวงใบอนุญาตธุรกิจหลกัทรัพย ์(streamlined licensing regime) 

(คาดส่งร่างกฎกระทรวงไปยงักระทรวงการคลงัภายใน Q2/64) 
- ศึกษา business model ใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลกัเกณฑ์

การก ากบัดูแลของต่างประเทศ 
- หารือส านกังานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวทางในการปรับปรุงระบบใบอนุญาต (25 ก.พ. 63) 
- หารือแนวทางในเชิงนโยบายกบัคณะอนุกรรมการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนัของตลาดทุนไทย 

(12 มี.ค. 63) 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: Connectivity 
–  ยกระดับการเช่ือมโยงกบั major markets 
❑ 1 คะแนน: ไม่สามารถเช่ือมโยงได ้
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: 1 ประเทศ 
❑ 4 คะแนน: 2 ประเทศ 
❑ 5 คะแนน: 3 ประเทศ 

– เพิม่ case* ท่ีมีการออก product ท่ีเช่ือมโยงกบั  CLMV ** 
❑ 1 คะแนน: ไม่มีเคสแลว้เสร็จ 
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: แลว้เสร็จ 1 เคส 
❑ 4 คะแนน: แลว้เสร็จ 2 เคส 
❑ 5 คะแนน: แลว้เสร็จ 3 เคส 
*รวมทุกตราสารทุน ETF DR REIT/infra และกองทุนรวม 
**ปัจจุบนัมี DR on ETF (เวียดนาม) ท่ีออกเม่ือปี 2561 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563  
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้เร่ิมการ
เช่ือมโยงกบั 3 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
ลกัเซมเบิร์ก และฮ่องกง และอยู่ระหว่าง
ประสานงานในระดับ working-level อย่าง
ต่อเน่ืองกบัจีน (CSRC) 

ผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563  
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้เร่ิมจาก product 
ประเภท DR โดยได้หารือกบั ตลท. และภาคเอกชนที่สนใจ
จะออก DR บนหุ้น CLMV แล้ว  อย่างไรกด็ี มีประเด็นเชิง
นโยบายท่ีต้องหารือส านักงานก่อนจึงจะด าเนินการต่อไป  
 



 

18 
 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565   
4.4 สร้างโอกาสจากการเช่ือมโยงกับต่างประเทศ  

▪ ยกระดับการพฒันาผลติภัณฑ์รองรับการเสนอขายข้ามประเทศในภูมิภาคและพฒันาความสัมพนัธ์
กบั strategic partner เพ่ือให้เกดิการเช่ือมโยงของผลติภัณฑ์และบริการในตลาดทุนระหว่างกนั  
สหราชอาณาจักร:  
- อยู่ระหว่างจดัท า MOU กบั Foreign and Commonwealth Office (FCO) เร่ืองการบริการทางการเงิน 

เช่น มาตรฐานบญัชี เทคโนโลยทีางการเงิน และการเงินท่ีย ัง่ยนื โดยไดรั้บความเห็นจาก
กระทรวงต่างประเทศแลว้ อยูร่ะหวา่ง finalize กบั FCO  

- อยูร่ะหวา่งจดัท า MOU กบั Financial Conduct Authority (FCA) เร่ือง การปรึกษาหารือ การให้ 
ความร่วมมือ และการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแล Alternative Investment Fund 
โดยไดรั้บความเห็นจากกระทรวงต่างประเทศแลว้ อยูร่ะหวา่งปรับปรุงถอ้ยค าก่อนน าเสนอ 
ขออนุมติัลงนาม 

ลกัเซมเบิร์ก 
- อยูร่ะหวา่งจดัท า MOU กบั Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เร่ือง 

financial innovationโดยอยูร่ะหวา่งหารือเน้ือหา MOU กบั CSSF ต่อไป  
ฮ่องกง 
- หารือร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของ Securities and Futures Commission (SFC) เม่ือวนัท่ี 3 ม.ค. 

และ 13 ม.ค. 63 เร่ืองการพฒันากรอบความร่วมมือดา้นการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างประเทศ 
(Mutual Recognition of Funds: MRF) โดยคาดวา่จะสามารถบรรลุขอ้ตกลงและลงนามใน MOU 
ร่วมกนัไดภ้ายในไตรมาส 2 ปี 63 

- หารือร่วมกบักรมสรรพากร (9 ม.ค. 63) เร่ืองการออก พรฎ. เพื่อลดความเหล่ือมล ้าระหว่างภาระ
ภาษีของผูล้งทุนไทยจากการลงทุนในกองทุนรวมไทยและกองทุนรวมฮ่องกง โดยส านกังานได้
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนตามท่ีกรมสรรพากรร้องขอ ระหวา่งวนัท่ี 4 – 14 ก.พ. 63 
ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอการปรับปรุงภาระภาษีของผูล้งทุน 

- อยูร่ะหวา่งจดัเตรียมร่างวาระเร่ืองการปรับแกเ้กณฑเ์พื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมขา้ม
ประเทศภายใตโ้ครงการ MRF เสนอต่อคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในเดือน เม.ย. 63 

- ไดต้อบขอ้ซกัถามเร่ือง Cross-border REIT ใหก้บั Securities and Futures Commission (SFC) 
ฮ่องกงแลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างใหข้อ้มูลเพิ่มเติมตามประเด็นขอ้สังเกตจาก SFC  
 

            KPI  
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จีน 
- ประสานงานกบั China Securities Regulatory Commission (CSRC) เพื่อขอเดินทางเขา้พบ  

