
 

 

 



 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563-2565 
 

1. ความเป็นมา 
   ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานของรัฐท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์) มีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมและพฒันา ตลอดจนก ากบั
ดูแลตลาดทุน ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563-2565 โดยค านึงถึงพลวตัท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
ให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียในตลาดทุน เพื่อใหต้ลาดทุนไทยใหส้ามารถท าหนา้ท่ีตอบโจทยส์ าคญั
ของประเทศ สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
(25 ก.ค. 2562) และแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และบรรลุเป้าหมาย 4 ดา้น คือ  
   A. ยั่งยืน:  Sustainable capital market  
   ตลาดทุนเป็นกลไกส าคญัในการสนับสนุนให้กิจการผนวก ESG เขา้กบัการท าธุรกิจ
และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขบัเคล่ือนการจดัสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีธรรมาภิบาล 
   B. เข้าถึง: Financial inclusion, reduction of inequality 
   ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล ้ า (inequality) ของประเทศ ประชาชนและ 
ภาคธุรกิจสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน (financial inclusion) โดยท่ีประชาชนใช้
ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ และ SMEs เขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนไดใ้นช่องทางท่ีเหมาะสมและยัง่ยนื 
   C. แข่งได้และเช่ือมโยง: Competitiveness, connectivity and digital 
   มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขนัได ้เช่ือมโยง
สู่สากล และมีการน าดิจิทลัเทคโนโลยมีายกระดบัการประกอบธุรกิจและมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ของตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดตน้ทุน โดยท่ีมีการก ากบัดูแลท่ีรักษาความเช่ือมัน่ 
เป็นธรรม และมีความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (cyber resilience)  
   D. เช่ือถือได้: Trust & Confidence 
   ตลาดทุนมีความน่าเช่ือถือ ผูล้งทุนเช่ือมั่นในการลงทุนในตลาดทุน โดยท่ี ก.ล.ต.
สามารถป้องกนั ยบัย ั้ง ด าเนินการกบัการกระท าผิดรูปแบบใหม่ ๆได ้และสามารถประเมินความเส่ียงเชิง
ระบบไดอ้ย่างเท่าทนั เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูล้งทุน ตวักลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน
ไม่ใหลุ้กลามไปในวงกวา้ง 
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   โดยในแต่ละเป้าหมายมียทุธศาสตร์ท่ีสอดรับ ดงัน้ี  
   A. ยั่งยืน: Sustainable capital market  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Ecosystem for sustainable capital market : สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาตลาดทุนเพื่อความยัง่ยนื  
   หลกัการและเหตุผล  
   “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” โดยค านึงถึงความรับผิดชอบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG  เป็นเร่ืองท่ีทั่วโลกต่างให้ความส าคัญ  
และ เ ป็น เ ป้ าหมายการพัฒนา ท่ี ย ั่ง ยื น  (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์ก า ร
สหประชาชาติ ตลาดการระดมทุนท่ีสนับสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในไทยเร่ิมมีแนวโน้มท่ีเติบโตสูงขึ้น  
ทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ี ในปี 2562 มีบริษทัจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ท่ีไดรั้บคดัเลือกให้อยู่ใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index 
ถึง 20 บริษทั จากทั้งหมด 98 บริษทั โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 265,000 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22 ในส่วนของตลาดตราสารหน้ี ตั้งแต่ปี 2561 มีกิจการไทยท่ีออกและเสนอขาย Green 
Bond, Social Bond และ Sustainability Bond ทั้ งส้ิน 6 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ งส้ินประมาณ 37,000  
ลา้นบาท 
   ท่ีผ่านมา ก.ล.ต. มีการสนบัสนุนหลกัการบริหารกิจการท่ีดี (CG Code) และส่งเสริมให้
มีการเปิดเผยขอ้มูล ออกหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผูล้งทุนสถาบนั (I Code) รวมทั้งมีหลกัเกณฑ์
รองรับตราสารหน้ีท่ีเป็น ESG เสริมดว้ยบทบาทเชิงรุกในการสนบัสนุนผูอ้อกตราสารโดยยกเวน้ค่ายื่น
แบบ filing ส าหรับตราสารหน้ีท่ีเป็น ESG อยา่งไรก็ดี ยงัมีความทา้ทายส าคญั ทั้งในดา้นอุปสงค ์อุปทาน 
และขาดปัจจยัท่ีเก้ือหนุน เช่น บริษทับางรายยงัไม่เห็นถึงความส าคญั และมองเร่ืองการผนวกความยัง่ยืน
รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความยัง่ยืน (sustainability risk) เขา้กับการด าเนินธุรกิจและ
จดัการความเส่ียงในดา้นน้ี เป็นการเพิ่มภาระและตน้ทุน ส่วนบริษทัท่ีเลง็เห็นถึงประโยชน์ยงัขาดความรู้
หรือความพร้อมในทางปฏิบติั ส่วนผูล้งทุนแมจ้ะเร่ิมตระหนกัถึงความเส่ียงดา้น ESG ท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของกิจการท่ีลงทุน แต่อาจยงัขาดข้อมูลในการประเมินผลด้าน ESG น้ี และยงัมี
หลกัทรัพยท่ี์มีมาตรฐานดา้น ESG ท่ีน่าลงทุนในจ านวนจ ากดั 
   แนวทางการพฒันา  

