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รายละเอยีดความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.ล.ต.  
ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 

 

A. Recovery & Strengthening  
 

เป้าหมาย: ฟ้ืนฟูและเข้มแข็ง 
ตลาดทุนมีเคร่ืองมือช่วยเสริมสภาพคล่องใหก้บักิจการท่ีประสบปัญหาจากโควิด-19 และมีเคร่ืองมือท่ีช่วยใหว้ิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (“SMEs”) ซ่ึงเป็นภาคส่วนส าคญัของประเทศและเปราะบางสามารถเขา้ถึงการระดมทุนในตลาด
ทุนท่ีเหมาะกบัขนาดและความตอ้งการ 
 

แผนยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 
 

S-special: Supporting liquidity 
 

1. เป้าหมายและ KPI 

เป้าหมาย: มีกฎเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการมีเคร่ืองมือช่วยเสริมสภาพ 
KPI 1:  การมีกฎเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการมีเคร่ืองมือช่วยเสริมสภาพคล่อง (ร้อยละ 5) 
เคร่ืองมือเสริมสภาพคล่องให้กิจการ* ไดแ้ก่ (1) REITs with Buy Back Condition (2) Private REITs (3) High Yield Bond** (4) 
Distressed Bond** (5) COVID-19** 

❑ 1 คะแนน: ด าเนินการได ้1 เร่ือง 
 X    2 คะแนน: ด าเนินการได ้2 เร่ือง ไดแ้ก่ REITs with buy back condition / HYB Fund 
❑ 3 คะแนน: ด าเนินการได ้3 เร่ือง 
❑ 4 คะแนน: ด าเนินการได ้4 เร่ือง 
❑ 5 คะแนน: ด าเนินการไดค้รบทุกเร่ือง 
* มีการออกประกาศหรือไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพือ่พิจารณา  
** อาจอยูใ่นรูปแบบของกองทุนหรือทรัสตก์็ได ้
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2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1. มีกฎเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอุปสรรคและส่งเสริมการมีเคร่ืองมือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กบักิจการ 

กิจการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

2.1(1) REITs with Buy Back Condition:  
เสนอหลกัเกณฑใ์ห้กิจการน าอสังหาริมทรัพย์
ท่ีมีอยูม่าระดมทนุ โดยให้สิทธิซ้ือ
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืนไดใ้นอนาคต   

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานออกประกาศแลว้ โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2564  

 

2.1(2) Private REITs:  
เพ่ิมช่องทางการลงทุนให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั 
หรือบริษทัในกลุ่มผูจ้ดัการกองทรัสต์ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยส์ามารถเขา้ถึง
แหล่งทนุไดเ้ร็วขึ้น 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  

 
 

- เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 คณะกรรรมการ ก.ต.ท.  
มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลกัการเก่ียวกบัสัดส่วน 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื่น 
-  ขณะน้ีอยูร่ะหว่างปรับปรุงประกาศ ซ่ึงคาดว่าจะแลว้
เสร็จและเสนอประกาศลงนามภายในเดือนเมษายน 
2564 

กิจการท่ีประสบปัญหาสภาพคล่องหรือได้ผลกระทบจากวิกฤตโควดิ-19 

2.1(3) เสนอหลกัเกณฑ์การจัดตั้งกองทุน
หรือทรัสต์:  
• High Yield Bond: เสนอหลกัเกณฑ ์

การจดัตั้งกองทุนหรือทรัสตท่ี์เนน้ลงทุนใน 
High Yield Bond เพื่อช่วยเหลือบริษทัผูอ้อก
ตราสารหน้ีให้สามารถมีเงินทุนส าหรับด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้(bridge financing) และเพื่อ
เป็นทางออกส าหรับผูล้งทุน High Yield Bond 
• Distressed Bond: เสนอหลกัเกณฑก์าร 

จดัตั้งกองทุนหรือทรัสต ์เพื่อรองรับตราสาร
หน้ีดอ้ยคุณภาพจากการลงทุนโดยตรง รวมทั้ง
ท่ีอาจแปรสภาพภายใต ้High Yield Bond 
Fund/Trust 
• COVID-19: เสนอหลกัเกณฑก์ารจดัตั้ง 

กองทุนหรือทรัสตท่ี์เนน้ลงทนุในหลกัทรัพย์
ของกิจการท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 
เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูกิจการให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้

สถานะ:  
High Yield Bond Fund – 
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
 
High Yield Bond Trust 
Distressed Bond Fund/Trust 
COVID-19 Fund/Trust – 
ด าเนินการไดต้ามแผน 
 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

• การเสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุน: 
- High Yield Bond Fund:  

ส านกังานไดอ้อกหลกัเกณฑ์การจดัตั้งและจดัการ High 

Yield Bond Fund แลว้ โดยมีผลใชบ้งัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 

สิงหาคม 2563 

- Distressed Bond Fund:  

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ ก.ต.ท.  

มีมติเห็นชอบในหลกัการการจดัตั้งและจดัการ  

Distressed Bond Fund แลว้  

ปัญหา/อุปสรรค: 

คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นควรว่าให้รอมีการเสนอ

รูปแบบ Distressed Bond Trust ซ่ึงตอ้งไดรั้บมติ 

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือก 

 อีกทั้ง ตอ้งพิจารณาก าหนดเวลาท่ีออกประกาศและ

ส่ือสารกบัสาธารณะให้เหมาะสม  

95%

70%

100%
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เน่ืองจากตลาดตราสารหน้ีปัจจบุนัมีความเส่ียงท่ีจะเกิด

เหตุการณ์ผิดนดัช าระมากขึ้น  

- COVID-19 Fund:  

ส านกังานและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดข้อ้สรุปร่วมกนั

ในหลกัการจดัตั้ง COVID Fund แลว้ และขณะน้ี สศค. 

อยูร่ะหว่างพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู ้

ลงทุน และจะหารือกบัส านกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งตอ่ไป  

ปัญหาและอปุสรรค: 

- อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการ

สนบัสนุนของภาครัฐและสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีอาจ

กระทบต่อการด าเนินนโยบายต่อไป   

• การเสนอหลักเกณฑ์การจัดตั้งทรัสต์: 

- ส านกังานไดน้ าเสนอแนวทางการก ากบัดูแลทรัสต ์

และการปรับปรุงหลกัเกณฑข์องทรัสต์ เพื่อให้สามารถ

ใชท้รัสตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากองทนุรวม

ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 แลว้ 

- โดยหากอนาคตมีความตอ้งการจะน าทรัสตไ์ปใช้

ส าหรับการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ เช่น high 

yield bond หรือ distressed bond ส านกังานจะน าเสนอ

หลกัการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาต่อไป 
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S3: SMEs & startups growth and financing  
 

1. เป้าหมายและ KPI 
 

เป้าหมาย: SMEs & startups มีเคร่ืองมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงความต้องการ 
KPI 2: การสร้างระบบนิเวศน์ (“ecosystem”) ให้เอื้อต่อการระดมทุน (ร้อยละ 5) 
(1) มีกฎเกณฑแ์ละตลาดรองส าหรับซ้ือขายหุ้น SMEs  
(2) ศึกษา landscape เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและส่งเสริม ecosystem ของ crowdfunding  
(3) ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลช่องทางการระดมทนุกบั SMEs   

❑ 1 คะแนน: แลว้เสร็จ 1 เร่ือง 
❑ 2 คะแนน: แลว้เสร็จ 2 เร่ือง 
❑ 3 คะแนน: แลว้เสร็จ 3 เร่ือง 
❑ 4 คะแนน: แลว้เสร็จบางเร่ือง และมีการใชง้านจริง* 
❑ 5 คะแนน: แลว้เสร็จทั้งหมดและมีการใชง้านจริง* 
*การใชง้านผา่นทุกช่องทางการระดมทุนในตลาดทุน 

 

2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1 มีกฎเกณฑ์และตลาดรองส าหรับซ้ือขาย
หุ้น SMEs เพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ
การระดมทุนส าหรับ SMEs/startups มากขึ้น 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

-  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2564 และ 25 กุมภาพนัธ์ 2564
ส านกังานไดน้ าหลกัการเขา้หารือคณะกรรมการผูท้รงฯ 
และไดป้รับปรุงหลกัการให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้นแลว้ 
โดยจะหารือคณะกรรมการผูท้รงฯ อีกคร้ัง  
และจะน าเสนอหลกัการต่อคณะกรรมการ ก.ต.ท. 
 เพื่อพิจารณาในเดือนเมษายน 2564 

2.2 ศึกษา landscape เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและ
ส่งเสริม ecosystem ของ crowdfunding 
 
 
 
 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างรวบรวมขอ้มูลและศึกษา
แนวทางของต่างประเทศ ซ่ึงคาดว่าจะน าเสนอบทศึกษา
ต่อผูบ้ริหารภายในเดือนกนัยายน 2564 

70%

25%
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2.3 ประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมลูช่องทางการระดมทุนกับ SMEs/startups 

2.3(1) information platform: 
ประชาสัมพนัธ์ Microsite เพื่อให้ความรู้/
ขอ้มูลเก่ียวกบัการระดมทุนในรูปแบบ one 
stop service เพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถ
เตรียมตวัเขา้สู่ตลาดทุนและเขา้ใจถึงบทบาท
หนา้ท่ีและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการระดม
ทุน เช่น จดักิจกรรมสร้าง engagement น าไป
เช่ือมต่อกบัเวบ็พนัธมิตร เผยแพร่ผา่น 
influencer เป็นตน้ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 

- ส านกังานไดด้ าเนินการประชาสัมพนัธ ์Microsite  
ผา่นช่องทางต่าง ๆ ของส านกังาน และประชาสัมพนัธ์
ในงานสัมมนา “SEC SMEs/Startup Forum: เร่ิมตน้
อยา่งไรในตลาดทนุ” เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564  
- รวมทั้ง ไดข้อความอนุเคราะหจ์ากพนัธมิตร ไดแ้ก่ 
สมาพนัธ์ SME ไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เพื่อใหป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทาง Social Media แลว้ 
- ขณะน้ี อยูร่ะหว่างประสานขอความอนุเคราะห์กบั
พนัธมิตรเพ่ิมเติมไดแ้ก่ ตลท. ธ.ก.ส. สสว. และ 
Influencers (earned media) 

2.3(2) ยกระดบั SMEs ให้มีความพร้อมในการ
ระดมทุนในตลาดทุน อาทิ โครงการเส้นทาง
ระดมทุน smart entrepreneur (reach out) 
เพื่อประชาสัมพนัธใ์ห้ SMEs และ startups 
รู้จกัเคร่ืองมือระดมทุนผา่นตลาดทุนท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะ/ประเภทกิจการของ
ตนเอง และไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากตลาดทุนเพ่ิม
มากขึ้น 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 

• การให้ความรู้ (outreach activities) ผ่านช่องทางท่ี 
หลากหลาย: 
- ส านกังานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ ออกบูธใหค้วามรู้
เก่ียวกบัช่องทางการระดมทุนในงานลงนาม MOU โดย
ร่วมกบั สวส. และอีก 16 หน่วยงาน ในวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2564  
- ร่วมบรรยายและเสวนาในรายการ DCT Digital Future 
Talk เร่ือง “ปลดลอ็ก Crowdfunding ESOP และ 
Convertible Note เพื่อ Digital Startup” ซ่ึงจดัโดยสภา
ดิจิทลัฯ ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 
- บรรยายเร่ืองการระดมทุนผา่นตลาดทุนของ SMEs ท่ี
เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน “Impact Enterprise 20 
Growing Social Impact in Thailand Virtual Pitching 
Event” ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 และ 25 มีนาคม 2564 
- จดังานสัมมนา “SEC SMEs/Startup Forum: เร่ิมตน้
อยา่งไรในตลาดทนุ” ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 
• การจัดท า outreach action plan ผ่าน 2 ช่องทางหลัก: 
1) Online – ส านกังานอยูร่ะหว่างหารือกบั advertising 
agency เพื่อวางแนวทางการใชช่้องทาง social media 
และ Start-to-Grow ในการให้ความรู้ 
2) On Ground - ส านกังานอยูร่ะหว่างวางแผนลงพ้ืนท่ี
จดักิจกรรมใหค้วามรู้ ซ่ึงอาจจดั back to back  

15%

25%
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กบักิจกรรมท่ีมี เช่น Money expo ต่างจงัหวดั แตต่อ้ง
ประเมินและติดตามสถานการณ์ covid-19 ดว้ย 
- นอกจากน้ี หากการระดมทนุแบบ SME-PO และ SME 
Board มีความชดัเจน ส านกังานจะมีการให้ความรู้แก่ 
stakeholder ต่อไป 

2.3(3) จัดงานสัมมนา SEC FinTech for 
SMEs and startups เพื่อสร้างความตระหนกั
รู้และสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการน า FinTech 
มาใชใ้นการระดมทนุและประกอบธุรกิจ โดย
จะมีการจดัสัมมนา/ออกบูธ และ/หรือ 
business matching 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างก าหนดรูปแบบการจดังาน และ
หารือท่ีปรึกษาดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อเตรียมจดังานต่อไป
(คาดว่าจะจดัภายในไตรมาส 3-4 ปี 2564) 

2.4 โครงการสนบัสนุนอ่ืน ๆ 

2.4(1) เพิม่จ านวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้
เพยีงพอต่อการใหบ้ริการแก่บริษทั 
จดทะเบียน (“บจ.”)/บริษทัท่ีเตรียมเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

• แก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ 

บัญชีในตลาดทุนเพ่ือลดอุปสรรคในการขอความ

เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน:  

- ส านกังานจดัท าประกาศแลว้เสร็จ 

•  การส่ือสารความคาดหวังในเร่ืองคุณภาพงานสอบ 

บัญชี ติดตามความคืบหน้าของการเพิม่จ านวนผู้สอบ

บัญชี และสอบถามปัญหาและอุปสรรค: 

- ส านกังานจะประชุมกบัส านกังานสอบบญัชีกลุ่ม Big 

4 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564  

•  การหารือแนวทางสนับสนุนการท างานของ  

local audit firm รวมท้ังแนวทางพฒันาคุณภาพและ

ส่งเสริมการเติบโตของส านักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย

อย่างย่ังยืน: 

- ส านกังานจะประชุมร่วมกบัผูแ้ทน local audit firms 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564  

• การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (root cause  

analysis & remediation plan) ของส านักงานสอบ

บัญชีกลุ่มท่ีมีคุณภาพในระดับท่ีต้องปรับปรุง (3 แห่ง): 

15%

25%
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- ส านกังานสอบทาน root cause analysis & 

remediation plan ของทั้ง 3 ส านกังานสอบบญัชี

ครบถว้นแลว้ และแจง้ขอ้สังเกตให้ส านกังานสอบบญัชี

ปรับปรุงเพ่ิมเติม ซ่ึงส านกังานจะติดตามต่อเน่ือง 

• การติดตามความคืบหน้าของโครงการที่สภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ ช่วยเป็นพีเ่ลีย้งเตรียมความพร้อมให้ส านัก

งานสอบบัญชีนอกตลาดทุน: 

- ขณะน้ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ อยูร่ะหว่างปรับแกร่้างรายงาน

ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพตามท่ี

ส านกังานไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ 

• การสนับสนุนให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ด าเนินโครงการ 

พฒันาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีสอบทานการควบคุมคุณภาพ

งานสอบบัญชี (“EQCR”) และตดิตามผลการควบคุม

คุณภาพงานสอบบัญชี (“Monitoring”):  