ปัญหา/อุปสรรค : จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ท าใหก้ระทบก าหนดการเดินทางเขา้พบ
หรือจดัพิธีลงนาม MOU ระหวา่งส านกังานและ CSRC ในช่วงไตรมาส 1-2 โดยเฉพาะในส่วน
ของ CSRC ท่ียงัไม่สามารถจดัใหมี้การเขา้เยีย่มคารวะเพื่อหารือและเช่ือมความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้ริหารระดบัสูงได ้ทั้งน้ี การประสานงานในระดบั working level ผา่นช่องอ่ืน ๆ ยงัคง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองได ้เพื่อหารือความเป็นไปไดใ้นการเช่ือมโยงตลาดและความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั และจะไดป้ระสานเพื่อก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอีกคร้ัง เม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย 

มาเลเซีย 
- ประสานงานกบั SC Malaysia เพื่อจดั Conference Call ส าหรับหารือแนวทางการยกระดบั 

การเช่ือมโยงตลาดทุนระหวา่ง 2 ประเทศ  

▪ ผลกัดันบทบาทของการเป็น CLMV springboard ของตลาดทุนไทย  โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกบั
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือผลกัดันให้เกดิการออกเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนร่วมกนั
ระหว่างกนัได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ดา้น cross-listing และ DR (Depository Receipt) เป็นตน้ รวมทั้ง
ใหค้วามสนบัสนุนเพื่อพฒันาบุคลากรในตลาดทุน (capacity building) ใหแ้ก่ประเทศเพื่อนบา้น 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเติบโตร่วมกนัทั้งภูมิภาค 
การออกเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละบริการในตลาดทุนร่วมกนั: 
- ส านกังานไดห้ารือเร่ืองหลกัเกณฑส์ าหรับการออก DR บนหุน้ CLMV กบั ตลท. และภาคเอกชน

ท่ีสนใจจะออก DR บนหุน้ CLMV แลว้  อยา่งไรก็ดี มีประเด็นเชิงนโยบายท่ีตอ้งหารือภายใน
ส านกังานอีกคร้ังหน่ึง  

ดา้นการสร้าง Capacity Building: 

- ส านกังานร่วมกบั World Bank ThaiBMA และหน่วยงานก าดบัดูแลตลาดทุนกมัพูชา (SECC) 
จดัการบรรยายหวัขอ้ Regulatory Landscape and Bond Market Development in Thailand  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการก ากบัดูแลและประสบการณ์ในการพฒันา
ตลาดตราสารหน้ีไทยใหก้บับุคลากรในตลาดทุนของกมัพูชาทั้งจากภาครัฐและเอกชน ณ เมือง
เสียมราฐ กมัพูชา เม่ือวนัท่ี 20 ก.พ. 2563 
ปัญหา/อุปสรรค : การด าเนินงานตามแผนใน Q1/63 มี 2 กิจกรรมท่ีตอ้งเล่ือนการจดัให้ล่าชา้ 
กวา่ก าหนดการตามแผนเดิม เน่ืองดว้ยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดแ้ก่  

            KPI   
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(1) การจดัสัมมนาใหก้บั LSCO ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว และ (2) การจดั Top 
Management ร่วมกบัผูบ้ริหารของ SECM เมียนมา ทั้งน้ีจะสามารถจดังานไดเ้ม่ือสถานการณ์
คล่ีคลาย  
 

▪ สร้างบทบาทในเวทีโลก โดยร่วมมือกบัหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ 
โดยการจดัประชุมและสัมมนากบัสมาชิก IOSCO และเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น 
องคก์ารสหประชาชาติเพื่อยกระดบัธุรกิจในตลาดทุนไทยใหไ้ปสู่ SDGs 
- เตรียมการเพื่อเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) 

ส าหรับปี 2563 โดยไดป้ระสานงานต่อเน่ืองกบัโรงแรมท่ีจดัประชุม (Waldorf Astoria) 
- สนบัสนุนงาน Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA) และ 

หารือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อใหก้ารจดัประชุมเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
ปัญหา/อุปสรรค : เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าใหมี้ความจ าเป็น 
ตอ้งเล่ือนการจดัประชุมออกไปเป็นวนัท่ี 8-10 มี.ค. 2564 (เดิมคือวนัท่ี 5-7 ต.ค. 2563)  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  Digital capital market: ใชดิ้จิทลัเทคโนโลยมีายกระดบัและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน 
ตลอดจนมีระบบการก ากบัดูแลท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565   
5.1 Digital infrastructure ตลาดทุน (ความส าเร็จของโครงการน้ีขึ้นอยูก่บัการสนบัสนุนเงินทุนจาก CMDF)

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดกระบวนการและตน้ทุน เพิ่มความโปร่งใส ตลอดทั้งกระบวนการออกเสนอขาย
ไปจนการช าระราคา (ในระยะแรก เร่ิมจากการจดัท า master blueprint ปรับปรุงเกณฑป์ระกาศ digital 
infrastructure sandbox และจดัหา operator จากนั้นจึงจะพฒันาระบบ Digital Infrastructure ท่ีเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานกลางท่ีเช่ือมโยงทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนัเพื่อรองรับทุกกิจกรรมแบบ end-to-end process และรองรับ
ทุกประเภทผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน โดยจะเร่ิมจากตราสารหน้ีก่อน และจะทยอยพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน
ต่อไป) 
▪ การพฒันา Digital Infrastructure  

- ท างานศึกษาเบ้ืองตน้ จดัตั้งคณะท างาน และจดัจา้งท่ีปรึกษา แลว้เสร็จ (Q4/62) 
- จดัท า master blueprint แลว้เสร็จ (Q1/63) 
- อยู่ระหว่างเสนอลงนามประกาศ digital infrastructure sandbox  
- อยู่ระหว่างจดัท า discovery workshop ตามขั้นตอนการพฒันา (เฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส) โดยหารือ

ร่วมกบั ธปท. ตลท. และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ primary market platform ส าหรับ 
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ตราสารหน้ีภาครัฐภายใตโ้ครงการของหน่วยงานรัฐอ่ืน (เช่น สบน. ธปท. ธนาคารกรุงไทย) เขา้มา
เช่ือมต่อกบัระบบ Digital Infrastructure ของส านกังาน โดยมีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์รับฝากตราสารหน้ี 
และการช าระราคา เพื่อใหเ้ป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางส าหรับตราสารหน้ีทุกประเภท โดยใน
ระยะแรกจะเร่ิมท่ี Primary market ก่อน 