ก.ล.ต.  เ ห็นความส าคัญในการสร้างระบบนิเวศ ( ecosystem) เพื่อส่ง เสริมให้ 
ตลาดทุนยัง่ยืนทั้งระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านการส่งเสริมผูร้ะดมทุนให้
เห็นถึงประโยชน์และความเส่ียงจากปัจจยัดา้น ESG ต่อการท าธุรกิจ ผูล้งทุนตระหนักถึงผลจากปัจจยั
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ดา้น ESG ท่ีจะกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการและส่งผลต่อผลตอบแทนในการลงทุน ดว้ยการมี
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล  ผู ้ประเมิน ท่ี เ ช่ือถือได้ และมีแหล่งข้อมูลด้าน ESG ท่ีจ า เ ป็นต่อ 
การตดัสินใจลงทุน รวมทั้งมี blueprint เพื่อขบัเคล่ือนโดยมีทิศทางและแนวทางด าเนินการท่ีชัดเจน 
ก.ล.ต.จึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานและแผนงานส าคญั ดงัน้ี 
   แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65 

1.1 ส่งเสริมและมีมาตรการจูงใจให้ผู้ระดมทุนผนวกความรับผิดชอบด้าน ESG เข้ากับ
การด าเนินธุรกิจและการจัดการความเส่ียง ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ตน้ทุน มูลค่าสินทรัพย ์
ผลการด าเนินงาน และการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั และน าผลการปฏิบัติมาเปิดเผยผ่าน one-report 
โดย ก.ล.ต. จะเป็นต้นแบบในการเปิดเผย 

1.2 พัฒนาเคร่ืองมือระดมทุนเพ่ือส่งเสริมความย่ังยืน ดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของ ESG 
REIT/infrastructure fund และศึกษาและผลกัดนัช่องทางหรือเคร่ืองมือระดมทุนอ่ืน ๆ ให้ธุรกิจสามารถ
ระดมทุนได ้

1.3 สร้างผู้ประเมิน บจ. และหลักทรัพย์ ภายในประเทศ  และร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องก าหนดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับด้าน ESG เพื ่ออ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ 
ผูร้ะดมทุน 

1.4 ส่งเสริมให้มีตลาดซ้ือขาย หรือศูนย์รวมข้อมูลอย่างครบวงจร เพื่อแสดงขอ้มูลของ
หลกัทรัพยต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ESG ใหเ้ป็นท่ีปรากฏต่อสายตาผูล้งทุนทัว่โลก 

1.5 ส่งเสริมผู้ลงทุน ไดแ้ก่ (1) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.) ลงทุน/ ออก
และเสนอขายกองทุน ESG (2) บจ. รวมทั้ ง ก.ล.ต. ใช้ ESG เลือกผูจ้ ัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
(3) ผู้ลงทุนสถาบัน เพิ่มระดบัการติดตาม (engagement) บจ. ท่ีผูล้งทุนสถาบนัลงทุนใหมี้การด าเนินธุรกิจ
โดยมี ESG และเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผูล้งทุนสถาบนั(I Code) 
เพิ่มมากขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรม 