- สภาวิชาชีพบญัชีฯ แจง้ว่าจะจดัอบรมในช่วงเดือน

มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 

• การจัดกิจกรรม Open House แก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย second tier ให้ได้พบกับ local firms:  

- ส านกังานไดจ้ดั กิจกรรม Open House  

ให้แก่มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 แลว้ และวางแผนจดัอีกคร้ัง

แก่มหาวิทยาลยัขอนแก่นในไตรมาส 3 ปี 2564 

• การจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีนอกตลาดทุนท่ีมี  

potential:  

- ส านกังานร่วมกบัศูนยพ์ฒันาและส่งเสริมคุณภาพ

ส านกังานสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ จดัประชุม 

online เพื่อเตรียมความพร้อมใหส้ านกังานสอบบญัชี

นอกตลาดทุนท่ีมีศกัยภาพ 14 แห่งแลว้  
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เม่ือเดือน มกราคม 2564 โดยจะมีกิจกรรมใหค้วามรู้

และค าปรึกษาต่อเน่ือง 

• การจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ส านกังานสอบ 

บัญชีกลุ่ม Non-Big 4 และส านักงานสอบบญัชีนอก

ตลาดทุนท่ีมี potential:  

- ส านกังานจะจดัอบรมคร้ังท่ี 1 ในเดือนพฤษภาคม 

2564 ในหวัขอ้ Technology Disruption in Audit & 

Assurance และ E-Workpaper 

2.4(2) เพิม่ศักยภาพ local audit firm เพื่อให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถในการ
แข่งขนัและลดตน้ทนุท่ีไม่จ าเป็น 
 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

• การเข้าร่วมในคณะท างานติดตามความก้าวหน้าและ 
พฒันาคู่มือ ISQM (“คณะท างาน ISQM”) ของสภา
วิชาชีพบัญชี:   
- ส านกังานไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อหารือความคืบหนา้
และโครงสร้างการจดัท าคู่มือ ISQM และการขอทุน 
CMDF  
- รวมทั้ง ไดจ้ดั FB Live ในหวัขอ้ “เสวนาเตรียมความ
พร้อม ISQM1 และ ISQM2 จากมุมมองผูป้ฏิบติั”  
ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และออกบทความให้ความรู้
เก่ียวกบั ISQM  
• การเข้าร่วมในคณะท างานศูนย์ความรู้ด้านการสอบ 
บัญชีในธุรกิจท่ีมีระบบ IT ซับซ้อน (“คณะท างาน 
IT”): 
- ส านกังานไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อหารือความคืบหนา้
ของโครงการจดัหา audit software และ audit tools 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ local firms  
และโครงการให้ความรู้ดา้น IT Audit 
- ขณะน้ีอยูร่ะหว่างจดัหา audit software & IT Tools 
ท่ีเหมาะสม ก่อนเสนอขอทุน CMDF    
- และก าหนดแผนการจดัอบรมให้ความรู้ดา้น IT audit 
จ านวน 5 หลกัสูตรในช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 
 
 

25%
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2.4(3) ผลักดันให้มีผู้สอบบัญชีรองรับ SMEs 
ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนอย่างเพยีงพอ 
 
 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

• การจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้และให้ค าปรึกษา  
SMEs ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบบญัชี: 
- ส านกังานวางแผนจะจดัสัมมนาเพื่อใหค้วามรู้ดา้น
กฎเกณฑก์ารออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละให้
ค  าแนะน าดา้นการบญัชีและการสอบบญัชีแก่ potential 
SMEs โดยมีก าหนดจดังานหลงัจากไดอ้อกประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ 
- นอกจากน้ี ส านกังานไดส่ื้อสารกบัส านกังานสอบ
บญัชีในตลาดทุนอยา่งสม ่าเสมอในการเตรียมความ
พร้อมรับงาน SMEs  
• การออกประกาศให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี SMEs  

โดยก าหนดคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมเพยีงพอท่ีจะ

สนับสนุนให้มีผู้สอบบัญชีรับงาน SMEs: 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างด าเนินการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%
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เป้าหมาย: แข่งได้และเช่ือมโยง 
มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจและตลาดทุนไทย แข่งขนัได ้เช่ือมโยงสู่สากล สามารถน าดิจิทลั
เทคโนโลยมีายกระดบัการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
ความโปร่งใส ลดตน้ทุน โดยท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีรักษาความเช่ือมัน่ เป็นธรรม และมีความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
(“cyber resilience”) 
 

แผนยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 
 

S4: enabling regulatory framework & connectivity 
 

1. เป้าหมายและ KPI 

เป้าหมาย: ส านักงานมีกฎหมาย/กฎเกณฑ์ท่ีไม่เป็นอุปสรรคเพ่ือเอื้ออ านวยให้ผู้ประกอบธุรกจิและตลาดทุนไทย
แข่งขันได้ 

KPI 3:  ความส าเร็จในการแก้กฎเกณฑ์ใน regulatory guillotine (ร้อยละ 10) 
❑ 1 คะแนน: รับฟังความคิดเห็นหลกัการ 
❑ 2 คะแนน: รับฟังความคิดเห็นประกาศ 
❑ 3 คะแนน: แกป้ระกาศไดต้ามก าหนด 
❑ 4 คะแนน: แกป้ระกาศไดเ้ร็วกวา่ก าหนด 
❑ 5 คะแนน: ท าไดร้ะดบั 3 หรือ 4 และมีผูไ้ดรั้บประโยชน์   
หมายเหตุ: 
1. “แกไ้ขประกาศ” รวมถึงการปรับปรุงคู่มือหรือระบบงานท่ีท าไดโ้ดยไม่ตอ้งแกไ้ขประกาศดว้ย / การแกไ้ขประกาศแลว้เสร็จ
พิจารณาจากการลงนามในประกาศ (ไม่ตอ้งรอลงราชกิจจานุเบกษา)  
2. กรณี 3 คะแนน : พิจารณาการท าไดต้ามแผนทั้งหมดจากขั้นตอนสุดทา้ย เช่น ก าหนดว่าออกประกาศภายใน Q3-64 ก็ท าไดต้าม
น้ี แมว่้าขั้นตอนอ่ืน ๆ ก่อนหนา้น้ี เช่น hearing ร่างประกาศ อาจจะล่าชา้กว่าก าหนดก็ยงัได ้3 คะแนน เป็นตน้ 
3. กรณี 4 คะแนน : พิจารณาจากก าหนดเวลาตามแผน เช่น ก าหนดออกประกาศภายใน Q4-64 จะได ้4 คะแนนก็ต่อเม่ือออก
ประกาศไดภ้ายในวนัท่ี 30 ก.ย. 64 (ภายใน Q3-64) 
4. กรณี 5 คะแนน : พิจารณาดงัน้ี 
     4.1 หากมีผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากโครงการยอ่ยท่ีท า ไม่ว่าจะท าเสร็จตามเวลาหรือเร็วกว่าเวลา ให้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
     4.2 กรณีท่ีสามารถออกประกาศไดภ้ายในก าหนดเวลา แต่ระบุให้บงัคบัใชภ้ายหลงัเพื่อให้ผูป้ระกอบการมีเวลาในการปรับตวั 
โดยจะมีผูไ้ดรั้บประโยชนเ์ม่ือประกาศมีผลใชบ้งัคบั ให้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
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     4.3 กรณีท่ีสามารถออกประกาศไดภ้ายในก าหนดเวลา แต่เอกชนยงัไม่ไดใ้ชป้ระกาศภายในปีน้ี เน่ืองจากยงัไม่ถึงรอบระยะเวลา
ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศนั้น เช่น การลดจ านวนหวัขอ้หรือเอกสารประกอบการรายงานขอ้มูล แต่ยงัไม่ถึงรอบระยะเวลาการ
รายงานขอ้มูล ก็ให้ถือว่ามีผูไ้ดป้ระโยชน์แลว้ และบรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
KPI 4: การศึกษา landscape และก าหนดนโยบายทิศทางการพฒันาธุรกจิหลกัทรัพย์ (ร้อยละ 5) 
❑ 1 คะแนน: - 
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: สามารถสรุปประเด็นกฎเกณฑท่ี์เป็นปัญหา อุปสรรคต่อการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยจ์ากผล

การศึกษา landscape 
❑ 4 คะแนน: มีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาตลาด

ทุนยคุใหม่ 
❑ 5 คะแนน: สามารถน านโยบาย ขอ้เสนอแนะไปปฏิบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เร่ือง โดยตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมี impact สูง 
KPI 5: บทบาทในเวทีสากล และการสร้างความสัมพนัธ์ใหม่กบัต่างประเทศ (ร้อยละ 5) 
(1) มีบทบาทในเวทีโลก: เจา้ภาพจดัการประชุม IOSCO Annual Meeting 2566 / APRC 2564 
(2) เช่ือมโยงกบั major market: จีน 
(3) ผลกัดนับทบาท CLMV springboard: capacity building 

❑ 1 คะแนน: ไม่สามารถรักษาบทบาทในเวทีสากลได ้
❑ 2 คะแนน: มีบทบาทเขา้ร่วม forum ต่าง ๆ ไดเ้พียงบางส่วน 
 X    3 คะแนน: สร้างบทบาทใหเ้ป็นท่ียอมรับในเวทีสากล ผา่นการเขา้ร่วม/เป็นเจา้ภาพ forum ต่าง ๆ แลว้เสร็จ 
        ไดแ้ก่ การจดัประชุม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) ปี 2564 
❑ 4 คะแนน: การมี initiative ใหม่ใน forum ท่ีส านกังานไดเ้ขา้ร่วม 
❑ 5 คะแนน: ริเร่ิมสร้างความสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรใหม่/ในมิติใหม่ไดส้ าเร็จ หรือ ผลกัดนัใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเป็น

รูปธรรมจากความสัมพนัธ์ท่ีไดริ้เร่ิมไว ้เช่น MoUs / joint projects and products 
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2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1 เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขนัของตลาดทุน 
2.1(1) ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยการจดัท า 
Regulatory Guillotine เพ่ือลดขั้นตอน
กระบวนการ และ/หรือ จ านวนเอกสารท่ีตอ้ง
ยื่นต่อส านกังานเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ลดตน้ทนุท่ีไม่จ าเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ โดย
ครอบคลุมในทุกดา้น ไดแ้ก่ การก ากบับญัชี 
การระดมทุน ธุรกิจจดัการลงทนุ และธุรกิจ
ตวักลางและตลาด 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 

 
ก าหนดแลว้เสร็จในปี 2564 รวม 48 โครงการ: 

- ด าเนินการแลว้เสร็จ รวม 7 โครงการ ดงัน้ี 

ด้านการก ากบับัญชี 

- การแกไ้ขประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ
บญัชีในตลาดทุน เพื่อผอ่นคลายเกณฑท่ี์เป็นอปุสรรค
ในการยื่นค าขอความเห็นชอบ/รักษาสถานภาพการเป็น
ผูส้อบบญัชี ในตลาดทุนโดยไม่จ าเป็น (แล้วเสร็จตาม
ก าหนด) 

ด้านการระดมทุน 

- กลุ่มยกเลิกประกาศออกเสนอขายตราสารทุน (แล้ว
เสร็จตามก าหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) 

- การยกเลิกประกาศหรือเน้ือหาท่ีไม่ใชแ้ลว้เก่ียวกบักอง 
3 TFFIF และแปลงสภาพกอง 1 (แล้วเสร็จตามก าหนด
และมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) 

- การทบทวนกระบวนการรับรองความถูกตอ้งของแบบ 
filing ดว้ย Digital Signature (แล้วเสร็จตามก าหนด) 

ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 

- การทบทวนหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัการกองทุน  

(แล้วเสร็จเร็วกว่าก าหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) 

ด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 

- การปรับปรุงประกาศตาม ม. 140/1 (IDB SBL SFC 
VC) (แล้วเสร็จเร็วกว่าก าหนดและมีผู้ได้รับประโยชน์แล้ว) 

- การปรับปรุงประกาศเก่ียวกบัการให้บริการลูกคา้ไป
ลงทุนในต่างประเทศ (แล้วเสร็จเร็วกว่าก าหนดและมีผู้
ได้รับประโยชน์แล้ว) 
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2.2 สร้างความเช่ือมโยงกับต่างประเทศ 
2.2(1) สร้างบทบาทให้เป็นที่ยอมรับในเวที
สากลผ่านการเข้าร่วม/ เป็นเจ้าภาพใน forum 
ท่ีมีอยู่เดิม 
  

การจัดประชุม IOSCO Asia-
Pacific Regional Committee 
(APRC) ปี 2564: 
สถานะ: ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 

 

- ส านกังานไดจ้ดัประชุม APRC ในรูปแบบ virtual 

meeting แลว้เสร็จ ดงัน้ี 

-  9 มีนาคม 2564: Supervisory และ Enforcement 

Directors’ Meetings 

 -  10 มีนาคม 2564: APRC Plenary Meeting 

 -  11 มีนาคม 2564: EU-Asia Pacific Forum 

นอกจากน้ี มีการประชุม ASIFMA ต่อเน่ืองจาก 

การประชุม APRC ดว้ย 

 การจัดประชุม IOSCO Annual 
Meeting ปี 2566: 
สถานะ: ยงัไม่ถึงก าหนดการเร่ิม
แผนงาน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานจะเร่ิมด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไวใ้น
ไตรมาส 4 ปี 2564 

 

 การประชุมหน่วยงานก ากบั
ตลาดทุนอาเซียน (ASEAN 
Capital Markets Forum – 
ACMF)  
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

การประชุม ACMF คร้ังท่ี 34 (วนัท่ี 15 มีนาคม 2564) 
- ส านกังานไดร่้วมสนบัสนุนและผลกัดนัการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัภายใต ้ACMF เช่น การจดัท า
แผนปฏิบติัการเช่ือมโยงตลาดทนุอาเซียน 2564 – 2568 
(ACMF Action Plan 2021 – 2025) / 
การส่งเสริมความร่วมมือเร่ืองการเงินท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Finance) / ผลกัดนัให้ฟิลิปินส์เขา้ร่วม 
เป็นภาคีภายใตก้รอบการขายกองทุนรวมขา้มประเทศ / 
การประเมินดา้นธรรมาภิบาลท่ีดีของบจ. ในอาเซียน 
 

 การผลักดันบทบาทของการเป็น 
CLMV springboard ของตลาด
ทุนไทย โดยให้ความสนบัสนุน
เพื่อพฒันาบคุลากรในตลาดทนุ 
(“capacity building”) ให้แก่
ประเทศเพื่อนบา้น: 

- ส านกังานไดรั้บการประสานจากหน่วยงานก ากบัดูแล
ตลาดทุนประเทศเพื่อนบา้น (กมัพูชา และสปป. ลาว) 
เพื่อขอการสนบัสนุนดา้นวิชาการ  
- ขณะน้ีอยูร่ะหว่างประสานหารือถึงรูปแบบและ
ช่วงเวลาการจดัอบรมผา่นช่องทางออนไลน์ รวมถึง
ขอบเขตของเน้ือหาท่ีเหมาะสม 

0%

100%

35%
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สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- โดยคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาส 2 ปี 2564 

2.2(2) สร้างบทบาทให้เป็นที่ยอมรับในเวที
สากลผ่านการเข้าร่วม/ เป็นเจ้าภาพใน forum 
ใหม่ 
 

การประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
เตรียมการจัดประชุม
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC 
FMM) คร้ังที่ 29: 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานไดรั้บการประสานจาก สศค. เพื่อเขา้ร่วม
การประชุมคณะอนุกรรมการดา้นสารัตถะ โดย
ส านกังานไดร่้วมเสนอโครงการดา้น Sustainable และ 
Digital Infrastructure เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของประเด็น
ส าคญัในการประชุมภายใตก้รอบ APEC FMM ทั้งน้ี 
รายละเอียดการด าเนินการดงักล่าวยงัตอ้งรอ
แนวนโยบายท่ีชดัเจนของประเทศต่อไป 
ซ่ึงส านกังานคาดว่าจะด าเนินการจดัตั้งคณะท างาน
ภายในไตรมาสท่ี 2-3 ปี 2564 

2.2 (3) สร้างความสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรเดิม 
ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมหรือมีกรอบ
ความร่วมมือใหม่ 

MOU กับ UK FCA รองรับการ
ขายกองทุนรวมข้ามกันหลงั 
Brexit:  
สถานะ: ล่าชา้กว่าก าหนด 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างติดตามการพิจารณาจาก UK 
FCA 
 
ปัญหาและอุปสรรค: เน่ืองจากตอ้งรอการพิจารณาจาก 
UK FCA ในประเด็นการขายกองทุนรวมขา้มกนัเพื่อ
รองรับ Brexit ส่งผลให้การด าเนินการอาจล่าชา้กว่า
ก าหนด 
 

2.2 (4) ริเร่ิมสร้างความสัมพนัธ์กบัพนัธมิตร
ใหม่ เช่น MoUs / joint projects and 
products 

การจัดท า MOU กับ Dubai 
Financial Services Authority 
ด้าน Innovation และ 
Technology Cooperation:  
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างหารือขอบเขต 
 

การเข้าพบผู้บริหารของ CSRC 
ประเทศจีน: 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัท าหนงัสือขอเขา้พบ เพื่อ
หารือโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตลาดทุน
ร่วมกนัผา่นช่องทางออนไลน์ โดยคาดว่าจะด าเนินการ
จดัส่งหนงัสือแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2564 
 

10%

10%

5%

30%

5%
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2.3 โครงการสนบัสนุนอ่ืน ๆ  
2.3(1) ปรับปรุงเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจ
หลักทรัพย์ให้สอดคล้องกบั landscape  
ที่เปลี่ยนไป โดยรวบรวมประเดน็ปัญหาและ
ผลกระทบจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ 
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบ
ใบอนุญาตให้มีความเป็นสากล เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประเดน็การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีปรึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%
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B. Resilience 
B1. ยกระดับการก ากบัดูแลและบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารความเส่ียง เพ่ือความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทย 
 

เป้าหมาย: เช่ือถือได้ 
ตลาดทุนมีความน่าเช่ือถือ ผูล้งทุนเช่ือมัน่ในการลงทุนในตลาดทุน ดว้ยการยกระดบัการก ากบัดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และการดูแลความเส่ียงเชิงระบบไดอ้ยา่งเท่าทนั เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูล้งทุน ตวักลาง และโครงสร้างพื้นฐานใน
ตลาดทุนไม่ใหลุ้กลามไปในวงกวา้ง 
 

แผนยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 
 

S6: effective supervision & enforcement 
 

1. เป้าหมายและ KPI 

เป้าหมาย: ส านักงานมีมาตรการป้องกนั คุ้มครอง และท าให้ผู้ลงทุนรู้สิทธิ (empower investor)  
และสามารถก ากบัดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

KPI 6: งานก ากบัผู้ประกอบธุรกจิในตลาดทุน (KPI 6 และ 7 รวมเป็น ร้อยละ 10) 
(1) ตรวจ บล. บลจ. และ LBDU  ท่ีมีความเส่ียงสูง 
(2) พฒันาระบบ off-site monitoring เช่น บล. บลจ. LBDU digital asset exchange/broker/dealer  
(3) ส่งเสริม บล. บลจ. และ LBDU ให้มี good governance และ compliance culture โดยการเขา้พบผูป้ระกอบธุรกิจแบบ one-on-one visit  
(4) สนบัสนุนแผนปฏิบติัการดา้น AML/CFT 

❑ 1 คะแนน: - 
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: ด าเนินการไดต้ามแผน: ตรวจตวักลางท่ีมีความเส่ียงสูงไดค้รบ และสนบัสนุนแผนปฏิบติัการดา้น 

AML/CFT ไดส้ าเร็จ 
❑ 4 คะแนน: ท าไดเ้กินกวา่ท่ีก าหนดในแผน เช่น พฒันาระบบ Off-site 
❑ 5 คะแนน: one-on-one visit มากกวา่ 10% และหากมีกรณีฉุกเฉิน สามารถเขา้ตรวจสอบได ้

KPI 7: ประสิทธิภาพในการจัดการเร่ืองร้องเรียน* 
❑ 1 คะแนน: มี immediate response โดย Help Center 
❑ 2 คะแนน: ฝ่ายงานมีความคืบหนา้ในการด าเนินการ** 
❑ 3 คะแนน: ด าเนินการไดต้าม flow งานของส านกังาน 
 X    4 คะแนน: ปิดเคสไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 
❑ 5 คะแนน: ปิดเคสไดเ้ร็วกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หมายเหตุ:  
* ดา้นระดมทุนและตวักลาง ทั้งเคสปกติและเคสซบัซอ้น โดยคดิคะแนนจากค่าเฉล่ียของแต่ละเคสท่ีเขา้มาในปี 2564 
** อาจล่าชา้กว่า flow งานของส านกังาน 

KPI 8: ระยะเวลาด าเนินการเคสลดลง (KPI 8 และ 9 รวมเป็น ร้อยละ 15) 
(โดยวดัจากเคสท่ีรับเร่ืองมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป) 
❑ 1 คะแนน: 2% 
 X    2 คะแนน: 3% 
❑ 3 คะแนน: 4% 
❑ 4 คะแนน: 5% 
❑ 5 คะแนน: 7% 
หมายเหตุ: เทียบกบัระยะเวลาในการท าเคสปี 2561-2563 เฉล่ียเป็นฐาน 
KPI 9: การเสนอแก้กฎหมายเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการก ากบัดูแล 
❑ 1 คะแนน: - 
❑ 2 คะแนน: ส านกังานอนุมติัหลกัการ 
 X    3 คะแนน: รับฟังความคิดเห็นหลกัการ (เฉล่ียจากความคืบหนา้ทั้งหมด) 
❑ 4 คะแนน: เสนอหลกัการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.* 
❑ 5 คะแนน: ส่งเร่ืองไปยงักระทรวงการคลงั** 
หมายเหตุ:  
* หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแลว้ไม่อนุมติัหลกัการ ส่งผลให้ไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลงัได ้ 
ให้ถือว่าส านกังานท าส าเร็จตามเป้าหมาย  4 คะแนนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
** ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 

 

2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1 preventive measures 
2.1(1) ตรวจบริษัทบริษัทหลกัทรัพย์ (‘‘บล.’’)  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน(‘‘บลจ.’’) และบริษทัหลักทรัพย์ที่ประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค้า จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน (‘‘LBDU’’) ท่ีมีความเส่ียงสูง 

- ตรวจบล. ทีม่ีความเส่ียงสูง  สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานไดป้ระเมินและวางแผนการเขา้ตรวจสอบ 
บล. ท่ีมีความเส่ียงสูงแลว้ (4 แห่ง) และมีภารกิจ 
เขา้ตรวจสอบผูป้ระกอบธุรกิจ digital asset ซ่ึงเป็นเร่ือง
เร่งด่วนอีกดว้ย 

10%
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- ตรวจบลจ. ท่ีมีความเส่ียงสูง  
 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างประเมินความเส่ียง เพื่อจดัล าดบั
การเขา้ตรวจสอบ โดยจะเร่ิมเขา้ตรวจบลจ. แรกใน 
ไตรมาส 2 ปี 2564 

- ตรวจ LBDU ท่ีมีความเส่ียงสูง 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 

- ส านกังานไดป้ระเมินความเส่ียงและวางแผนการเขา้
ตรวจสอบ LBDU ท่ีมีความเส่ียงสูงแลว้ (2 แห่ง)  
โดยตรวจสอบธนาคารท่ีมีความเส่ียงสูงแลว้ 1 แห่ง  
- นอกจากน้ี ส านกังานไดเ้ขา้ตรวจผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมี
การประกอบธุรกิจใหม่เพ่ิมเติม (บลน. 2 แห่ง)  

2.1(2) พฒันาระบบ off-site monitoring เช่น บล. บลจ. LBDU digital asset exchange broker และdealer 
- พฒันาระบบ off-site monitoring: 

บล. 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างพฒันาระบบ เพื่อยกระดบัการ
ตรวจความผิดปกติทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยได้
ก าหนด offsite framework ในระบบ 8 ดา้น ซ่ึงรวมถึง
เร่ืองการจดัการธรรมาภิบาลแลว้ 

- พฒันาระบบ off-site monitoring: 
บลจ. 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างพฒันาระบบตรวจสอบการลงทุน
ท่ีมี conflict of interest เพ่ิมเติม โดยจะเพ่ิมการตรวจ
กรณีการลงทุนภายใน บลจ. เดียวกนั  
- นอกจากน้ี อยูร่ะหว่างปรับปรุงฐานขอ้มูลกอง MF 
และกอง PVD ให้อยูใ่นรูปแบบที่สามารถน าไป
ประมวลผลได ้(ใชข้อ้มูลตั้งแตปี่ 2558 – ปัจจุบนั) 

- พฒันาระบบ off-site monitoring: 
LBDU 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานพฒันารูปแบบการจดัส่งขอ้มูลของผู ้
ประกอบธุรกิจ (SAQ Quantitative/ SAQ 8 ระบบ/ 
Annual Compliance Report) แลว้เสร็จ 
- ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจไดส่้ง annual compliance 
report มาแลว้ ส านกังานอยูร่ะหว่างประมวลผล 
ส าหรับ SAQ 8 ระบบ จะถูกจดัส่งภายใน 31 มีนาคม 2564 
และ SAQ quant จะถูกจดัส่งภายใน 30 เมษายน 2564 

- พฒันาระบบ off-site monitoring: 
DA exchange/broker/dealer 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างเตรียมการเพื่อศึกษารูปแบบใน

การจดัท าระบบ 
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2.1(3) ส่งเสริม บล. บลจ. และ LBDU  ให้มี good governance และ compliance culture โดยการเขา้พบผูป้ระกอบธุรกิจแบบ one-on-one 
visit เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี ประกอบธุรกิจไดต้ามหลกัธรรมาภิบาลและจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งได ้

- one-on-one visit: บล. สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานประเมินและวางแผนการด าเนินการ one-on-
one visit แลว้ (5 แห่ง) 
 

- one-on-one visit: บลจ. สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานประเมินบลจ. แลว้ (3 แห่ง) ขณะน้ี 
อยูร่ะหว่างจดัเตรียมประเด็นและนดัประชุมร่วมกบั
กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของ บลจ.  
โดยจะจดัประชุมในช่วงไตรมาส 2-3 ปี 2564 

- one-on-one visit: LBDU สถานะ: ยงัไม่ถึงก าหนดการเร่ิม
แผนงาน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาส 3 ปี 2564 
ภายหลงัประมวลผล SAQ 8 ระบบแลว้เสร็จ 
 
 

2.1(4) สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 

- ตรวจสอบ fit & proper  
ของผูบ้ริหาร ผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นใหญ่
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ 
 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
*ร้อยละความส าเร็จ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 

- ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 ส านกังานไดต้รวจสอบ
คุณสมบติัและความเหมาะสมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของสถาบนัการเงินท่ียื่นขอความเห็นชอบ 
ครบทุกรายแลว้  

- ให้ความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนข้อมลู 
การก ากับดูแลและตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน  
 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
*ร้อยละความส าเร็จ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 

- ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 ส านกังานไดใ้หค้วามร่วมมือใน
การน าส่งและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัส านกังาน ปปง. และ
หน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ เรียบร้อยแลว้ เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบักรณีแพร่ข่าวเทจ็/ การใชข้อ้มูลภายใน/  
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
รวมถึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน
ในการท า fit & proper เป็นตน้ 

- จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการป้องกันการฟอก
เงินฯ (ร่วมกบัส านกังาน ปปง.) 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างประสานงานกบัส านกังาน ปปง.
เพื่อจดัสัมมนาร่วมกนัในเดือนมิถุนายน 2564   

100%*

10%

10%

100%*

5%
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- จัดท านโยบายและมาตรการในการ 
ก ากับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยท่ีีอาจจะมีความเส่ียงต่อภาคการเงิน
และเทคโนโลย ีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรู้จกั
ตวัตนของผูเ้ปิดกระเป๋า (wallet) ในการใช้
บริการสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของส านกังาน 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 
 

- ส านกังานไดเ้สนอนโยบายการก ากบัดูแล e-wallet 
provider ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงไดใ้ห้ความ
เห็นชอบแลว้เม่ือเดือนธนัวาคม 2563 

2.2 E-enforcement 
2.2(1) พฒันาหรือปรับปรุง software ปัจจุบัน 
เพ่ือรองรับการก ากับดูแลการซ้ือขายสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Market Surveillance) โดย
เคร่ืองมือน้ีจะช่วยแจง้เตือนความผิดปกติท่ี
เกิดจากการซ้ือขายอยา่งไม่เป็นธรรม 

สถานะ: ล่าชา้ 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างประสานงานกบั vendor  

ในการจดัท าการเสนอราคา อยา่งไรก็ตาม แผนงาน 

ล่าชา้กว่าก าหนดเน่ืองจาก vendor มีการเสนอราคาล่าชา้ 

- อยา่งไรก็ตาม ระหว่างท่ีรอการพฒันาระบบจาก vendor 

ส านกังานไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือส าหรับใชง้าน 

ในเบ้ืองตน้ ซ่ึงอยูร่ะหว่างออกแบบและพฒันาระบบ 

2.2(2) จัดท าระบบท่ีน าข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของ บจ. มาวิเคราะห์และ
ตรวจจับความผิดปกติ (Corporate 
Surveillance System) เก่ียวกบัฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน รวมทั้งธุรกรรมท่ีมี
ขอ้สังเกตซ่ึงอาจน าไปสู่การกระท าไม่
เหมาะสมหรือทุจริตในท่ีสุด เพื่อให้ระบบ
สามารถคดักรอง บจ. ท่ีมีความเส่ียงตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดดงักล่าว 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1: ข้อมูลประเภท financial data 
-  ส านกังานไดอ้อกแบบและจดัท า Dashboard เพื่อ
แสดงผลจากโมเดล M-score แลว้เสร็จ ขณะน้ี  
อยูร่ะหว่างปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั และ
เพ่ิม Financial Ratio เพื่อตรวจจบัการตกแต่งตวัเลขทาง
บญัชีเพ่ิม  
Phase 2: ข้อมูลประเภท Non-financial data 
-  ส านกังานอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใช้
ขอ้มูล Non-financial data โดยจะท า literature review 
เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
Phase 3: เพิม่ระบบตรวจสอบความสัมพนัธ์ของบุคคล 
- ส านกังานเร่ิมด าเนินการจดัหาระบบท่ีเหมาะสมแลว้ 
ในขณะเดียวกนั จะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าระบบ
ตรวจหาพฤติกรรมความเช่ือมโยงระหว่างผูต้อ้งสงสัยท่ี
ส านกังานก าลงัพฒันามาประยกุตใ์ชก้บัระบบ CSS  
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2.2(3) พฒันา software/machine เพ่ือให้มีระบบช่วยช้ีพฤติกรรมและพสูิจน์รวบรวมพยานหลักฐานในการตรวจพบหรือตรวจสอบ
พฤติกรรมความเช่ือมโยงของผู้ต้องสงสัย 