- จะมีการพฒันาระบบ Digital Infrastructure เขา้ทดสอบใน regulatory sandbox ต่อไป (คาดแลว้เสร็จ 
Q4/63) 

▪ พฒันากฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยี หรือกระบวนการดิจิทัลมาใช้กบัหลกัทรัพย์
และการออกเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล (STO) 
- อยูร่ะหวา่งจดัจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาขอ้จ ากดัทางกฎเกณฑข์องการท า STO หลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี

และ real estate-backed เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการด าเนินการและการปรับปรุงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
- อยู่ระหว่างจดัท าเอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจ (ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์ส านกัหกับญัชีหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพย)์ เก่ียวกบัการขอรับ
ใบอนุญาตและการประกอบการ 

5.2 Single form เพ่ือประโยชน์เร่ืองการเข้าถึง  
▪ จดัท าแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) 

- กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศแลว้เสร็จ (23 มี.ค. 63) และอยูร่ะหว่างเสนอลงนาม
ประกาศ 

▪ จดัท าหลกัเกณฑ ์data sharing  
- อยูร่ะหวา่งศึกษาขอ้มูล 

▪ จดัท า platform sharing เพื่อใหเ้กิด account aggregation 
- จากการจดัท า conceptual design พบวา่ สามารถน าไปรวมกบัการพฒันา digital infrastructure 

(ขอ้ 5.1) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในดา้นการพฒันาระบบโดยรวมและการใช้
งบประมาณท่ีไม่ซ ้าซอ้น 

5.3 ทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล  
▪ ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัมีผลใชบ้งัคบัมาเป็นระยะเวลาหน่ึงและ 

การด าเนินงานของส านกังานไดป้รากฏกรณีท่ีมีขอ้พิจารณาเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสม
บางประการเก่ียวกบัมาตรการและกระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั โดยแต่งตั้งคณะท างานขึ้นเพื่อศึกษาและ
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เสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมาย และจดัท าหลกัการและยกร่างกฎหมายผา่นกระบวนการ 
Regulatory Impact Assessment (RIA) และจะเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลงัต่อไป 
- จดัประชุมคณะท างานพิจารณาปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั ไปแลว้ 

2 คร้ัง (29 พ.ย. 2562 และ 20 ม.ค. 2563) ซ่ึงไดข้อ้สรุปในเบ้ืองตน้จากคณะท างานฯ แลว้ 
- อยู่ระหว่างน าขอ้สรุปและขอ้สังเกตจากการประชุมคณะท างานฯ มาพิจารณาประกอบการแกไ้ข

กฎหมายต่อไป และจดัเตรียมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อน ามาประกอบความเห็นของ
คณะท างานฯ 

5.4 ศึกษาการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกจิท่ีใช้เทคโนโลยีเพ่ือรักษาความเป็นธรรม  เช่น AI/HFT 
▪ ศึกษาภาพรวมและประเด็นปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยใีนการประกอบธุรกิจและ 

การก ากบัดูแลในต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการก ากบัดูแลการ
ด าเนินการดงักล่าวในประเทศไทย 
- ศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการก ากบัดูแลของต่างประเทศแลว้เสร็จ (Q2/63)  

ปัญหา/อุปสรรค : จากการศึกษา พบวา่ ยงัขาดการนิยาม HFT ท่ีตรงกนัในระดบัอุตสาหกรรม และ
อาจยงัไม่มีกฎเกณฑท่ี์เหมาะสม จึงให ้ตลท. วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับปรุงหลกัเกณฑ ์DMA 
และการใช ้Program Trading HFT และ Co-location รวมทั้งความไดเ้ปรียบเสียเปรียบของผูล้งทุน
แต่ละประเภท 

- น าเสนอปัญหา แผนการด าเนินงาน และผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม ต่อส านกังาน (25 ก.พ. 63) 
และคณะอนุกรรมการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนัของตลาดทุนไทย (12 มี.ค. 63) แลว้ 

5.5 Cyber Resilience  
▪ ด้าน IT Audit และ ด้าน Cyber exercise เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนมีระบบงานดา้น IT และ 

มีความพร้อมรับมือต่อภยัคุกคามดา้นไซเบอร์ และยกระดบัไปสู่ Cyber Resilience ตามมาตรฐานสากล   
- จดัสัมมนาเตรียมความพร้อมกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในเร่ือง “Personal Data Protection” 

ผา่นทาง FB Live (5 มี.ค. 2563) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมชม Live พร้อมกนักวา่ 1,000 คน 
- ส านกังานอนุมติัใหด้ าเนินการจดัจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินโครงการ co-source IT audit ปี 2563  

เพื่อสร้าง competency ให้แก่ส านกังานและผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนแลว้  โดยอยู่ระหวา่งจดัท า 
TOR รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ (คาดแลว้เสร็จภายใน มิ.ย. 63) 
ปัญหา/อุปสรรค : จากสถานการณ์โควิด-19 ท าใหก้ระบวนการจดัจา้งท่ีปรึกษาล่าชา้ (เดิมก าหนด
เสร็จ พ.ค. 63 เป็น มิ.ย. 63)  เน่ืองจากไดรั้บแจง้จากบริษทัท่ีสนใจยื่นเอกสารเสนอราคาวา่ พนกังาน
ตอ้งท างานท่ีบา้น ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการจดัเตรียมขอ้มูลมากกวา่ปกติ 
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- On-site: เตรียมเขา้ประเมินหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแล รอบปี 2563 จ านวน 10 แห่ง (8 แห่ง
ภายในปี 63 และอีก 2 แห่งภายใน Q2/64) และตรวจติดตามหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลท่ีมี 
residual risk อยูใ่นระดบัสูงของรอบปี 2561-2562 จ านวน 2 แห่ง (บล. 1 / บลจ. 1) (ภายใน Q2/64) 
ปัญหา/อุปสรรค : ในปีน้ีคาดวา่จะเขา้ตรวจหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลไดน้อ้ยลง เน่ืองจากตอ้ง
พิจารณาความพร้อมของบริษทัท่ี co-source และหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากโควิด-19 