1.6 ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือจัดท า 
roadmap/ แผนปฏิบัติการ ในระดับประเทศ ด้านความยั่งยืนในภาคการเงินและตลาดทุน รวมถึงด้าน
สิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกจิ เพื่อขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหน้ าหลกัการไปใชจ้ริง 
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B. เข้าถึง: Financial inclusion, reduction of inequality 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Financial well-being: ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงิน 

ในระยะยาว ( long-term financial well-being) มีการออมและการลงทุนระยะยาวท่ีเพียงพอรองรับ 
การเกษียณอาย ุ

หลกัการและเหตุผล 
ประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมสูงวยั ตั้งแต่ปี 2548 เร่ืองน้ีจึงเป็นโจทยท่ี์ส าคญัของประเทศ

ท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อม โดยมิติของเศรษฐกิจและการเงินเป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง ตลาดทุนมีบทบาทเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการลงทุนเพื่อสะสมความมัง่คัง่ระยะยาว อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัไทยมีจ านวนผูล้งทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์1.6 ลา้นคน และกองทุนรวมประมาณ 1.4 ลา้นคน1 เติบโตเฉล่ียร้อยละ 13 และร้อยละ 6 
ต่อปีตามล าดับ ซ่ึงถือว่ามีสัดส่วนท่ีต ่า แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัเข้าไม่ถึงตลาดทุน  
ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนและวางแผนการเงินระยะยาว ขณะท่ีระบบบ าเหน็จบ านาญของ
ไทยยงัมีจุดท่ีตอ้งพฒันาอีกมาก โดยเฉพาะเร่ืองความครอบคลุม (coverage) ของระบบ ในส่วนของ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD) ท่ี ก.ล.ต. เป็นนายทะเบียนกองทุน มีสมาชิกประมาณ 3 ลา้นคน ครอบคลุม
ร้อยละ 20 ของภาคเอกชน โดยการลงทุนใน PVD มีสัดส่วนตราสารหน้ีและเงินฝากรวมกนัสูง ท าให้ไม่
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเพียงพอรองรับการเกษียณได ้จากการส ารวจสมาชิก PVD ท่ีเกษียณอายุในปี 
2561 พบวา่มีเพียงร้อยละ 26 เท่านั้นท่ีไดรั้บเงินกอ้นหลงัเกษียณมากกวา่ 3 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นเงินขั้นต ่า
ท่ีพึงมี เหล่าน้ีเกิดจากปัญหาหลายส่วนประกอบกนั ทั้งดา้นของสมาชิกท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
วางแผนทางการเงิน ดา้นกรรมการกองทุนท่ีตอ้งรับความคาดหวงัเร่ืองผลตอบแทนระยะสั้น ดา้นบริษทั
จดัการกองทุนท่ีตอ้งโนม้นา้วให้นายจา้งมี employees’ choices และดา้นนายจา้งท่ียงัไม่เห็นความส าคญั
ในเร่ือง PVD ท่ีจดัใหแ้ก่ลูกจา้งมากนกั 

ท่ีผ่านมา ก.ล.ต. มีแผนสนับสนุนผูใ้ห้บริการด้านการให้ค  าแนะน าและวางแผนทาง  
การเงินท่ีมีคุณภาพผ่านโครงการ 5 ขั้นมัน่ใจลงทุน ส่งเสริมให้นายจา้งให้ความรู้ลูกจา้งให้เพิ่มสัดส่วน
เงินสมทบ/ท าให้นายจ้างมีทางเลือกในแผนการลงทุน PVD ท่ีตอบโจทย์เป้าหมายเกษียณอายุผ่าน
โครงการบริษัทเกษียณสุข ส่งเสริมให้ เกิดการไหลเวียนของข้อมูลและเคร่ืองมือช่วยผู ้ลงทุนใน 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมตราสารหน้ี และบทวิเคราะห์ บจ. เพื่อให้มี
เคร่ืองมือเปรียบเทียบ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการออมและการลงทุน

 
1  ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2561โดยจ านวนผูล้งทุนอาจมีการนบัซ ้ ากรณีลงทุนทั้ง 2 ประเภท (ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ ก.ล.ต.) 
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ของประเทศและเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในวงกวา้ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.ล.ต. จึงจ าเป็นตอ้งผลกัดัน
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีแผนรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

แนวทางการพฒันา 
ก.ล.ต. ให้ความส าคญักบัการให้ความรู้ทางการเงิน กระตุน้การรับรู้ให้เกิดพฤติกรรม

การออมและการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
ผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม และสนับสนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนระยะยาวท่ีเก่ียวขอ้งกบั PVD โดย
ท างานบูรณาการกับภาคส่วนท่ีเ ก่ียวข้อง พร้อมทั้ งส่งเสริมการลงทุนระยะยาวผ่านช่องทาง 
อ่ืน ๆ เช่น การพฒันา product ท่ีตอบโจทยผ์ูล้งทุน สนับสนุนผูล้งทุนมีขอ้มูลในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
เพื่อช่วยในการตดัสินใจลงทุนไดดี้ขึ้น เป็นตน้ 

   แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65 
 2.1  ส่งเสริมการลงทุนผ่าน PVD  
           -      ท างานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการจูงใจให้นายจ้างมี PVD และเพิ่มการเข้า
สู่ระบบ PVD ของลูกจ้าง 

- ท างานร่วมกบักระทรวงการคลงัโดยแก้กฎหมายเพ่ือให้ PVD สามารถเป็นกลไก 
การออมและการลงทุนแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ มีการลงทุนท่ีเหมาะสมรองรับการกินดีอยู่ดีใน 
วัยเกษียณ และรองรับกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  

- ท าโครงการบริษัทเกษียณสุขอย่างต่อเน่ือง รณรงค์และให้ความรู้นายจ้างท่ีมี 
PVD เพื่อเป็นแนวร่วมในการสนบัสนุนใหลู้กจา้งมีเงินพอใชห้ลงัเกษียณ  

2.2 การให้ความรู้ทางการเงินเพ่ือการออมระยะยาว และป้องกันการถูกหลอก โดย
เลือกกลุ่มเป้าหมายและส่ือสารผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม และกระจายให้ครอบคลุมขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั  
 2.3  มาตรการท่ีส่งเสริมการลงทุนระยะยาวผ่านช่องทางอ่ืน  ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น  
life stage fund ดา้นขอ้มูลช่วยในการตดัสินใจลงทุน เช่น การ simplified disclosure การน าเทคโนโลยีมาช่วย
ในการเขา้ถึงของผูล้งทุน ช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองการมีขอ้มูลให้ผูป้ระกอบธุรกิจ (open API) 

จดัท ากลุ่มกองทุนท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อใหส้ามารถน าไปเปรียบเทียบกนัไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 SMEs Growth & financing: สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับ 
SMEs โดยมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายให ้SMEs เลือกใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงความตอ้งการ 
  หลกัการและเหตุผล 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นความสามารถในการแข่งขนั และดา้นการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคมให้ความส าคัญกับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเงินทุนของกิจการ 
โดยเฉพาะ SMEs ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจในหลายดา้น ทั้งทางดา้นการผลิต การจา้งงาน และ
การลงทุน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 42 ของ GDP ในปี 2560 อีกทั้งแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 8  เร่ือง SMEs ยุคใหม่ หน่ึงในแผนย่อย คือ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ได้ก าหนด
เป้าหมายวดัอัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SMEs ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-16 ตั้งแต่ปี 
2561–2580 เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน SMEs ต่อ GDP เป็นร้อยละ 60 ภายในปี 2580   

ตลาดทุนไทยมีบทบาทในการเป็นช่องทางระดมทุนของ SMEs ปัจจุบันมีตลาด
หลกัทรัพย ์mai รองรับการระดมทุนของบริษทัขนาดกลาง-เล็กท่ีมีทุนช าระแลว้ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป 
และมีตลาดแรกท่ีมี private equity และ venture capital ท่ีลงทุนโดยตรงในกิจการหรือลงทุนผ่านกองทุนท่ี
จดัตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ซ่ึงยงัมีผูม้าใชง้านจ านวนนอ้ย จึงยงัมีช่องวา่งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน
ของกิจการขนาดเล็กกว่า 50 ลา้นบาท ประกอบกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากกฎหมายและกฎเกณฑ์
ท าให้กิจการมีความยุ่งยากในการระดมทุน รวมทั้งท าให้ผูล้งทุนมีความเส่ียงจากการท่ีกิจการอาจไม่
ปฏิบติัตามสัญญาลงทุน เช่น กฎหมายห้ามมิให้บริษทัจ ากดัเสนอขายหุ้นแก่บุคคลอ่ืนนอกจากผูถื้อหุ้น2  
รวมถึงบริษทัจ ากดัยงัไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่พนกังานโดยตรงได ้และไม่สามารถเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ (convertible debenture หรือ “CD”)3 ได ้ เป็นตน้ 
  แนวทางการพฒันา 