- ระบบช่วยช้ีพฤติกรรม สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- ส านกังานพฒันาระบบช้ีพฤติกรรมการซ้ือขายท่ี
ผิดปกติในการสร้างราคาแลว้เสร็จ 6 พฤติกรรม 
- ขณะน้ีอยูร่ะหว่างทดลองใชจ้ริง  

- ระบบพสูิจน์รวบรวมพยานหลักฐาน สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัท าระบบช่วยตรวจหา

พฤติกรรมความเช่ือมโยงระหว่างผูต้อ้งสงสัย โดยได้

ศึกษาเคร่ืองมือท่ีช่วยวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงทางเงิน/ 

ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลและท า data cleansing /

ทดลองสร้างโมเดลท่ีจะใชวิ้เคราะห์ความเช่ือมโยงทาง

เงินแลว้ 

- นอกจากน้ี ส านกังานจะศึกษาเคร่ืองมือท่ีช่วยหา

ความสัมพนัธ์จากขอ้มูลบนเวบ็และ social media (Web 

Intelligence) ซ่ึงอยูร่ะหว่างประสานกบัผูแ้ทนจ าหน่าย

เคร่ืองมือ Web Intelligence 2 ราย  

2.2(4) ยกระดับการตรวจสอบการทุจริต 
(fraud detection) เลือกตรวจกระดาษท าการ
ของผูส้อบบญัชีโดยใช ้holistic risk-based 
approach เพื่อหา red flag ของ บจ. 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานไดพ้ฒันาระบบ CSS (phase 1: น าขอ้มูล M-
Score ส าหรับงบการเงินปี 2562 มาจดัท า Dashboard 
แลว้เสร็จ) ขณะน้ีอยูร่ะหว่างจดัท างบการเงินปี 2563  
- ส านกังานจะเร่ิมน าขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบการ
พิจารณาเลือกงบการเงินท่ีจะตรวจทานกระดาษท าการ
ของผูส้อบบญัชีไดต้ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นตน้ไป 

2.3 พฒันาทักษะในการด าเนินคดีให้มีประสิทธภิาพ 

2.3(1) ยกระดบัพนกังานฝ่ายคดีให้มีทักษะ
ด้านการเป็นทนายความ  

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
  

- ส านกังานอยูร่ะหว่างการศึกษาองคค์วามรู้จาก
พนกังานอยัการ ส านกังานคดีแพ่ง เพื่อฝึกทกัษะการ
เตรียมการสืบพยานและซกัคา้นพยานของพนกังาน
อยัการ ส าหรับการฟ้องคดีมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
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2.4 ปรับปรุงพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (‘‘พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ’’) เพ่ือลดอปุสรรคและเพิม่การเข้าถงึการ
ระดมทุน รวมท้ังยกระดับการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเพิม่ศักยภาพการบงัคับใช้กฎหมาย 
2.4(1) ด้านการลดอุปสรรคและเพิม่การเข้าถึงการระดมทุน 

- บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี ้ 

เพื่อลดขอ้จ ากดัทางปฏิบติัและรองรับ

สถานการณ์ปัจจุบนั ตลอดจนเพ่ิมความ

ยืดหยุน่ในการขยายฐานผูล้งทุน 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานจดัท า public hearing หลกัการแลว้เสร็จ  
โดยจะน าหลกัการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในไตรมาส 2 ปี 2564 

- การส่งงบการเงินรายไตรมาสท่ี 

ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว เพ่ือเพ่ิมความ
ยืดหยุน่ในการจดัท าและน าส่งงบการเงินราย
ไตรมาส 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานจดัท า public hearing หลกัการแลว้เสร็จ  
- โดยจะน าหลกัการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ตในไตรมาส 2 ปี 2564 

2.4(2) ด้านการยกระดับการก ากบัดูแลตามมาตรฐานสากล 
- รูปแบบองค์กรของหน่วยงานก ากบั 

ดูแลตลาดทุน เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 

พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ในส่วนท่ีเก่ียวกบั

หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน  

 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัท าวาระเพื่อเสนอหลกัการต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในไตรมาส 2 ปี 2564 
 
หมายเหตุ: เน่ืองจากเป็นเร่ืองภายในองคก์รจึงมีการ
เสนอหลกัการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาก่อนท่ี
จะจดัท า public hearing  

- การบังคับใช้กฎหมายและกลไกการ 

ก ากับดูแลผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบ

บัญชีในตลาดทุน เพื่อให้การก ากบัดูแลผูส้อบ

บญัชีและส านกังานสอบบญัชีในตลาดทุน

ภายใตก้รอบกฎหมายใหม่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลย่ิงขึ้น อีกทั้งมีบทลงโทษท่ี

หลากหลาย 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติ
เห็นชอบในหลกัการแลว้ ขณะน้ีส านกังานอยูร่ะหว่าง
ยกร่าง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์  

- นิยามหลักทรัพย์ให้รองรับ  

investment token และ utility token ไม่

พร้อมใช้ (digital securities) เพื่อป้องกนั 

regulatory arbitrage ระหว่างพระราช

ก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานจดัท า public hearing หลกัการแลว้เสร็จ  
- โดยจะน าหลกัการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 
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พ.ศ. 2561 และพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ รวมทั้ง

เพื่อให้การก ากบัดูแลโทเคนดิจิทลัสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะของการระดมทนุ เช่นเดียวกบั

หลกัทรัพย ์

- การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ 

ตัวกลาง เช่น บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การก ากบัดูแลผูมี้อ านาจควบคุมท่ีแทจ้ริงของ

ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุน  

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติ
เห็นชอบในหลกัการแลว้ 
- คาดว่าจะรับฟังความคดิเห็นร่างกฎหมายในไตรมาส 
2-3 ปี 2564 

- บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดรอง 

และองค์กรที่เกี่ยวเน่ือง (ตลาดหลกัทรัพย์และ

ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์) โดยยกระดบัการ

ก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพย ์ปรับปรุง

โครงสร้างศนูยซ้ื์อขายหลกัทรัพยใ์ห้รองรับ

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การก ากบัดูแล

กรรมการ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

ตลาดรองและองคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานจดัท า public hearing หลกัการแลว้เสร็จ  
- โดยจะน าหลกัการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 
 
 

 

2.4(3) ด้านประสิทธิภาพการบังคบัใช้กฎหมาย 
- ประสิทธิภาพการบงัคับใช้กฎหมาย 

พิจารณามาตรการลงโทษท่ีเหมาะสมกบั

ลกัษณะและความร้ายแรงของการกระท า

ความผิด เพื่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนั

ปราบปรามการกระท าความผิดได ้

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัท า public hearing  
- คาดว่าจะเสนอหลกัการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ไตรมาส 2-3 ปี 2564 

- มาตรการคุ้มครองพยานในคดีท่ี 

เกี่ยวข้องกบัตลาดทุน เพ่ิมกลไกในการให้

ความคุม้ครองพยานในชั้นการตรวจสอบ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานจดัท า public hearing หลกัการแลว้เสร็จ  
- โดยจะน าหลกัการเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 
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การกระท าความผดิ ท าให้ส านกังานมีช่องทาง

ไดรั้บขอ้มูลและพยานหลกัฐานส าคญั  

- ส านักงานเป็นพนักงานสอบสวนเอง  

ให้อ านาจเจา้พนกังาน ส านกังาน เป็น

พนกังานสอบสวนในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ และ พระราชบญัญติั

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานไดห้ารือหลกัการกบัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง
แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างจดัท า public hearing และจะ
จดัท า focus group ภายในเดือนเมษายน 2564 
- คาดว่าจะเสนอหลกัการต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ไตรมาส 2-3 ปี 2564  

2.5 โครงการสนบัสนุนอ่ืน ๆ 
2.5(1) preventive measures อ่ืน ๆ  

- ให้ความรู้แนวทางการป้องกันการใช้ 

ข้อมลูภายในให้แก่ บจ. ผา่นช่องทางต่าง ๆ  เช่น 

จดัสัมมนา จดัท าวิดีโอคลิปหรือคูมื่อ เป็นตน้ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างหารือการจดัสัมมนาให้ความรู้แก่
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยคาดว่าจะจดักิจกรรมภายในไตรมาส 3 
ปี 2564  
- นอกจากน้ี ส านกังานมีการประสานงานกบัสมาคม
บริษทัจดทะเบียนเพื่อให้มีการส่ือสารเก่ียวกบัความรู้
และแนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยจะ
มีการจดัในรูปแบบ director forum หรือเสวนาเก่ียวกบั
กฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
กรรมการ และเลขานุการบริษทั 
- รวมถึงอยูร่ะหว่างศึกษาและหารือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ถึง
โอกาสการพฒันา application เพื่อให้ผูบ้ริหาร บจ. มี
ความรู้และสามารถตรวจสอบก่อนซ้ือขายหุ้นได ้

- จดัให้มี hot line consultation ให้แก่ 

ผู้สอบบญัชี 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานมีการด าเนินการต่อเน่ืองในส่วนของ
โครงการ hotline consultation ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 
มีนาคม 2564 มีขอ้หารือ รวม 25 เคส 
- ส านกังานด าเนินการจดัท า knowledge sharing 
platform โดยมีฐานขอ้มูลอยูใ่นระบบ MS Team แลว้ 
ทั้งน้ี จะปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

- จัด training ให้แก่ผู้สอบบญัชีใน 

ประเด็นท่ีมีความเส่ียง เช่น fraud และ going 

concern 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2564 ส านกังานมีการจดัสัมมนา
ผา่น Facebook live: Fraud Prevention and Detection 
แลว้เสร็จ 
- โดยอยูร่ะหว่างวางแผนการอบรมเตรียมความพร้อม 
ISQM และประเด็นการให้ความรู้ในเร่ืองอืน่ ๆ ต่อไป 

20%

10%

25%

25%



25 
 

- พฒันากฎเกณฑ์ในการก ากบัดูแล  

digital asset custodian โดยออกเกณฑก์าร

ก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าว เพื่อให้

ความคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุน 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

การจดัท าประกาศเร่ืองใบอนุญาต DA custodial wallet 
provider และ privacy coins  
- ส านกังานจดัท า public hearing และสรุปผลแลว้เสร็จ 
- โดยอยูร่ะหว่างรวบรวมความคดิเห็นไปประกอบการ
พิจารณาร่างประกาศ คาดว่าจะแลว้เสร็จไตรมาส 2 ปี
2564 
การหารือกบั ธปท. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ธพ. และ 
บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบนัการเงิน 
สามารถท า DA custodial wallet provider ได:้ 
- ธปท. มีหนงัสือตอบกลบัว่า ยงัไม่อนุญาตให้ ธพ. 
ประกอบธุรกิจดงักล่าว แต่หากบริษทัในกลุ่ม จะมา
ประกอบธุรกิจใหห้ารือเป็นรายกรณี 

- ทบทวนแนวทางการก ากบัดูแลและ 

การแข่งขนัของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล เพื่อยกระดบัการก ากบัดูแล ส่งผลให้

ความคุม้ครองผูล้งทนุเหมาะสมมากขึ้น 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างด าเนินการ โดยคาดว่าจะน าเสนอ
หลกัการภายหลงัจากการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รอบพิเศษ (เดือนพฤษภาคม 2564) 

2.5(2) ยกระดับการด าเนินการกบับุคคลท่ี 

มีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการสร้างราคาให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างประสานงานกบัตลท. เพื่อ
พิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องปรามเพ่ิมเติม 
เช่น ความเหมาะสมของ Free Float  / การปรับปรุง
ปัจจยัท่ีจะท าให้ตลท. สามารถใชม้าตรการต่าง ๆ ได้
รวดเร็วและเหมาะสมมากขึ้น/ การเพ่ิมบทบาทให้
บริษทัหลกัทรัพยก์ ากบัดูแลเขม้งวดมากขึ้น  

2.5(3) ใหค้วามรู้ผูล้งทุนเพื่อไม่ให้ถูกหลอก

ผา่นโครงการ Smart Investor  

(tips and warning) 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัท า scam education plan ทั้ง 
hot issues และ ongoing เพื่อเผยแพร่ผา่นช่องทางท่ี
เหมาะสมต่อไป 

15%

15%

25%

25%
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2.5(4) สนับสนุนกระบวนการใช้สิทธิและเยียวยา 
- สนับสนุนการด าเนินคดีแบบกลุ่ม  

(class action)  

 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทยอยูร่ะหว่างการตรวจรับ
งานวิจยั หากไดผ้ลการศึกษาหนา้แลว้ ส านกังานจะมา
พิจารณาหาแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริม
ให้ผูล้งทุนไดรั้บการเยียวยาความเสียหายโดยการ
ด าเนินคดีแบบกลุ่ม 

- ศึกษาการจัดตั้งกองทุนเยียวยา 

ความเสียหายให้กบัผูล้งทนุท่ีไดรั้บความ

เสียหายจากการกระท าความผิดตามกฎหมาย

ท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของส านกังาน 

เพื่อน าผลการศึกษามาจดัท าหลกัการในการ

แกไ้ขกฎหมายต่อไป 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานไดน้ าเสนอผลการศึกษาขอ้มูลมาตรการ
เยียวยาผูเ้สียหายในตลาดทุนของต่างประเทศ 5 ประเทศ 
แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อพิจารณาแลว้ 

 

S7: systemic risk 
 

1. เป้าหมายและ KPI 

เป้าหมาย: ส านักงานมีกลไกท่ีติดตาม ป้องกนั จัดการความเส่ียงเชิงระบบโดยไม่ให้เกดิความเสียหายในวงกว้าง 
KPI 10: การป้องกนัและลดความเส่ียงเชิงระบบตลาดทุน (ร้อยละ 10) 
(1) เพ่ิมเคร่ืองมือให้ บลจ. บริหารความเส่ียงของกองทุนรวม: Liquidity risk management ของ บลจ. (governance และ tools) 
(2) ติดตามและวิเคราะหค์วามเส่ียง และปรับปรุงการบริหารความเส่ียง: รายงานผลการติดตามความเส่ียงและความคบืหนา้ตาม 
mitigation plan และทบทวนทะเบียนความเส่ียงตลาดทุน และ key risk indicator 
(3) ยกระดบัการประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต: ยกระดบั supervisory stress test บลจ. โดยปรับปรุง scenario ให้เท่า
ทนัต่อสถานการณ์ และจดัท า supervisory stress test ของ บล. / TCH 
(4) ทดสอบและปรับปรุงแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต: จดัท า crisis management exercise ร่วมกบัหน่วยงานก ากบัดูแลภาคการเงิน 
ทดสอบแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตร่วมกบั บลจ. และทบทวน BCP ตลาดทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และผลการทดสอบ 

❑ 1 คะแนน: - 
❑ 2 คะแนน: - 
❑ 3 คะแนน: ด าเนินการไดต้ามแผน: ติดตามการบริหารความเส่ียงตามทะเบียนและทบทวนตามก าหนด 
❑ 4 คะแนน: 3 คะแนน และมีการปรับปรุงและยกระดบั: พฒันา KRI ท่ีดกัจบัความเส่ียงไดดี้ขึ้น และยกระดบั

การประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
❑ 5 คะแนน: 4 คะแนน และจดัการเหตุการณ์วิกฤตได:้ ทดสอบและปรับปรุงแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต และกรณี

เกิดเหตุการณ์วิกฤตสามารถดูแลไดเ้รียบร้อย 

10%

25%
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2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1. เพิม่เคร่ืองมือให้ บลจ. บริหารความเส่ียงของกองทุนรวม 

2.1(1) liquidity risk management เพื่อให้ 
บลจ. มีเคร่ืองมือและกลไกบริหารความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องท่ีพร้อมใชใ้นภาวะตลาดไม่
ปกติ และลดความเส่ียงเชิงระบบของกองทนุ
รวมตราสารหน้ี 
 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

• ประกาศระดับส านกังาน: 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง
ประกาศการออกหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
เคร่ืองมือบริหารสภาพคล่อง (liquidity management 
tools) 
• ประกาศระดับสมาคม:  
- สมาคม AIMC อยูร่ะหว่างร่างหลกัเกณฑเ์พื่อให้
ส านกังานพิจารณาในเบ้ืองตน้  
• การจัดสัมมนาเร่ืองเคร่ืองมือบริหารสภาพคล่องกับ  
บลจ.: 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างประสานงานกบัสมาคม AIMC 
เพื่อจดัหาวิทยากร  

2.2 ติดตามและวิเคราะห์ความเส่ียง รวมท้ังปรับปรุงการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ตรวจจบัจดุเปราะบางและแจง้เตือนความเส่ียงล่วงหนา้
ส าหรับพิจารณาก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงไดท้นัเหตุการณ์และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
2.2(1) รายงานผลการติดตามความเส่ียง 
และความคืบหน้าตาม mitigation plan  ต่อ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management Committee: RMC) 
คณะอนุกรรมการดา้นการก ากบัดูแลความ
เส่ียง(Risk Oversight Committee: ROC) 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานมีการรายงานผลการติดตามความเส่ียงตลาด
ทุนต่อ RMC และ ROC ตามก าหนด อยา่งไรก็ตาม การ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต และ ก.ต.ท นั้น  
ท่ีประชุม ROC มีด าริใหท้บทวนความเส่ียงตลาดทุน
และจดัท าความเส่ียงดา้นสินทรัพยดิ์จิทลัดว้ย ซ่ึงคาดว่า
จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ก.ต.ท. ภายใน
เดือนสิงหาคม 2564 
- ส านกังานรายงานความคืบหน้า mitigation plan รอบ
ไตรมาส 4 ปี 2563 ต่อ RMC และ ROC แลว้เสร็จ 
- ส านกังานรายงานสรุปภาวะตลาดทุนรอบไตรมาส 4 ปี 
2563 ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้เสร็จ 
- ส านกังานร่วมกบั ธปท. จดัประชุม workshop หวัขอ้
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Sicorp) แลว้เสร็จ เม่ือเดือน
มีนาคม 2564 

75%

25%
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2.2(2) ทบทวนทะเบียนความเส่ียงตลาด 

ทุน และ key risk indicator (KRI)  

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

เม่ือเดือนมีนาคม 2564 ส านกังานไดน้ าเสนอต่อท่ี
ประชุม RMC ดงัน้ี 
- การประเมิน likelihood & impact ความเส่ียงตลาดทุน 
- การทบทวนค่า KRI   
- การจดัท าทะเบียนความเส่ียงสินทรัพยดิ์จิทลัรวมถึง 
KRI และ mitigation plan  
ทั้งน้ี ส านกังานไดพ้ฒันา KRI ในการติดตามความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวมตราสารหน้ีและ
น าเสนอต่อ ROC เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

2.3 ประเมินผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
2.3(1) จัดท า supervisory stress test ของ  

บล. และส านกัหักบัญชี (‘‘TCH’’) เพื่อให้

สามารถประเมินผลกระทบต่อ บล. และ 

TCH ทั้งระบบ โดยมี scenario กลางท่ีใช้

ทดสอบร่วมกนัและมีช่องทางแลกเปล่ียน

มุมมองเก่ียวกบัการก าหนด scenario 

สมมติฐาน วิธีการ และเทคนิคในการจดัท า 

stress test ระหว่างส านกังานกบั บล. และ 

TCH 

สถานะ: ยงัไม่ถึงก าหนดการเร่ิม
แผนงาน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 

 
 

- ส านกังานจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาส 2 ปี 2564 

2.3(2) ยกระดบั supervisory stress test  

ของ บลจ. ท่ีเคยจัดท ามาแล้วในปี 2563  

 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างศึกษาการบริหารสภาพคล่องของ 
Bank for International Settlements 

2.4 มีแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเหตกุารณ์วิกฤตได้อย่างทันเหตุการณ์ และป้องกนัมิให้ลกุลามจนกระทบต่อ
ระบบการเงิน 
2.4(1) จัดท า crisis management exercise 

ร่วมกับหน่วยงานก ากบัดูแลภาคการเงิน  

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ส านกังานร่วมกบั ธปท. 
คปภ. ท าการทดสอบ crisis management exercise แลว้
เสร็จ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างหารือกนั เพื่อปรับปรุงร่าง crisis 
preparedness playbook  
 

80%

25%

5%

0%
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2.4(2) ทดสอบแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤต

ร่วมกับ บลจ. 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างศึกษาแนวทางการใชเ้คร่ืองมือ
บริหารสภาพคล่องเพื่อบรรเทาความเส่ียงของกองทนุ
รวม  

 
2.4(3) ทบทวน BCP ตลาดทุนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

สถานะ: ยงัไม่ถึงก าหนดการเร่ิม
แผนงาน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาส 2 ปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%

0%
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B2.  รากฐานท่ีแข็งแกร่งเพ่ือตลาดทุนไทยท่ีย่ังยืน 
 

เป้าหมาย: ยั่งยืน 
ตลาดทุนพร้อมควา้โอกาสจากกระแส ESG มี ecosystem ในตลาดทุนรองรับเป็นกลไกส าคญัในการสนบัสนุนใหกิ้จการ
ผนวก ESG เขา้กบัการท าธุรกิจและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขบัเคล่ือนการจดัสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีธรรมาภิบาล 
 

แผนยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 
 

S1: sustainable capital market 
 

1. เป้าหมายและ KPI 

เป้าหมาย: ตลาดทุนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพฒันาเพ่ือความย่ังยืน 
KPI 11: การสร้าง ecosystem และ capacity building (ร้อยละ 6.7) 
(1) issuer: ยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลของ บจ. โดยจดั capacity building ให้กบั บจ. เพื่อสร้างความตระหนกัและความพร้อมในการ
เปิดเผยขอ้มูล ESG รวมทั้งประเดน็เฉพาะ เช่น ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเกณฑ ์One report 
ตลอดจนมี reviewer ประเมินคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
(2) investor: การสนบัสนุนให้ผูล้งทุนสถาบนัเป็นกลไกส าคญัเพื่อผลกัดนัการลงทุนเพื่อ 
ความยัง่ยืน โดยจดัท าหลกัเกณฑแ์ละคู่มือรองรับการลงทุนใน ESG 
(3) product: การสนบัสนุนให้มีเคร่ืองมือระดมทุนใหม่รองรับธุรกิจ/โครงการเพื่อสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม เช่น จดัท าหลกัเกณฑแ์ละคู่มือรองรับ SLB 
(4) market player: สนบัสนุนใหมี้ local review (เนน้ดา้น social bond) โดยสร้างความเขา้ใจ 
และเตรียมความพร้อมแก่ผูท่ี้สนใจเป็น reviewer 

❑ 1 คะแนน: ด าเนินการได ้1 เร่ือง 
❑ 2 คะแนน: ด าเนินการได ้2 เร่ือง 
❑ 3 คะแนน: ด าเนินการได ้3 เร่ือง 
❑ 4 คะแนน: ด าเนินการได ้4 เร่ือง 
❑ 5 คะแนน: ด าเนินการได ้4 เร่ือง และเห็นผลสัมฤทธ์ิ* 
หมายเหตุ:  
* เห็นผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการในขอ้ใดขอ้หน่ึง ไดแ้ก่ 
(1) ไดเ้กณฑก์ารประเมิน CGR ใหม่ เพ่ือใชส้ าหรับการเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูล ESG ตามแบบ 56-1 One Report  หรือ
(2) มีการออกผลิตภณัฑเ์พ่ือความยัง่ยืนมากขึ้น** 
** นบัจากจ านวน issuer (นบัซ ้ารายของปีก่อนได)้ หรือ มูลค่าเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าเฉล่ียปี 2018 - 2020 
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2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1 issuer: ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืน (ESG disclosure) ใน One report 

2 .1 (1) จัด capacity building โดยร่วมมือกับ 
ตลท. จัดอบรมเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน 
One report อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ บจ. ตระหนกั
ถึงประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการ
จดัท า 

 

เตรียมความพร้อมให้แก่ บจ. ใน
การจัดท าแบบ one report 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 

- ส านกังานไดจ้ดัท า web page เผยแพร่ VDO clip ให้ 
บจ. โดยสามารถชมยอ้นหลงัได ้รวมถึงอพัเดต FAQ 
ตามขอ้ซกัถามจากบจ. แลว้เสร็จ 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อจดัอบรม
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 

 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 18-19 มีนาคม 2564 ส านกังานจดัอบรม
ออนไลน์ร่วมกบั EY ภายใตห้วัขอ้ “Deep Dive into 
Climate Risk Disclosure” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจากบจ. และ 
บลจ. จ านวน 107 คน 
- เม่ือวนัท่ี 22-23 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกังานจดัอบรม
เชิงปฏิบติัการออนไลน์ร่วมกบั อบก. ภายใตห้วัขอ้ 
“การจดัท ารายงาน Carbon Emission” โดยมีผูเ้ขา้ร่วม 
จากบจ. จ านวน 51 คน 
- เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ซ่ึงกระทบกบัการจดั
แบบ physical ส านกังานจึงเปล่ียนแปลงก าหนดการจดั
เสวนาแลกเปล่ียนความคดิเห็นเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับ CEO Dialogue โดย
จะจดัภายในเดือนพฤษภาคม 
ปัญหาอุปสรรค: จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจ
ส่งผลให้ physical workshop ไม่สามารถท าได ้หรือตอ้ง
พิจารณาการเปล่ียนแปลงก าหนดการจดัจนกว่า
สถานการณ์จะคล่ีคลาย 
 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัท าคู่มือการจดัท ารายงาน 
Carbon Emission และจดัอบรมออนไลน์ภายใตห้วัขอ้ 
“ต่อยอดการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล Carbon Emission” 
ร่วมกบั อบก.  
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 ธุรกิจสิทธิมนุษยชน  
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ส านกังานไดมี้การจดั
สัมมนากลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคดิเห็นเก่ียวกบัประเดน็
สิทธิมนุษยชน คร้ังท่ี 1/2564 แลว้เสร็จ  
- ส านกังานอยูร่ะหว่างด าเนินการจดัท าวีดีทศัน์เร่ือง 
“ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ส าหรับภาคตลาดทุนไทย”  
ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 
อาจกระทบต่อการจดัท าวิดิทศัน์ เน่ืองจากตอ้งมีการเขา้
ถ่ายท าผูบ้ริหารบางราย ซ่ึงอาจส่งผลต่อระยะเวลาการ
ส่งมอบท่ีก าหนดไว ้
- ส านกังานอยูร่ะหว่างด าเนินการจดัสัมมนากลุ่มยอ่ย 
คร้ังท่ี 2/2564 และ จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูง โดยคาดว่าจะจดัพร้อมงาน
สัมมนาครบรอบ 10 ปี หลกัการช้ีแนะขอสหประชาชาติ
ว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ในเดือน
มิถุนายน 2564 

2.1(2) สนับสนุนให้มี reviewer ประเมิน
คุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG ใน One 
report เพื่อใหท้ราบถึงระดบัการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมี ESG ของ บจ. และน ามาใช้
ประกอบการออกมาตรการส่งเสริมและ
ยกระดบั ESG ต่อไป 

สถานะ: ล่าชา้ 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ท่ีปรึกษาไดน้ าส่งรายงานงวดท่ี 1 ตามก าหนด อยา่งไร
ก็ตาม รายงานยงัไม่สะทอ้นใหเ้ห็นความครบถว้นของ
ตวัช้ีวดัตามเกณฑป์ระเมิน และงานวิจยัท่ีใชอ้า้งอิงยงัไม่
เป็นปัจจุบนัเท่าท่ีควร คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงมีมติ
ยงัไม่รับมอบงานและแจง้ขอ้สังเกตต่อท่ีปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงรายงานต่อไป โดยจะน าส่งภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 
ปัญหาอุปสรรค: เน่ืองจากท่ีปรึกษามีก าหนดส่งรายงาน
ในช่วงท่ีส านกังาน และ ตลท. มีก าหนดการจดัอบรม/ 
workshop แก่ บจ. บางส่วนแลว้ ท าให้การน าผล
ประเมินและขอ้เสนอแนะไปประกอบการจดัท าเน้ือหา 
อาจไม่ครอบคลุม บจ. ทั้งหมด 

2.2 investor: การจัดท าหลักเกณฑ์หรือคู่มือรองรับการลงทุน     
2.2(1) ออกเกณฑ์ ESG fund เพื่อให้เกิด
ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของผู ้
ลงทุนท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้น 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ส านกังานมีการจดัประชุม
รับฟังความคดิเห็นกบัผูป้ระกอบธุรกิจ โดยไดน้ า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแนวทางการออกหลกัเกณฑ์
และจะน าเสนอต่อท่ีประชุม MC ในเดือนเมษายน 2564 
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2.2(2) ยกระดบั ESG investment process 
เพื่อให้ บลจ. ผสมผสานหลกั ESG ในการ
ด าเนินกิจการ ไม่เพียงแต่ในดา้นการลงทุน
ของกองทนุแต่รวมไปถึงดา้นการปฏิบติังาน 
การให้ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

 - ส านกังานอยูร่ะหว่างสรรหา speakers ส าหรับงาน
สัมมนาเพื่อกระตุน้ awareness และแชร์ประสบการณ์ 
รวมถึงอยูร่ะหว่างศึกษาแนวทางการออกหลกัเกณฑ์
ของต่างประเทศ 

2.3 product: จัดท าหลักเกณฑ์รองรับเคร่ืองมือการระดมทุน 
2.3(1) ออกเกณฑ์ sustainability linked 
bond (SLB) เพื่อให้มีเคร่ืองมือ 
ในการระดมทนุรูปแบบใหมท่ี่ยืดหยุน่และ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูร้ะดมทุนให้
มากขึ้น 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานร่างเกณฑต์ามหลกัการท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ท. และไดจ้ดั focus 
group แลว้เสร็จ คาดว่าเกณฑจ์ะออกภายในเดือน
เมษายน 2564 

2.3(2) สนับสนุนภาครัฐและเอกชนระดมทุน
อย่างต่อเน่ือง โดยจดัอบรมให้แก่ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อสร้างความเขา้ใจ
และเห็นถึงประโยชน์ในการระดมทุนผา่น 
ESG product พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตและการยื่น
แบบ filing ส าหรับ ESG product 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 
 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ADB และ EY ส าหรับการจดัอบรม capacity 
building เร่ือง SLB หรือ Green bond, Social bond, 
Sustainability bond  
- นอกจากน้ี ส านกังานอยูร่ะหว่างปรับแกแ้ละให้
ความเห็นเพ่ิมเติมในส่วนเน้ือหาและ design ของการ
จดัท า issuance guidance เร่ือง ตราสารกลุ่มยัง่ยืน 