- Off-site: รวบรวมผลการประเมินระดบัความสามารถในการรับมือภยัคุกคามไซเบอร์ (Cyber 
Resilience Assessment Framework - CRAF) ประจ าปี 62 ของภาคตลาดทุน จากหน่วยงานภายใต้
การก ากบัดูแลแลว้เสร็จ อยู่ระหวา่งสรุปผล (คาดแลว้เสร็จ Q2/63) 

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการสนบัสนุนอ่ืน ๆ ท่ีส านกังานด าเนินการเพื่อใหผู้ล้งทุนตระหนกัถึงความเส่ียง รู้เท่าทนั
และรู้วิธีในการป้องกนัตนเองจากการถูกเอาเปรียบ เช่น 
▪ การจดัท า video clip ความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั  

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (คาดแลว้เสร็จ Q2/63) 
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เป้าหมาย D เช่ือถือได้: Trust and Confidence 
เป้าประสงค ์ตลาดทุนมีความน่าเช่ือถือ ผูล้งทุนเช่ือมัน่ในการลงทุนในตลาดทุน โดยท่ีส านกังานสามารถ
ป้องกนั ยบัย ั้ง ด าเนินการกบัการกระท าผิดรูปแบบใหม่ ๆได ้และสามารถประเมินความเส่ียงเชิงระบบได ้
อยา่งเท่าทนั เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูล้งทุน ตวักลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ใหลุ้กลาม 
ไปในวงกวา้ง 

ส่ิงท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 Effective enforcement: เพิม่ศักยภาพในการป้องกนัและบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนไทย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: ประสิทธิภาพในการท า enforcement case 
❑ 1 คะแนน: นอ้ยกวา่ 30 เคส 
❑ 2 คะแนน: 30-34 เคส 
❑ 3 คะแนน: 35-39 เคส 
❑ 4 คะแนน: 40-44 เคส 
❑ 5 คะแนน: มากกวา่ 44 เคส 

ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 :  
มีเคสที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 7 เคส โดยการด าเนินงานด้าน E-enforcement และการทบทวน
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายอาญา/แพ่ง จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท า enforcement case  
และช่วยให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการลดลง ซ่ึงเป็น KPI ในปี 64 เป็นต้นไป 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565   

6.1 การสร้างความตระหนักเร่ืองการป้องกนัตนเองจากการถูกหลอกของผู้ลงทุน ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนต้นน ้า
ก่อนการเกดิความเสียหาย  
▪ การจัดท าโครงการ Chatbot เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสามารถคน้หาค าตอบได้ 

อยา่งรวดเร็ว และไดค้  าตอบท่ีเป็นมาตรฐาน และช่วยลดทรัพยากรของส านกังานท่ีตอ้งใช ้
ในการตอบค าถาม 
- ศึกษาและวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการด าเนินการ ซ่ึงพบวา่การด าเนินการโครงการดงักล่าวอาจ

ไม่คุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ อีกทั้งยงัอาจมี legal risk จากการใช ้Chatbot จึงอยูร่ะหวา่งการ
ทบทวนโครงการ 
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▪ จัดท าคู่มือ/ส่ือความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการเตือนภัยกลโกง โดยเฉพาะการแอบอา้ง
หรือชกัชวนให้ลงทุนในผลิตภณัฑ์การลงทุนท่ีส านักงานก ากบัดูแล เช่น หุ้น หุ้นกู ้สินทรัพยดิ์จิทลั 
ซ่ึงมกัมีรูปแบบการหลวงลวงในลกัษณะแชร์ลูกโซ่ เป็นตน้  
- จดัท าโครงเน้ือหาคลิป 4 ภาษา (เหนือ ใต ้กลาง อีสาน) แลว้เสร็จ  
- ประชาสัมพนัธ์ application SEC Check First บน Facebook และไลน์กลุ่มเครือข่าย ก.ล.ต. 

6.2 E-enforcement  
▪ Digital asset trading surveillance พฒันาหรือปรับปรุง software ปัจจุบนั เพื่อรองรับการก ากบัดูแล

การซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั เคร่ืองมือน้ีจะช่วยแจง้เตือนความผิดปกติท่ีเกิดจากการซ้ือขายอยา่ง 
ไม่เป็นธรรม 
- อยูร่ะหวา่งศึกษาระบบ trading practice and market surveillance ของ licensed exchanges  และ

โครงสร้างขอ้มูลซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั รวมทั้งประสานงานกบัฝ่ายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหา
แนวทาง/วิธีการดูแลเร่ือง trading 

- อยูร่ะหวา่งจดัท าร่าง TOR และ specification เพื่อขออนุมติัตามขั้นตอนของกฎหมายว่าดว้ย 
การจดัซ้ือฯ และวิธีปฏิบติัของส านกังาน   

- อยูร่ะหวา่งจดัจา้งท่ีปรึกษาดา้นก ากบัและตรวจสอบการซ้ือขายฯ เพื่อใหค้วามเห็นในวิธีการและ
ระบบ Market Surveillance เน่ืองจากส านกังานไม่มีประสบการณ์ดา้นน้ี 

▪ Corporate Surveillance System ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าของการจดัท าระบบท่ีน า
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของ บจ. มาวิเคราะห์และตรวจจบัความผิดปกติเก่ียวกบัฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน รวมทั้งธุรกรรมท่ีมีขอ้สังเกตซ่ึงอาจน าไปสู่การกระท าไม่เหมาะสม
หรือทุจริตในท่ีสุด เพื่อใหร้ะบบสามารถคดักรอง บจ. ท่ีมีความเส่ียงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดดงักล่าว 
- ไดป้ระชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาถึงฐานขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชง้านไดใ้นปัจจุบนั และ 

การน า risk base ต่าง ๆ ท่ีฝ่ายงานสร้างขึ้น มาพิจารณาปรับปรุง model 
- ในเบ้ืองตน้คณะท างานไดเ้ชิญผูว้ิจยั (อาจารย ์ดร.สุภาวิณี) ผูท้  างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

แบบจ าลองทางบญัชีในการท านายความผิดปกติของขอ้มูลทางบญัชี มาใหค้วามรู้ผลวิจยัของ 
การใชแ้บบจ าลอง เม่ือวนัท่ี 25 ม.ค. 63 และคณะท างานไดศึ้กษาผลวิจยัและเตรียมทดลองใช้
แบบจ าลองดงักล่าว run data ยอ้นหลงั 10 ปี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการตรวจจบั 
ความผิดปกติ (เทียบกบักรณีท่ีเกิดขึ้นจริง) 

- เตรียมศึกษาหาขอ้มูล ผลวิจยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ ท่ีอาจน ามาใชง้านไดเ้พิ่มเติม 
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▪ Software/machine ส าหรับชี้พฤติกรรมและพสูิจน์รวบรวมพยานหลกัฐาน โดยศึกษาความเป็นไปได้
และความคุม้ค่าของการจดัหา software ท่ีช่วยในการตรวจพบหรือตรวจสอบพฤติกรรมความเช่ือมโยง
ของผูต้อ้งสงสัย 
- Software/ Machine ในการช้ีพฤติกรรม: ไดเ้ร่ิมพฒันาโปรแกรมดูพฤติกรรมตวัแรก จากทั้งหมด  

7 ตวั และลองสาธิตดู โดยอยู่ระหวา่งปรับแกไ้ขและจะน าเสนอภาพรวมต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(Board Engagement) ในช่วง Q2/2563 

- Software/ Machine ท่ีช่วยในการพิสูจน์รวบรวมพยานหลกัฐานความเช่ือมโยง: ศึกษาเพื่อหา 
software ท่ีช่วยในการตรวจพบหรือตรวจสอบพฤติกรรมความเช่ือมโยงของผูต้อ้งสงสัยและ 
หากมีความเหมาะสมสามารถพิจารณาจดัซ้ือ 
o ศึกษา software ของไทย (Blue Eye) และขอใชง้าน software ของ กสทช. (Verint) เพื่อทดสอบ

กบัเคสจริงวา่ ตอบโจทยก์ารใชง้านตรวจสอบหรือไม่ โดย กสทช. ติดตั้ง software ตวัใหม่ 
และยงัไม่มีการใชง้าน  
ปัญหา/อุปสรรค : สาเหตุท่ียงัไม่มีการใชง้าน software ของ กสทช. เน่ืองจากรอบริษทัส่ง
ตวัแทนขายจากสิงคโปร์ มาสอนการใชง้าน แตต่อ้งชะลอออกไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19    

6.3 การทบทวนการเลือกใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอาญา/แพ่ง เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
▪ วิเคราะห์ปัญหาจากการใชม้าตรการดงักล่าว จากสถิติและผลของคดีท่ีด าเนินมาตรการลงโทษทาง

แพ่งและการด าเนินการทางอาญา ตลอดจนความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนไดเ้สียในตลาดทุน 
และก าหนดแนวทางในการน ามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใชบ้งัคบัและปัจจยัในการพิจารณาตาม
มาตรา 317/1 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ก่ ความร้ายแรงของการกระท า ผลกระทบต่อ
ตลาดทุน พยานหลกัฐาน และความคุม้ค่าในการด าเนินมาตรการ (เดิมคาดแลว้เสร็จ Q4/63) 
- จดัท าขอ้มูลสถิติการด าเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งและการด าเนินการทางอาญาแลว้เสร็จ 
- วางแผนการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ประมาณ 10 ท่าน 

ปัญหา/อุปสรรค : สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบต่อการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ  
เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งสัมภาษณ์แบบคุยต่อหนา้ ดงันั้น หากสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลาย จะท าให้
ก าหนดการแลว้เสร็จถูกเล่ือนออกไป  
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6.4 การทบทวนกระบวนการด าเนินคดีก่อนฟ้อง ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย (ซ่ึงอยูใ่ตภ้ายยทุธศาสตร์ท่ี 4) 

6.5 สนับสนุนกระบวนการใช้สิทธิด าเนินคดีแบบกลุ่ม และจัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายของผู้ลงทุน 
▪ เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินคดีแบบกลุ่มเก่ียวกบักฎหมายหลกัทรัพยใ์นเวบ็ไซตข์องส านกังาน

(ภาษาไทย) และออกข่าวประชาสัมพนัธ์แลว้ 
▪ ประสานงานกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สภาทนายความฯ และตลท.  