2.4 market player: สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ท่ีสนใจเป็น product reviewer 

2.4(1) market player: สร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมแก่ผู้ท่ีสนใจเป็น product 
reviewer เพื่อให้มีผูป้ระเมินในการให้
ความเห็นหรือรับรองว่าการเสนอขาย
หลกัทรัพยน์ั้นเป็นไปตามมาตรฐานดา้น
ความยัง่ยืนตามท่ีก าหนด ซ่ึงในระยะแรกจะ
เนน้ท่ี social bond ก่อนโดยร่วมกบั World 
Bank จดัอบรมแก่องคก์รไทยท่ีสนใจเป็น 
local reviewer 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานร่วมกบั World Bank ในการจดัอบรมแก่
องคก์รไทยท่ีสนใจเป็น local reviewer โดยส านกังาน
ไดมี้การเช็คสอบและให้ความเห็นในส่วนของเน้ือหา 
หลกัสูตร ผูอ้บรม และแบบประเมิน เรียบร้อยแลว้  
โดยมีก าหนดการจดัอบรมภายในเดือนเมษายน 2564 
 
 
 
 

2.5 โครงการสนบัสนุนอ่ืน ๆ 

2.5(1) เพิม่กลุ่มผู้ลงทุนท่ีจะปฏบิตัิตามหลัก
ธรรมาภบิาลการลงทุนส าหรับผู้ลงทุน
สถาบัน (I Code signatory) โดยการจดั
สัมมนาและจดัท าคู่มือ เพื่อให้ผูล้งทุนสถาบนั

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างปรับปรุงร่างคู่มือ I Code ส าหรับ 
PVD โดยคาดว่าจะเสนอผูบ้ริหารและเผยแพร่ภายใน
เดือนเมษายน 2564 ปัจจบุนัมีผูล้งทุนลงนามรับปฏิบติั
ตามหลกั I Code ทั้งหมด 71 ราย 
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โดยเนน้กลุ่ม PVD บล. หรือ rating provider 
เช่น TRIS ปฏิบติัตาม   

ปัญหาอุปสรรค: เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ 
Covid-19 อาจท าให้ไม่สามารถจดัอบรมสัมมนาแบบ 
physical ได ้หรือจ านวนผูเ้ขา้ร่วมอาจไม่ถึงเป้าหมายท่ี
วางไว ้เน่ืองจากมาตรการ social distancing 

2.5(2) ให้ความรู้ /ประชาสัมพนัธ์ ผู้ลงทุนราย
ย่อยเห็นความส าคัญของ ESG  
โดยผูล้งทนุรายยอ่ยรู้จกั เห็นประโยชน์ และ
เลือกลงทุนโดยมี ESG เป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจลงทุน 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างศึกษาประเด็นการใหค้วามรู้และ 
ESG  product ของต่างประเทศ เพื่อรวบรวมขอ้มูลมา
จดัท าแนวทางการใหค้วามรู้ต่อไป โดยคาดว่าจะ
สามารถเผยแพร่ในไตรมาส 2 ปี 2564 

2.5(3) ต่อยอดให้ บจ. เป็น SDGs driver โดย
ผลกัดนัให้ บจ. น าเป้าหมาย SDGs มาเป็น
ส่วนหน่ึงในการประกอบธุรกิจและก าหนด
นโยบาย เพื่อขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่
เป้าหมาย SDGs ขององคก์ารสหประชาชาติ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

• การจัดอบรมเชิงปฏบิัติการ SDGs-Smart Impact  
Measurement and management ให้ บจ. 4 รุ่น: 
- ส านกังานไดมี้การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ SDGs-
Smart Impact Measurement and management ใหบ้จ. 
รุ่นท่ี 1 แลว้เสร็จ ทั้งน้ี รุ่นท่ี 2 มีก าหนดจดัในวนัท่ี 21-
22 เมษายน 2564 
• การจัดท าคู่มือ SDGs Manual เพ่ือเผยแพร่แก่บจ.  
และจัดท า MOU กับ UNDP: 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างเสนอคู่มือ SDGs Manual แก่
ผูบ้ริหาร เพ่ือเผยแพร่แก่บจ. ต่อไป และอยูร่ะหว่าง
เตรียมการจดัพิธีลงนามความร่วมมือ (MoU) กบั UNDP  
• การสนับสนุนหลกัการ Women’s Empowerment  
Principles (WEPs) ให้แก่บจ.: 
- UN Women เชิญส านกังานร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดั
งาน Thailand WEPs Award 2021   
- การจดัท าหนงัสือเวียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการ 
WEPs และเชิญชวนบจ. ให้เป็น WEPs Signatories 
ยงัคงชะลอออกไปก่อน เน่ืองจากส านกังานเห็นว่าควร
ให้ความรู้เร่ือง women empower แก่บจ. ก่อน 

2.5(4) จัดท า ESG roadmap ตลาดทุน เป็น
โครงการต่อเน่ืองจากปี 2563 โดยร่วมมือกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สถานะ: ยงัไม่ถึงก าหนดการเร่ิม
แผนงาน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานยงัไม่ถึงก าหนดการเร่ิมแผนงาน เน่ืองจาก
ตอ้งรอผลประเมิณคุณภาพการเปิดเผยขอ้มูลใน one 
report โดยท่ีปรึกษาจะส่งผลใหใ้นปลายเดือน
พฤษภาคม 2564 
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2.5(5) ขบัเคล่ือน SDGs ส าหรับผู้ลงทุน
สถาบันร่วมกับองค์กรต่างประเทศ  
เช่น United Nations Development 
Programme (UNDP) / Principles for 
Responsible Investment (PRI) ผา่นการจดั
อบรมเพื่อให้ผูล้งทุนสามารถผสมผสานเร่ือง 
SDGs เขา้ไปในการลงทุนได ้

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานหารือกบัทาง UNDP เรียบร้อยแลว้ โดยทาง 
UNDP จะมีการศึกษาขอ้มูลการขบัเคล่ือน SDGs 
ส าหรับผูล้งทุนสถาบนัของต่างประเทศเพ่ิมเติม และจะ
น าเสนอแนวทางในการด าเนินงานแก่ส านกังานต่อไป 

 

เป้าหมาย: เข้าถึง 
ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล ้า (inequality) ของประเทศ ประชาชนเขา้ถึงใชป้ระโยชน์จากตลาดทุน (financial 
inclusion) มีช่องทาง เคร่ืองมือ และขอ้มูลเพียงพอ เพื่อสุขภาพ 
ทางการเงินท่ีดีในระยะยาวครอบคลุมถึงหลงัเกษียณอายุ 
 
แผนยุทธศาสตร์ท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 
 

S2:  financial well-being 
 

1. เป้าหมายและ KPI 

เป้าหมาย: ประชาชนอยู่ดีมีสุขภาพทางการเงินในระยะยาว มีการออมและการลงทุนระยะยาวท่ีเพยีงพอรองรับการ
เกษียณอายุ 
KPI 12: การให้ความรู้ผู้ลงทุนและข้อมูลแก่ผู้ลงทุน (ร้อยละ 6.7) 
(1) โครงการคนไทยใส่ใจการเงินการลงทุน  
(2) โครงการเสริมศกัยภาพคนรุ่นใหม่ใชต้ลาดทุน 
(3) เตรียมระบบ structured data ใน One report 

❑ 1 คะแนน: ด าเนินการได ้1 เร่ือง 
❑ 2 คะแนน: ด าเนินการได ้2 เร่ือง 
❑ 3 คะแนน: ด าเนินการได ้3 เร่ือง 
❑ 4 คะแนน: แลว้เสร็จทุกเร่ืองและมีการส่งต่อความรู้* 
❑ 5 คะแนน: ท าไดต้าม 4 และมีการน าไปใชง้านจริง** 
หมายเหตุ:  
* 4 คะแนน : ท าไดค้รบ 3 เร่ือง และเครือข่ายมีการน าความรู้ไปส่งต่อ 20 คร้ัง ขึ้นไป  

15%
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** 5 คะแนน  : ท าได ้4 คะแนน และคนท่ีรับความรู้ไดน้ าความรู้ไปใชง้านจริง เช่น เปิดบญัชีลงทุน จดบญัชีรับจ่าย สงสัยว่ามีคน
หลอกลงทุนโทรมาแจง้เบาะแส/ขอค าแนะน า ใช ้SEC check first ตรวจสอบขอ้มูล  เป็นตน้   

KPI 13: วางรากฐานรองรับการขยายผู้ลงทุนในตลาดทุน (ร้อยละ 6.7) 
(1) ส ารวจการลงทุนในกองทุนรวมของประชาชนและจดัท าแผนขยายฐานผูล้งทนุ  
(2) ผลกัดนัให้มีขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ: simplified disclosure MF/ส่งเสริม fund comparison tools 
(3) ปรับปรุงฐานขอ้มูลผูถื้อหน่วยลงทุน  
โครงการสนบัสนุนอื่น ๆ:  
(1) โครงการ smart investor (FL) (กลุ่ม existing investors เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัของการลงทุนระยะยาว/ ลงทุนอยา่งเขา้ใจและรู้
วิธีป้องกนัตนเองจากกลโกง) 
(2) การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มลูและฐานขอ้มูล PVD 

 X    1 คะแนน: ก าหนดขอบเขตการส ารวจแลว้เสร็จ 
❑ 2 คะแนน: จดัจา้งท่ีปรึกษา/ผูด้  าเนินโครงการส ารวจแลว้เสร็จ 
❑ 3 คะแนน: สรุปผลส ารวจแลว้เสร็จ 
❑ 4 คะแนน: 3 คะแนน และมีฐานขอ้มูล profile ผูล้งทุน และ ปรับปรุงเกณฑ ์simplified disclosure ของ mutual fund 
❑ 5 คะแนน: 4 คะแนน และมีขอ้มูลหรือเคร่ืองมือเปรียบเทียบ mutual fund และ pooled fund 

 

2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1 การให้ความรู้/ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 

2.1(1) จัดท าโครงการคนไทยใส่ใจการเงนิการ
ลงทุน  

 

เครือข่าย ก.ล.ต.  
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 

- ส านกังานไดจ้ดักิจกรรมส่งต่อความรู้เร่ือง การออม 
การลงทุน และการเตือนภยักลโกง รวมทั้งส้ิน 24 คร้ัง 
โดยส านกังานจะมีการติดตามการท าหนา้ท่ีของวิทยากร
ตวัคูณต่อไป 
 

โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.  
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างรอผลการก าหนดพ้ืนท่ีในการ
ติดตามผลการสอนของพนกังานอบรมวิทยากรตวัคูณ
กบั ธ.ก.ส. 
 

การจัด Money Expo กรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างคดัเลือกผูรั้บจา้งจดังาน คาดว่าจะ
ไดข้อ้สรุปภายในเดือนเมษายน 2564 ในส่วนของ SET 

50%

5%
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ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

in the city ยงัไม่ไดรั้บก าหนดการและรูปแบบการ
จดัการจากตลท. 

การจัดเตรียมส่ือ เพ่ือเข้าถึง
ประชาชนจ านวนมาก 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ 
 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างเสนอแผนประชาสัมพนัธ์
เวบ็ไซต ์
 

การให้ความรู้การเงินการลงทุน
ผ่าน Mass Media  
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างเสนอแผนด าเนินงานของรายการ
รู้เงิน รู้ลงทุน season 2 คาดว่าจะออกอากาศตอนแรก
ทาง FB Live ภายในเดือนพฤษภาคม  2564 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค: หากสถานการณ์ Covid-19 ยงัไม่
คล่ีคลาย อาจไม่สามารถด าเนินการโครงการตามขา้งตน้
ไดต้ามก าหนด 

2.1(2) จัดท าโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่น
ใหม่ใช้ตลาดทุน เพื่อผลกัดนัใหท้กัษะการ
ลงทุนเป็น life skill 

ศึกษาเกี่ยวกบัการใช้ส่ือและ
วิธีการเรียนรู้เร่ืองการเงินการ
ลงทุนในกลุ่มนักศึกษา 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- อาจล่าชา้กว่าก าหนด เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด 
Covid-19 อยา่งไรก็ตามคาดว่าจะเร่งด าเนินการไดต้าม
แผน 

 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
บรรจุ FL เป็นหลกัสูตร 
General Education ใน
มหาวิทยาลัย 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน
(อยูร่ะหว่างพิจารณาปรับ
แผนงาน) 

- เน่ืองดว้ยมีปัจจยัภายนอกท่ีตอ้งผลกัดนัหลายดา้น และ
คาดเดาผลส าเร็จไดย้าก จึงเห็นควรเปล่ียนแผนงานไป
ท าโครงการท่ีประเมินผลส าเร็จไดม้ากกว่า เช่น การท า
เกมการลงทุนส าหรับคนรุ่นใหม ่
 

5%
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One-day event 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

One-day event: ส านกังานไดร้ะบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้
ร่วมงาน Young Investor Day แลว้เสร็จ 
 

2.1(3) เตรียมระบบ structured data ของ 
One report โดยร่วมมือกบั ตลท. เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ บจ. เปิดเผยขอ้มลู One 
Report แบบ structured data ท าให้ผูใ้ชข้อ้มูล
สามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะหเ์ปรียบเทียบได้
สะดวก 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 
 
 
 

- ส านกังานไดใ้ห้ requirement แก่ตลท. แลว้เสร็จ ทั้งน้ี 
ตลท. จะเป็นผูพ้ฒันาระบบต่อไป 

2.2 กองทุนรวม 
2.2(1) ส ารวจการลงทุนในกองทุนรวมของ
ประชาชน และจัดท าแผนขยายฐานผู้ลงทุน 

ส ารวจการลงทุนในกองทุนรวม
ของประชาชน 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานไดก้ าหนดขอบเขตงานวิจยั ออกแบบวิธีการ
ส ารวจ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การส่งแบบสอบถาม ร่าง
แบบส ารวจแลว้   

 

จัดท าแผนขยายฐานผู้ลงทุน 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างขอความเห็นร่างแบบส ารวจจาก
ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

2.2(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน: 
พฒันาฐานขอ้มูลผูถื้อหน่วยลงทนุให้มีขอ้มูล
มากขึ้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีความถ่ีเพ่ิมขึ้น 
เพื่อประโยชนใ์นการน าขอ้มูลมาใช้
ประกอบการตดัสินใจเชิงนโยบายและการ
ขยายฐานผูถื้อหน่วยลงทุน 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- เม่ือเดือนธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ ก.ต.ท.  
มีมติเห็นชอบในหลกัการการออกประกาศ 
เพื่อก าหนดให้มีการน าส่งขอ้มูลผูถื้อหน่วยลงทุน 
เรียบร้อยแลว้ 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัเตรียมเอกสาร hearing 
หลกัการและร่างประกาศ โดยจะมีการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นในเดือนเมษายน 2564  
 

30%

60%

25%

5%

10%



39 
 

2.2(3) ผลักดันให้มีข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน: 
- simplified disclosure ของกองทุน 

รวม: ปรับปรุงหนงัสือช้ีชวนและ factsheet 
เพื่อให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลท่ีเพียงพอและเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน ผูป้ระกอบ
ธุรกิจไม่มีตน้ทุน/ภาระเกินสมควร 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

• การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลใน Factsheet และ 
หนังสือช้ีชวน 
- ส านกังานไดห้ลกัการปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลใน 
factsheet หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ
จดัท าตวัอยา่ง factsheet ในหลายรูปแบบ  
ทั้งน้ี ส านกังานอยูร่ะหว่างรวบรวมแบบสอบถามจากผู ้
ถือหน่วยลงทุน  
- เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 ส านกังานจดัประชุม
คณะท างาน Disclosure กบัตวัแทน บลจ. / LBDU / 
Morningstar / และ Treasurist   
• ประสานงานเพ่ือพฒันาและปรับปรุงระบบงาน 

OFAM 
- ส านกังานหารือกบั ตลท. เพื่อรองรับการปรับปรุง 
factsheet ใน fun connect เรียบร้อยแลว้ 

- สนับสนุน fund comparison tools  
เพื่อให้ผูล้งทุนมีเคร่ืองมือเปรียบเทียบขอ้มูล
กองทุนรวม และประกอบการตดัสินใจลงทุน 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 
 
 

• การปรับปรุงข้อมูล API 
- ส านกังานการด าเนินการสอบถามปัญหาจากผูใ้ชง้าน
ขอ้มูล API 20 ราย เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่าง
ปรับปรุงขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
• การประชาสัมพนัธ์หาผู้พฒันา fund comparison tools 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างจดัท าแผนประชาสัมพนัธ์
โครงการและทาบทามผูร่้วมพฒันา fund comparison tools  

2.3 โครงการสนบัสนุนอ่ืน ๆ 

2.3(1) โครงการ Smart Investor เพื่อให้ผู ้
ลงทุนเห็นความส าคญัของการลงทุนระยะยาว 
(long term investment) 

สถานะ: แลว้เสร็จและ
ด าเนินการต่อเน่ือง 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 
 

- ส านกังานจดัท า action plan โครงการ smart investor 
แลว้เสร็จ และไดเ้ร่ิมเผยแพร่แลว้ เช่น ความรู้ดา้น 
digital asset และ single form ผา่นช่องทาง Facebook 
เป็นตน้  
- ส านกังานให้ความรู้เร่ืองคริปโทแก่เยาวชนผา่นส่ือ
รูปแบบต่าง ๆ  
- ส านกังานให้ความรู้ตามสถานการณ์ จ านวนกว่า 10 
ช้ิน เช่น game stop / free float / ecosystem ของ
สินทรัพยดิ์จิทลั  

35%
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- ผูรั้บจา้งอยูร่ะหว่างจดัท าช้ินงานการให้ความรู้เร่ือง 
money market fund / daily fixed income fund 

2.3(2) การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและ
ฐานข้อมลู PVD เพื่อให้ส านกังาน สามารถน า
ขอ้มูลไปใชร้องรับการก ากบัดูแลไดอ้ยา่ง
เหมาะสมย่ิงขึ้น 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 
 

- ส านกังานไดแ้นวทางการปรับปรุงฐานขอ้มูลและการ
เปิดเผยขอ้มูลกองทุนส ารองเล้ียงชีพแลว้ และจะน า
แนวทางดงักล่าวไปหารือกบั AIMC และ บลจ. เพื่อหา
ขอ้สรุปร่วมกนั 
- ส านกังานร่วมกบัที่ปรึกษาอยูร่ะหว่างจดัท า toolkit 
เก่ียวกบัการเลือกนโยบายการลงทุนและกองทุน การ
คดัเลือกบริษทัจดัการ การติดตามการลงทุน และการให้
ความรู้สมาชิก 

 

เป้าหมาย: แข่งได้และเช่ือมโยง 
ใชดิ้จิทลัเทคโนโลยมีายกระดบัและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลักลางรองรับผูร่้วมตลาด 
ตลอดจนมีระบบการก ากบัดูแลท่ีน่าเช่ือถือ 
 

S5:  digital for capital market 

1. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัล 

1.1(1) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลกลาง 
(Digital Infrastructure: DIF) เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพดา้นการระดมทุน โดยลด
กระบวนการและตน้ทนุ เพ่ิมความโปร่งใส 
และส่งเสริมให้เกิด account aggregation 
เพื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บความสะดวกในการ
เขา้ถึงขอ้มูล portfolio และสามารถเห็นขอ้มูล
บญัชีทั้งหมดท่ีตนเองใชบ้ริการอยู ่ส่วนผู ้
ประกอบธุรกิจจะไดรั้บขอ้มูล portfolio จาก
ลูกคา้เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนให้บริการ 
โดยในระยะแรกจะเร่ิมท่ีตราสารหน้ี 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 ส านกังานมีการจดังาน 
“พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทลั : เปิดตวั
ระบบ Digital Infrastructure ภายใต ้Sandbox ก.ล.ต.” 
โดยมีภาคเอกชนและผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยส์มคัร
เขา้ร่วมโครงการ Sandbox รวมทั้งส้ิน 36 ราย 
- ส านกังานอยูร่ะหว่างสรุป Minimum Viable Product 
เพื่อพฒันาระบบ Digital Infrastructure โดยหากแลว้
เสร็จจะด าเนินการทดสอบและออกเสนอขายตราสาร
หน้ีภาคเอกชนต่อไป 

2.1(2) ส่งเสริมให้เกิด platform บริหาร
จัดการบุคลากรในตลาดทุน (professional 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
 
 

- กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (CMDF) อนุมติั
เงินทนุสนบัสนุนโครงการ  Professional link เรียบร้อย
แลว้ ทั้งน้ี ส านกังานอยูร่ะหว่างเตรียมการลงนาม MoU 

30%

25%
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link) เพื่อเป็น platform หลกัในการบริหาร
จดัการบคุลากรทั้งกระบวนการตั้งแต่ 
การขอรับความเห็นชอบ การอบรมต่ออาย ุ
การช าระค่าธรรมเนียมและการพกัและเพิก
ถอนความเห็นชอบ รวมถึงกระบวนการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยในระยะแรกจะเร่ิมท่ีบคุลากร
ในธุรกิจตลาดทุน 
 
 
 

ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

ร่วมกบั CMDF และจดัท า workshop เพื่อรวบรวม 
requirement ส าหรับการพฒันาระบบต่อไป 

2.2 สร้าง cyber resilience เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมีระบบงานด้าน IT และมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตาม
มาตรฐานสากล 
2.2(1) เข้าประเมนิระบบงานด้าน IT (IT 
audit) ของผูป้ระกอบธุรกิจในรูปแบบ theme 
ท่ีเนน้ไปในแนวทางการตอบสนองและรับมือ
กบัภยัไซเบอร์ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 
 

- ส านกังานก าหนดแผนเขา้ประเมินผูป้ระกอบธุรกิจ
แบบ on-site จ านวน 12 แห่ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2563 - พฤษจิกายน 2564 ปัจจุบนัไดเ้ขา้ประเมินแลว้ 
จ านวน 6 แห่ง 
- ส านกังานไดต้รวจสอบ thematic audit ผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 5 แห่ง 
- นอกจากน้ี ส านกังานไดข้อความร่วมมือผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ประเมินตนเองดา้นความพร้อมรับมือ
ภยัคุกคามไซเบอร์ ประจ าปี 2563 โดยไดรั้บความ
ร่วมมือคิดเป็นร้อยละ 80 คาดว่าจะไดรั้บค าตอบ
ครบถว้นภายในเดือนเมษายน 2564 โดยจะน ามา
ประมวลผลขอ้มูลเพื่อการ off-site monitoring ดา้น it 
security ต่อไป 

2.2(2) ซักซ้อมแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber exercise): 
- ภาคตลาดทุน (Capital Market  

Cyber Exercise: CMX) 
สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- คณะท างาน CMX วางแผนและก าหนดรูปแบบแนว
ทางการฝึกซอ้มเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี อยูร่ะหว่างก าหนด 
scenario และหารือกบับริษทัผูใ้หบ้ริการในการจดัท า
ระบบการฝึกซอ้มในรูปแบบออนไลน์ 

- ภาคการเงิน (Financial Sector  
Cyber Exercise : FSX) 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
 
 

- สืบเน่ืองจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองช่วง
ปลายปี 2563 ท าให้ตอ้งเล่ือนการฝึกซอ้ม FSX  

35%

35%

15%
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ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

เป็นวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564 โดยส านกังานอยูร่ะหว่าง
ปรับรายละเอียดการจดังานให้สอดคลอ้งกบั 
ก าหนดการใหม ่

2.2(3) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ด้านไซเบอร์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกจิในตลาด
ทุน (awareness) 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

- ส านกังานอยูร่ะหว่างหารือแผนงานและเตรียมการ
จดัการสัมมนาทั้งในภาคตลาดทนุ (2 คร้ัง ในเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม 2564) และภาคการเงิน 
(ในเดือนตุลาคม 2564) ซ่ึงจะจดัในรูปแบบ online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60%

15%
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C. แผนองค์กรเข้มแข็ง 
 

เป้าหมาย: ประสิทธิภาพการด าเนินพนัธกจิและธรรมาภิบาลที่ดี 
ส านกังานสามารถก ากบัดูแลไดอ้ยา่งตอบโจทยแ์ละตรงจุด ไม่สร้างภาระเกินความจ าเป็น รวมทั้งสามารถใหบ้ริการ
ประชาชนดว้ยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

แผนองค์กรเข้มแข็งท่ีด าเนินการเพ่ือผลกัดันไปสู่เป้าหมาย : 
 

1. เป้าหมายและ KPI 

เป้าหมาย: ส านักงานสามารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
KPI 14:  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (3.75%) 
❑ 1 คะแนน: คะแนนนอ้ยกวา่ปีก่อนหนา้ (คะแนนปี 2563 เท่ากบั 91.79%) 
❑   2 คะแนน: คะแนนเท่าเดิม 
❑ 3 คะแนน: 92% 
❑ 4 คะแนน: 93% 
❑ 5 คะแนน: 94% 
หมายเหตุ: อยูร่ะหวา่งประเมิน โดยจะประกาศผลในไตรมาส 3/2564 

เป้าหมาย: ส านักงานใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมาย 

KPI 15:  การใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย (3.75%) 
❑ 1 คะแนน: - 
❑   2 คะแนน: นอ้ยกวา่ 80% 
❑ 3 คะแนน: 80% 
❑ 4 คะแนน: 90% 
❑ 5 คะแนน: 100% 
หมายเหตุ:  ณ ไตรมาส 1/2564 ใชจ่้ายจริง 384 ลา้นบาท (93% ของงบประมาณไตรมาส 1/2564) 

 

 

 

 

 



44 
 

เป้าหมาย:  ส านักงานสามารถพฒันาองค์กรเพ่ือให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

KPI 16: ผลส ารวจความพงึพอใจในกระบวนการท างาน ขั้นตอน และการส่ือสาร (3.75%) 
❑ 1 คะแนน: ลดลง 8% 
❑   2 คะแนน: ลดลง 5% 
❑ 3 คะแนน: เท่าเดิม 
❑ 4 คะแนน: เพิ่มขึ้น 5% 
❑ 5 คะแนน: เพิ่มขึ้น 8% 
หมายเหตุ: เสนอแผน engagement ต่อส านกังานแลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามแผน และจะส ารวจความพึงพอใจอีกคร้ัง
ปลายปี 2564 

เป้าหมาย:  ส านักงานสามารถด าเนินพนัธกจิตามบทบาทหน้าที่ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด 

KPI 17: การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัองค์กร (3.75%) 
❑ 1 คะแนน: ด าเนินการตามแผนได ้50% 
❑   2 คะแนน: ด าเนินการตามแผนได ้70% 
❑ 3 คะแนน: เสร็จตามแผน 
❑ 4 คะแนน: แลว้เสร็จเร็วกวา่ก าหนด 
❑ 5 คะแนน: ท าเกินกวา่เป้าหมาย 
หมายเหตุ:  
(1) เตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. ขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) (90%) 
(2) พ.ร.ก.การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (100%) 
(3) พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ (40%) 
(4) ยกระดบัสู่ cyber resiliency (55%) 
โดยมีรายละเอียดในส่วนท่ี 2. ความคืบหนา้โครงการส าคญัท่ีสอดรับกบั KPI 
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2. ความคืบหน้าโครงการส าคัญท่ีสอดรับกบั KPI 
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

2.1 responsive regulator ส านักงานมีข้อมูลท่ีเพยีงพอในการปฏบิัติหน้าท่ีในเชิงรุกรวมท้ังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีท่ีมั่นคง 
ปลอดภัย 

cyber security และ data privacy  

2.1(1) เตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA):  
• สร้างความตระหนกัรู้ให้แก่พนกังาน 
• ปรับปรุงระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
• จดัท า gap analysis  
• จดัท า data workflow  

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 

 
 

• สร้างความตระหนกัรู้ให้แก่พนกังาน 
-  ส่ือสารนโยบายธรรมาภิบาลขอ้มูล (data governance 

policy) และแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งแก่พนกังานแลว้  

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 

- จดัท า infographic เสร็จแลว้ เร่ิมประชาสัมพนัธ์แลว้

เม่ือ 23 มีนาคม 2564  คาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส

2/2564  

- ตรวจสอบการจดัท าส่ือการสอนผา่นหลกัสูตร

ออนไลน์ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เสร็จแลว้  

และจะจดัซ้ือหลกัสูตรเพื่อเผยแพร่กบัพนกังานต่อไป 

• ปรับปรุงระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- ปรับปรุงระบบในส่วน in-house และจดัจา้ง vendor 

เพื่อปรับปรุงระบบแลว้ อยูร่ะหว่างด าเนินการปรับปรุง 

• จัดท า gap analysis  
- ทบทวนทะเบียนของส านกังาน หา gap เร่ืองขอ้มูล 

ไม่ถูกตอ้งแลว้และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

• จัดท า data workflow 

- หารือ ท่ีปรึกษาและจดัท า data flow ขอ้มูลส าคญัตาม 

subject area เช่น flow ให้ความเห็นชอบบคุลากร เพื่อใช้

เป็นตน้แบบในการจดัท า data flow ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมต่างๆ ของส านกังาน (โครงการต่อเน่ืองถึงปี 

2565) 

ปัญหา/อุปสรรค: หากขอ้มูลมีประเด็นดา้นกฎหมาย 

เช่น การออกกฎหมายล าดบัรองของ พ.ร.บ. คุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนคคล พ.ศ. 2562 ล่าชา้จะมีผลก าหนดการแลว้

90%
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โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 
เสร็จ และโควิด-19 อาจส่งผลต่อรูปแบบการสร้าง 

ความตระหนกัรู้เร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ให้แก่พนกังาน 

2.1(2) พ.ร.ก. การประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนกิส์ 

 

สถานะ: ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ร้อยละความส าเร็จ:  

 
 

- ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือของบริษทั iNet รองรับการประชุม
ลบัแลว้ 

 

2.1(3) พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  
 

- อยูร่ะหว่างจดัท าร่างขั้นตอนการด าเนินการ  
ตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ ส าหรับผูป้ฏิบติังาน  
และจะจดัท าคู่มือปฏิบติังานส าหรับเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือและ
คณะกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งคู่มือในการตรวจสอบ
ส าหรับผูมี้อ านาจอนุมติั และจดัอบรมใหค้วามรู้ต่อไป  

2.1(4) ยกระดับสู่ cyber resiliency สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 