เพื่อร่วมกนัหาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมใหผู้ล้งทุนไดรั้บการเยยีวยา 
ความเสียหายโดยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
- หารือเบ้ืองตน้กบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทุกองคก์รเห็นดว้ยกบัหลกัการในการส่งเสริมให้

ผูเ้สียหายใชก้ารด าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้องค่าเสียหาย และใหส้มาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทยเป็นศูนยป์ระสานงานของผูเ้สียหาย 

- สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดว้า่จา้งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ศึกษาแนวทาง 
การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูล้งทุน โดยจดัตั้งศูนยก์ารใหค้วามช่วยเหลือผูล้งทุน จดัท าคู่มือ 
ในการปฏิบติังาน และแผนการอบรมความรู้ (ระยะเวลาโครงการ 210 วนั) 
ปัญหา/อุปสรรค: หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยงัไม่คล่ีคลาย อาจท าใหไ้ม่สามารถจดัอบรม
ในไตรมาส 2 ปี 2563ได ้

▪ วางแผนการจดัอบรมความรู้ใหก้บัทนายความของสภาทนายความฯ โดยจะจดัอบรมในไตรมาส 2  
ปี 2563 จ านวน 1 คร้ัง 

▪ ติดต่อและประสานงานกบัสายกฎหมายในการจดัจา้งผูศึ้กษาท าวิจยั เก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนเยยีวยา
ความเสียหายของผูล้งทุน 

 

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการสนบัสนุนเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค ์ไดแ้ก่ การด าเนินการเชิงรุก (proactive action) 
เช่น การปรับปรุง offsite system (บล. บลจ. LBDU) อยา่งต่อเน่ือง ใหส้ามารถตรวจจบัความเส่ียงของ
ระบบงานของตวักลางไดท้นัท่วงที ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินการท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว และ cyber war team  
เพื่อยบัย ั้งการกระท าผิดตั้งแต่ตน้ รวมทั้งใหค้วามรู้/ฐานขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง อาทิ ศาล อยัการ และผูเ้ช่ียวชาญศาล 
เป็นตน้  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  Systemic risk: ติดตามประเมินความเส่ียงเชิงระบบไดอ้ยา่งเท่าทนั เพื่อป้องกนัความเสียหาย
ต่อผูล้งทุน ตวักลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ใหลุ้กลามไปในวงกวา้ง 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: การป้องกนัและลดความเส่ียงเชิงระบบตลาดทุน 
❑ 1 คะแนน: - 
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: ตรวจจบัจุดเปราะบางไดท้นัเหตุการณ์ 
❑ 4 คะแนน: ตรวจจบัจุดเปราะบางและออกมาตรการป้องกนัไดท้นัเหตุการณ์ 
❑ 5 คะแนน: ตรวจจบัจุดเปราะบางและมีแผนฉุกเฉินรวมทั้งทดสอบน าแผนไปปฏิบติัร่วมกบัผูก้  ากบัดูแลอ่ืน

และผูร่้วมตลาด และไดผ้ลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และหากเกิดสถานการณ์ ท่ีนอกเหนือจากท่ีทดสอบ 
ก็สามารถจดัการปัญหานั้นไดด้ว้ย 

รอประเมิน ณ ส้ินปี 2563 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 2563-2565   
7.1 ติดตามและวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงระบบในตลาดทุน 
▪ พฒันาฐานขอ้มูลใหมี้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการติดตามและประเมินความเส่ียงเชิงระบบและพฒันา 

ค่าช้ีวดัความเส่ียงเชิงระบบดา้นตลาดทุน และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนและมีความผนัผวนสูง 
- RMC และ ROC พิจารณาเห็นชอบการทบทวนทะเบียนความเส่ียงตลาดทุนแลว้ 
- วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจดัท า stress test  

ในกองทุนรวมดา้น portfolio loss และผลกระทบต่อเงินกองทุนของ บล. 

▪ ทดสอบภาวะวิกฤติโดยใช ้scenario ท่ีส านกังานก าหนด (supervisory stress test) ส าหรับกองทุนรวม 
- ก าหนด scenario ท่ีจะใชท้ดสอบร่วมกนัแลว้เสร็จและอยู่ระหว่างประสาน บลจ. จดัท า liquidity 

stress test ภายใต ้scenario ดงักล่าว  

▪ จดัให้มีระบบติดตามความเส่ียงตลาดตราสารหน้ีท่ีครอบคลุมทุกมิติและปรับปรุงขอ้มูลท่ีส านักงาน
ไดรั้บใหเ้ป็นปัจจุบนัและอตัโนมติั เพื่อสามารถน ามาใชน้ าเสนอผูบ้ริหารและวิเคราะห์ตามกรอบ 
การวิเคราะห์ท่ีก าหนดไว ้
- ปรับปรุง requirement เพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีใช้ติดตามความเส่ียงในปัจจุบนั รวมถึง

จดัท าโปรแกรม Power BI แสดงผลตาม requirement 
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- ไดรั้บอนุมติัแนวทางการด าเนินการกรณีมีเหตุบ่งช้ีถึงแนวโนม้การผิดนดัช าระหน้ี (pre-default) 
และเม่ือเกิดการผิดนดัช าระหน้ีแลว้ (post-default) จากส านกังานแลว้ 

7.2 จัดท าแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตซ่ึงเช่ือมโยงกบัผู้ประกอบธุรกจิในตลาดทุนและหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน 
▪ ทบทวนแผนการด าเนินการกรณีเกิดปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุนและให้มีความเช่ือมโยง

การด าเนินการภายในส านกังาน 
- อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแผนด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
 

การด าเนินการส าคัญเพิม่เติมของส านักงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

(1)  การแก้ไขปัญหากองทุนรวม กรณีการปิดกองทุนตราสารหนี ้4 กองทุนของ บลจ. ทหารไทย (TMBAM) 
▪ ติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดตั้งแต่วนัท่ี 18 มีค 63 และจดัตั้ง war room เป็นศูนยบ์ญัชาการ 

ในการประเมินสถานการณ์เพื่อการตดัสินใจเชิงนโยบายและดูแลผูล้งทุน  
▪ ประสานงานกบักระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

อยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 
▪ เปิด SEC Hotline ทุกวนั ตามหลกั 24*7 (ตั้งแต่วนัท่ี 26 มี.ค. 63) 
▪ พฒันาระบบขอ้มูล 

- รายงานการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรายชัว่โมง 
- ขอ้มูลพอร์ตแยกตามประเภททรัพยสิ์นรายวนั 

▪ ติดตามสถานการณ์จาก CEO ของ บลจ. ทุกแห่ง 
- กรณี บลจ. ทหารไทย มีการติดตามเป็นรายชัว่โมง 
- บลจ. อ่ืน ๆ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 

▪ ประสานงานกบั selling agent รายใหญ ่และผูบ้ริหารของธนาคารทหารไทยอยา่งต่อเน่ือง 
▪ จดัประชุมคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (นดัพิเศษ) ทั้งหมด 4 คร้ัง 
▪ ออกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

- ผอ่นปรนเกณฑก์ารลงทุนของกอง term fund ท่ีซ้ือทรัพยสิ์นจากกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีเป็น
กองทุนเปิด (Daily Fixed Income) เป็นการชัว่คราว 

- ลดระยะเวลาการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนจากเดิม 2 เดือน เป็น 7 วนั เพื่อพิทกัษป์ระโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 

- แกไ้ขหลกัเกณฑเ์พื่อรองรับการโอนหน่วยลงทุนระหวา่งการช าระบญัชีของกองทุน 
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▪ ออกประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ขยายวงเงินกูย้มื/repo จาก 10% เป็น 30% เป็นการชัว่คราว 
 

(2)  การติดตามสถานการณ์ตราสารหนีก้ลุ่มเส่ียง 
มาตรการท่ีด าเนินการแลว้ 
▪ ติดตามแผนการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารล่วงหนา้ 3 เดือน และตราสารใกลค้รบก าหนด 
▪ พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีคาดวา่จะไม่สามารถต่ออายตุราสาร (rollover) ได ้ เช่น 

ประสานงานกบัผูอ้อกตราสาร ตวักลางในการขาย (บริษทัหลกัทรัพย ์ธนาคารพาณิชย)์ และ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

▪ ซกัซอ้มผูอ้อกตราสารเร่ืองการจดัประชุมแบบ e-meeting และการมอบฉนัทะ  
▪ ซกัซอ้มผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หท้ าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกู ้อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

มาตรการเพิ่มเติม 
▪ ใหผู้อ้อกตราสารท่ีคาดวา่จะมีปัญหา จดัท าแผนคาดการณ์รายรับ 
▪ จดัตั้ง “ศูนยติ์ดตามและประสานงานหุน้กู”้ เพื่อท าหนา้ท่ีติดต่อสอบถามและใหค้ าแนะน าผูอ้อกตราสาร

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารผิดนดัช าระหน้ี (default) / มี potential default (ดา้นการต่ออายตุราสาร การเล่ือน
วนัครบก าหนด ฟ้ืนฟู และฟ้องร้อง) 

▪ แนวทางจดัตั้ง HYB fund/ trust 
▪ จดัตั้งคณะกรรมการก ากบัและพฒันาตลาดตราสารหน้ี 
▪ ประสานงานเพื่อใหกิ้จการสามารถเขา้สู่กระบวนการพกัช าระหน้ี/ ปรับโครงสร้างหน้ี 

 
(3)  การด าเนินการอ่ืน ๆ ของส านักงาน เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการวิกฤตโควิด-19 

ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ 
▪ การเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการต่อเน่ือง 

- ออกหนงัสือเวียนเม่ือวนัท่ี 28 ก.พ. 63 แจง้ใหผู้ป้ระกอบการในตลาดทุนทุกกลุ่มด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบติัการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
และมีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) รวมถึง
พิจารณาอนุญาตใหพ้นกังานท างานจากท่ีบา้นในกรณีจ าเป็น 

- ติดตามความพร้อมของผูป้ระกอบธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ โดยไดรั้บการยนืยนัวา่มีความพร้อม 
ทุกราย 
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- ประชุมร่วมกบั ตลท. FETCO ASCO AIMC ThaiBMA และชมรมคสัโตเดียน เพื่อเตรียม 
ความพร้อม และแถลงข่าวเม่ือวนัท่ี 25 มี.ค. 63 รวมทั้งมีการขอขอ้มูลเพื่อเตรียมความพร้อม 
กรณีมีค าสั่งก าหนดระยะเวลาหา้มออกจากเคหสถานภายใต ้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

- ติดตามการด าเนินการของ บล. ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นรายวนัอยา่งต่อเน่ือง 
▪ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให ้ตลท. ปรับปรุงเกณฑซ้ื์อขาย เพื่อน ามาตรการต่าง ๆ มาใชบ้งัคบั

ชัว่คราว จนถึงวนัท่ี 30 มิ.ย. 63 
- ปรับปรุงเกณฑ ์Short sell โดยใหท้ าไดเ้ฉพาะราคาท่ีสูงกวา่ราคาซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย (Plus Tick) 
- ปรับปรุงเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดและต ่าสุด (Ceiling & Floor) ใหเ้คล่ือนไหว

ในกรอบ ± 15% จากปัจจุบนั ± 30% และเกณฑก์ารหยดุการซ้ือขายโดยอตัโนมติั (Circuit Breaker) 
จาก 2 ระดบั เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ เม่ือ SET Index ลดลง -8% (หยดุซ้ือขาย 30 นาที) กรณีลดลง  
-15% (หยดุซ้ือขาย 30 นาที) และกรณีลดลง -20% (หยดุซ้ือขาย 60 นาที) 

- ใหอ้ านาจคณะกรรมการ ตลท. สามารถใชม้าตรการ 5 ดา้น เพื่อใหบ้งัคบัเป็นการชัว่คราวได ้
เม่ือมีเหตุขดัขอ้งท่ีกระทบต่อตลาดหลกัทรัพย ์(Market Disruption) โดยเลือกใชต้ามความเหมาะสม
กบัสถานการณ์ ไดแ้ก่ 
1) การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดหรือต ่าสุด เป็นรายหลกัทรัพย์