• cyber exercise ส าหรับ practitioner 
- ซกัซอ้มกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เม่ือวนัท่ี  
17 มีนาคม 2564 และจะสรุปผลการซกัซอ้ม 
เพื่อด าเนินการต่อไป 
• เสริมสร้างความตระหนักถงึภัยไซเบอร์ (cyber 
hygiene culture) (โครงการต่อเน่ืองถึงไตรมาส 
2/2565) 
- ท า pre-assessment แลว้อยูร่ะหว่างประมวลผล เพื่อท า
เป็น security awareness ต่อไป และจะน าผลมา
เปรียบเทียบกบั assessment ตอนใกลส้ิ้นสุดโครงการ 
- อยูร่ะหว่างท า animation/poster ท่ีใชส้ าหรับการสร้าง 
awareness โดยจะเผยเร่ิมเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 
2564  
- ทดสอบ cyber drill โดยส่งอีเมลทดสอบ phishing 
awareness ให้พนกังาน 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 7 และ 26 
มกราคม 2564 ก าหนดแผนเพื่อด าเนินการซกัซอ้มใน
เดือนเมษายน 2564 และจะสร้าง awareness ต่อเน่ือง 
• ยกระดับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี 
(Security baseline) (โครงการต่อเน่ืองถึงไตรมาส 
2/2567) 

100%

40%

55%
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โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 
- อยูร่ะหว่างก าหนด scope และรายละเอียดอุปกรณ์
ทั้งหมด และด าเนินการเก็บขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบ
มาตรฐานท่ีก าหนด 
• มาตรการป้องกันข้อมูลร่ัวไหล (data leak 

protection)  
- ด าเนินการป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหล โดยด าเนินการ
ทางดา้นเทคนิค ร่วมกบัการจดัระเบียบกระบวนงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การก าหนดชั้นความลบัของขอ้มูล 
ประสานงานฝ่ายงาน เป็นตน้ โดยแบ่งเป็น phase   
เพื่อการด าเนินการกบัขอ้มูล ดงัน้ี 
(1) ขอ้มูลความผิดและเร่ืองร้องเรียน แลว้เสร็จ 
(2) ขอ้มูลบคุคล ระยะเวลา แลว้เสร็จ 
(3) ขอ้มูลผูป้ระกอบธุรกิจ ภายในไตรมาส 2/2564  
(4) ขอ้มูลการระดมทนุ ภายในไตรมาส 3/2564 
(5) ขอ้มูลการจดัการลงุทนน ภายในไตรมาส 4/2564 

 

3. ความคืบหน้าโครงการส าคัญอ่ืน ๆ  
โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

3.1 resilient workforce พนักงานมีความพร้อมรองรับทิศทางในอนาคต 

agile organization 

3.1(1) สร้าง agile culture ในทุกระดับ  
ผ่านการยกระดับ core values 4 ด้านและ
ปลูกฝังเร่ือง prioritization  
 

 

 

 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ: 
 
 
 

 
 

- จดั cascade แผนยุทธศาสตร์ส านกังาน  เพื่อให้
ผูบ้ริหารและพนกังานรับทราบแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 
2564 
- จดัให้ผูบ้ริหารและฝ่ายงานมีการจัดล าดับความส าคัญ
ของงานครบทุกสายงานแลว้ โดยบางฝ่ายงานน า 
scrumban board มาประยกุตใ์ชห้รือปรับใชรู้ปแบบอื่น
ท่ีเหมาะสม 
- จดั agile directors workshop ระดบัผูอ้  านวยการ  
เพื่อ align งานและ เช่ือมโยงงานแต่ละฝ่ายแลว้ เม่ือวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2564 
- มี pilot project โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพ
กระบวนการท างาน โดยจดัให้มี sandbox การท างาน
รูปแบบใหม่ ๆ ไดแ้ก่ (1) ส่งเสริมการท างานร่วมกนั

40%
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โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 
แบบขา้มทีมเพื่อลด silo (agile, project-based, cross-
functional) (2) สนบัสนุน working space แนวใหม่และ
เคร่ืองมือให้พร้อมใชก้ารท างานแนวใหม่ (e-meeting, 
remote working, e-memo sandbox) และ (3) ส่งเสริมให้
พนกังานลดการใชก้ระดาษ 
- จดั  retrospective ในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อใหเ้ป็นเวที 
การพูดคุยเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
เร่ิมตั้งแตป่ลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน 2564 
และต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
- จะปลูกฝังและเนน้ย  ้า core values แนวทางการท างาน
แบบ agile และ  principle แก่พนกังานใหม่ และ
พนกังานระดบั P2-3 พร้อมพฒันาค่านิยม “เปิดใจ” 
ผา่นการฝึกอบรม ทดลองปฏิบติั และการให้และรับ 
feedback โดยเร่ิมตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 และจะประเมนิ
การรับรู้กระบวนการ agile ในภาพรวมในไตรมาส 
4/2564 
ปัญหา/อุปสรรค: การเขา้ร่วมโครงการ/การจดักิจกรรม
ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์โควิด-19 และการน าไปปฏิบติั
ตอ้งท าอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

3.1(2) customization of workforce 
management and development เพื่อพฒันา
ศกัยภาพพนกังานให้สอดรับกบัทิศทางของ
องคก์ร 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  
 
 
 

• การจัดสรรอัตราก าลังและการสรรหา 
- จดัสรรอตัราให้ฝ่ายก ากบัตลาด (งานก ากบัดูแล digital 
assets) 4 อตัรา และฝ่ายตราสารหน้ี 1 อตัรา 
- เร่งสรรหาพนกังานเขา้ปฏิบติังานในอตัราท่ีว่าง ระดบั
เจา้หนา้ท่ี 20 คน ระดบับริหาร 1 คน เป็นพนกังานกลุ่ม
หายาก (IT audit/ Data จ านวน 4 คน) และยงัมีอตัราว่าง
ประมาณ 20 อตัรา ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีสรรหายาก เช่น 
IT/digital asset โดยจะสรรหาต่อเน่ือง 
• การทบทวนภาระงานในส่วนที่ไม่ใช่พนัธกิจหลกั  
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริหารอตัราก าลัง  
- จะด าเนินการในไตรมาส 2/2564 
• การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

25%
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โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 
- อยูร่ะหว่างเสนอร่าง TOR ต่อ HR Committee และ
หารือกบัท่ีปรึกษาจดัซ้ือจดัจา้ง 
• การส ารวจ training need และวางแผนพฒันา 
เพ่ือ upskill/reskill 

- ส ารวจความตอ้งการพฒันาจากส่วนงาน และ training 
needs จากพนกังาน เพื่อให้ทราบชุดความรู้และทกัษะ
ในงานตามต าแหน่งท่ีมีความจ าเป็น/เร่งด่วน รวมถึง
ความรู้และทกัษะอืน่ ๆ เพื่อ upskill เช่น ดา้นดิจิทลั 
พร้อมท าแผนพฒันากลาง และก าหนด training 
roadmap ตามต าแหน่งแลว้  
- จะจดัแผนการพฒันาท่ีเนน้การใช ้online learning 
platform เพื่อให้พนกังานมีอิสระในการพฒันาและ
เรียนรู้ไดต้รงตามความตอ้งการของตนเองในช่วง 
ไตรมาส 2-3/2564 และจะท า self-assessment ประเมิน
ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเองในไตรมาส 4/2564 

knowledge base 

3.1(3) พฒันา knowledge ที่เข้าถงึ new 
generation ต่อยอดเป็นเคร่ืองมือส าหรับ 
career planning 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  
 
 
 

- รวบรวมความรู้และทกัษะจ าเป็นของแต่ละงาน  
(ตาม job family) โดยมีการจดัความรู้ ทกัษะเหล่านั้น
เป็น functional competency เพื่อการท า career planning 
ประกอบการเล่ือนต าแหน่งหรือโอนยา้ยงาน 
และก าหนด training roadmap ตามต าแหน่งแลว้ 
- จะท าแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล (IDP) ในไตรมาส 
2/2564 พร้อมจดัแผนการพฒันาท่ีเนน้การใช ้online 
learning platform ในช่วงไตรมาส 2-3/2564 และจะ
ประเมิน competency gap โดยผูบ้งัคบับญัชาในไตรมาส 
4/2564 ต่อไป 

 

 

 

 

20%
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โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 

3.2 responsive regulator ส านักงานมีข้อมูลท่ีเพยีงพอในการปฏบิัติหน้าท่ีในเชิงรุกรวมท้ังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีท่ีมั่นคง 
ปลอดภัย 

data driven supervision 

3.2(1) ยกระดับการก ากับดูแลและเปิดเผย
ข้อมูล: Capital Market Data Center  
(data landscape ท่ีตอบโจทยก์ารใชข้อ้มูลของ
ส านกังานในการก ากบัดูแลและจดัท านโยบาย
และเปิดใหบ้ริการขอ้มูล (Open Data) ส าหรับ 
Stakeholders ทั้งภายในและภายนอก
ส านกังานในการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล) 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  
 
 
 
 

• wish list data landscape ภายในส านักงาน 
- รวบรวมขอ้มูล จดัประเภทขอ้มลูและการด าเนินการ 
เพื่อจดัแผนและ priority งานแลว้เสร็จ  
• stakeholders engagement และ wish list data 
landscape ของ stakeholder ภายนอกส านักงาน  
- อยูร่ะหว่างด าเนินการ เตรียมน าเสนอแนวทางและ
รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ในการเปิดเผยขอ้มูลตลาดทุนของส านกังานจากท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการ digital strategy steering 
committeeในเดือนเมษายน 2564 
ปัญหา/อุปสรรค: COVID-19 มีผลต่อ external 
stakeholder engagement ในการจดัท า wish list data 
landscape 
• จะด าเนินการต่อโดย จดัท า data landscape 
blueprint พร้อมแผนการด าเนินการ จดัท ารายละเอียด 
การด าเนินการตามชุดขอ้มูลใน subject area ท่ีมี 
ความพร้อม ออกแบบและจดัท า Subsite: Capital 
Market Data Center รวมถึงประสานงานดา้นขอ้มูล 
และวางแนวทางการ open data ต่อไป 

3.2(2) cyber security และ data privacy สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน รายละเอียดตามขอ้ 2. ความคืบหนา้โครงการส าคญั 
ท่ีสอดรับกบั KPI  

3.3 reform of services เพ่ือให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นและเข้าถึงส านักงาน รวมทั้งได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ตอบความต้องการ 

ยกระดับการให้บริการประชาชน 

3.3(1) เพิม่ประสิทธิภาพ touch points  
(คน ระบบ และกระบวนการ) 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  
 
 

• คณะท างานเพ่ือยกระดับการให้บริการของส านักงาน 
- แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงช่องทางการให้บริการ
ของส านกังาน (touch points) โดยมีฝ่ายส่ือสารและ
บริการผูล้งทนุและ/หรือฝ่ายบริหารความเส่ียงและ 
ธรรมาภิบาลองคก์รเป็นเลขานุการ เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
2564 โดยจะท าหนา้ท่ีศึกษาประเด็นปัญหา และเสนอ

20%

20%
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โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 
แนวทางปรับปรุง และดูแลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
ต่อไป 
• โครงการพฒันาระบบจดทะเบียนกองทุนส ารอง 
เลีย้งชีพ (PVD) 
ออกแบบกระบวนการท างานใหม่แลว้เสร็จ อยูร่ะหว่าง
พฒันาระบบงาน โดย 
- พฒันาแบบค าขอเปล่ียนแปลงกรรมการ การถอนตวั
ของนายจา้ง การเลิกกอง และพฒันา module กลางเร่ือง 
consent  มติท่ีประชุม การเปล่ียนช่ือกรรมการ   
การเปล่ียนช่ือนายจา้ง และเง่ือนไขการลงนาม แลว้เสร็จ 
- อยูร่ะหว่างพฒันาแบบค าขอเปล่ียนท่ีตั้ง แบบค าขอ
เปล่ียนช่ือกองทนุ 
• โครงการพฒันาระบบอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม (MF) 
- พฒันาการจดทะเบียนกอง แจง้เลิกกอง และ 
จดทะเบียนเลิกกอง แลว้เสร็จและใชง้านจริงแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
- อยูร่ะหว่างพฒันาการจดัตั้งกอง แกไ้ขกอง และ 
factsheet  
• โครงการ stakeholder service portal 
- จะเร่ิมพฒันาในช่วงไตรมาส 2-3/2564  

3.3(2) สร้างการรับรู้บทบาทของ ก.ล.ต.  
ต่อประชาชน 
• สร้างความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของ 

key stakeholders 
• เนน้ย  ้า SEC Identity 
• ยกระดบัการส่ือสารสู่วงกวา้งในเชิงรุก 

สถานะ: ด าเนินการไดต้ามแผน 
ร้อยละความส าเร็จ:  
 
 

• สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ key 
stakeholders  
- หารือร่วมกบัสถาบนัพระปกเกลา้ในเบ้ืองตน้เพ่ือขอ
ความเห็นและค าแนะน าเก่ียวกบัหลกัสูตรผูบ้ริหาร
ระดบัสูงภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบัตลาดทุนและ
บทบาทของส านกังานแลว้ และจะจดัให้มีหลกัสูตร
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 ต่อไป 
• เน้นย า้ SEC Identity  
- จดัท าร่าง TOR แลว้เสร็จ และผา่นการพิจารณาของ 
ท่ีปรึกษาแลว้ อยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ TOR ก่อนท าจดัซ้ือจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 
ในการวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาอตัลกัษณ์องคก์ร 
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โครงการ สถานะและร้อยละความส าเร็จ รายละเอียดความคืบหน้า 
เพื่อด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการท ากลยทุธ์การส่ือสารให้เกิดประสิทธิภาพ
ภายในไตรมาส 2/2564 และจะเร่ิมน ากลุยทุธ์ไปปฏิบติั
และปรับใชต้ั้งแต่ไตรมาส 3/2564 และต่อเน่ือง 
ปัญหา/อุปสรรค: การจดัซ้ือจดัจา้งอาจล่าชา้กว่าก าหนด 
เพราะมีการปรับปรุง TOR หลายคร้ัง เพ่ือความรัดกุม 
โดยเฉพาะเร่ืองการค านวณค่าใชจ้่ายของผูท่ี้จะมาด าเนิน
โครงการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารค านวณ  
และตามค าแนะน าของท่ีปรึกษา 
• ยกระดับการส่ือสารสู่วงกว้างในเชิงรุก  
-  เร่ิมประชาสัมพนัธ์งาน/โครงการส าคญัของส านกังาน 
ผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้ง offline และ online เช่น การเตือน
ระวงักลโกงชกัชวนลงทุน การเตือนผูล้งทนุให้ระวงั
การลงทุนในคริปโทฯ โครงการ digital infrastructure  
งาน Women CEO งานประชุมระหว่างประเทศท่ี
ส านกังานเป็นเจา้ภาพ และอยูร่ะหว่างการจดัท าแผน
ประชาสัมพนัธ์ภาพรวมและการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง
ของบางโครงการส าคญั 
- ประชาสัมพนัธ์แอปพลิเคชัน่ของส านกังาน เช่น SEC 
Check First โดยไดห้ารือแนวทางการประชาสัมพนัธ์
กบัผูใ้หบ้ริการเพื่อก าหนดแนวทางและงบประมาณ
ค่าใชจ้่ายท่ีเหมาะสม และอยูร่ะหว่างจดัท าแผน
ประชาสัมพนัธ์ต่อไป 

 