หรือทุกหลกัทรัพย ์
2) การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัราคาในการขายชอร์ต 
3) การเปล่ียนแปลงวิธีการซ้ือขายรายหลกัทรัพยห์รือทุกหลกัทรัพยเ์ป็นวิธีการอ่ืน 
4) การปรับเพิ่มอตัราหลกัประกนัการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดหรือการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ประเภทมาร์จ้ิน 
5) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกบัการใชชุ้ดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการซ้ือขายโดยอตัโนมติั 

(Program Trading) 

ดา้นการสร้างความยดืหยุน่และสภาพคล่องใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ 
▪ การผอ่นผนัการด าเนินการใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจและบริษทัจดทะเบียน 

- ผอ่นผนัใหส้ามารถเล่ือนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี (AGM) ของบจ. ได ้โดยเม่ือมี 
การจดัประชุมแลว้ใหมี้หนงัสือช้ีแจงเหตุผลยืน่ต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณี และขยายระยะเวลา 
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REIT) จากภายใน 4 เดือน เป็น 6 เดือน (ถึง มิ.ย. 63) 
และผอ่นผนัไดอี้กหากสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลาย 
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- แกปั้ญหาการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ บจ. โดยหารือร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
และกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เม่ือวนัท่ี 2 มี.ค. 63 และออกหนงัสือเวียนและ FAQ 
(6 มี.ค.) เพื่อช้ีแจงประเด็นการมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระ การจดัประชุมตามมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข และการจดัประชุมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 74/2557 

- ออกประกาศส านกังานใหบ้ริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 ขอผ่อนผนั
การน าส่งงบการเงินไดเ้ป็นรายกรณี 

- ออกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหบ้ริษทัท่ีจดัประชุม AGM ไม่ได ้และส่งผลให้
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีไม่ได ้สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
เพื่อสอบทานงบการเงินไปก่อนได ้

- หารือกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ และมีหนงัสือเสนอใหก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีรองรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการจดัท างบการเงินของ บจ. ในช่วงท่ีมีการระบาดของ โควิด-19  
ต่อมาในวนัท่ี 16 เม.ย 63 คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) ไดอ้อก 
แนวปฏิบติัทางการบญัชี จ านวน 2 ฉบบั ประกอบดว้ย 
1) มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

จากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
2) มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีใหทุ้กกิจการในเร่ืองต่าง ๆ 

เช่น การค านวณหน้ีสงสัยจะสูญ การวดัมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า และ 
การประเมินขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า เป็นตน้ 

- ออกหนงัสือเวียนให ้บล. และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก  
โควิด-19 ซ่ึงมีงบการเงินงวดประจ าปีบญัชีส้ินสุดระหวา่ง 31 ธ.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 63 ไดรั้บ 
การผอ่นผนัการประกาศและการน าส่งงบการเงินรายปีไดเ้ป็นภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดตอ้งไม่เกินวนัท่ี 30 ก.ย. 63 

- ขยายเวลาการอบรมและการยื่นค าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบใหแ้ก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
ประเภทผูจ้ดัการกองทุน ผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ นกัวิเคราะห์การลงทุน  
ผูแ้นะน าการลงทุน และผูว้างแผนการลงทุน ส าหรับรอบปี 63 ออกไปอีก 3 เดือน จนถึง 
วนัท่ี 31 มี.ค. 64 

- ออกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหผ้่อนผนัการจดัประชุมสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
เพื่อรับรองงบการเงิน โดยใชม้ติเวียนแทนการจดัประชุม หรือเล่ือนการจดัประชุมจากภายใน 
150 วนั เป็นภายใน 240 วนั 
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ดา้นการลดผลกระทบ/ตน้ทุนใหก้บัภาคธุรกิจ 
▪ โครงการจดัการกองทุนรวม เพื่อรองรับการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) 

ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน (“กองทุน SSF หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”) 
- ออกประกาศหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุน SSF ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ท่ีจดทะเบียนใน SET/mai ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิแลว้ เม่ือวนัท่ี 13 มี.ค. 63  
- ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมดงักล่าว 

ใหก้บั บลจ. 
- อนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวแบบอตัโนมติั (auto-approval)  
- ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (10 มี.ค. 63) ใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

SSF หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน SET/mai ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ สามารถ
น าไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดพ้ึงประเมินตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจาก
วงเงินลดหยอ่นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่อยูภ่ายใตเ้พดานวงเงิน 
หกัลดหยอ่นรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด  

▪ ร่วมมือกบักระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพ
ตลาดการเงิน 

▪ ออกประกาศขยายให ้บลจ. สามารถกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (ธุรกรรม repo) 
เพื่อการบริหารสภาพคล่องส าหรับกองทุนรวมตราสารหน้ีและกองทุนรวมผสม ท่ีเนน้ลงทุนใน 
ตราสารหน้ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม (NAV) เป็นไม่เกิน 
ร้อยละ 30 ของ NAV ณ ส้ินวนั จากเดิมเกินร้อยละ 10 (มีผลถึงวนัท่ี 30 เม.ย. 63) 

▪ ออกมาตรการผ่อนปรนเก่ียวกบัการช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
เพื่อเป็นการลดภาระใหแ้ก่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีท่ีตอ้งช าระในปี 63 
ใหแ้ก่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท์ุกประเภท ดงัน้ี 
- ยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ บจ. ขนาดเลก็ (บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 500 ลา้นบาท) 

และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนนอกจากหุน้ อาทิ หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์และ 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

- บจ. ขนาดกลาง (บริษทัท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 500 ลา้นบาท) ข้ึนไป จะไดรั้บส่วนลดใน
อตัราร้อยละ 30 ของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระ 

- ขยายเวลาการช าระค่าธรรมเนียมรายปีจากท่ีตอ้งช าระภายใน พ.ค. 63 เป็นภายใน ธ.ค. 63 
 

 