ก.ล.ต. เห็นความส าคญัของการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ และเห็นว่าตลาดทุน
สามารถเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันา SMEs  จึงมีแนวทางการพฒันาเคร่ืองมือและศกัยภาพของ 
SMEs ให้สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือในตลาดทุนสร้างการเติบโตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม 
ความต้องการ รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือและสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับ
ประเภท ขนาดและการเติบโตของ SMEs  

 
2 มาตรา 1222 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ก าหนดวา่ บรรดาหุ้นท่ีออกใหม่ ตอ้งเสนอให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย  
ตามส่วนซ่ึงเขาถืออยู่ 
3 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.17/2561 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 
17 มกราคม พ.ศ. 2561 อนุญาตใหเฉพาะบริษทัมหาชนจ ากดัเท่านั้นท่ีสามารถเสนอขาย CD ได ้
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  แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65 

3.1  ศึกษาปัญหาในการเข้าถึงทุนของ SMEs เพื่อน ามาใชป้ระกอบการแกไ้ขกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ท่ียงัคงเป็นอุปสรรค หรือประสานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา 

3.2 ขจัดกฎเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเคร่ืองมือการระดมทุนของ SMEs  
- ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงแคบ เปิดช่องทางให้ SMEs สามารถ

เสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นและหุ้นกูแ้ปลงสภาพแก่ผูล้งทุนไดโ้ดยตรง รวมทั้งสามารถเสนอขาย
หุน้ใหแ้ก่พนกังานเพื่อจูงใจใหเ้ขา้ร่วมงานกบั SMEs 

- สนับสนุนให้เกดิการสร้าง platform/exchange ส าหรับเป็นท่ีพบปะและซ้ือขาย
เปลีย่นมือหลกัทรัพย์ของ SMEs  

- ศึกษาและผลักดันช่องทางหรือเคร่ืองมือในการลงทุนในกิจการ SMEs  
ในรูปแบบอ่ืนเพ่ือเพิม่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs เช่น กองทุนหรือทรัสต ์ 

นอกจากน้ี ยงัมีมาตรการเสริมอ่ืน ๆ เช่น Fintech for SMEs ซ่ึงจะจดัท าโดยการจดัท า 
platform เพื่อเป็นศูนยก์ลางท่ีให้ขอ้มูลส าหรับ SMEs เลือกใช้นวตักรรม ซ่ึงรวมไปถึง Fintech เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น application ดา้นบญัชี เป็นตน้  
 

C. แข่งได้และเช่ือมโยง: Competitiveness, connectivity and digital  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Enabling regulatory framework & connectivity: สร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัดว้ยการมีกฎระเบียบท่ีไดม้าตรฐาน อ านวยความสะดวกให้กบัภาคธุรกิจ และการสร้าง
โอกาสจากความเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ    
  หลกัการและเหตุผล   

  ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันอย่างมาก  เน่ืองจากระยะต่อจากน้ีไทยต้องเผชิญกับ 
การเปล่ียนผ่านในหลายมิติ ทั้ งด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้านการค้า 
การลงทุนเสรีท่ีมีแนวโนม้ของการรวมกลุ่มระหวา่งประเทศภายในภูมิภาคเดียวกนั (regionalization) มากขึ้น 
ซ่ึงจะท าใหบ้ริบทการแข่งขนัและภาพของการคา้การลงทุนในโลกเปล่ียนแปลงไป  
   ตลาดทุนไทยหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ก.ล.ต. ตระหนกัถึง
ความส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริมการพฒันาศักยภาพใน 
การแข่งขนัของทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทย ดา้นกฎหมายกฎเกณฑท่ี์ผ่านมา ก.ล.ต. มีการปรับปรุงแนว
ทางการก ากบัดูแล ตดัลดกระบวนการและกฎกติกาท่ีไม่สอดรับกบัสภาพแวดลอ้ม ปรับเกณฑก์ ากบัให้ไม่
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เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา โดยใหมี้เท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของธุรกิจ ตลอดจนให้
ความส าคญักบัการมีบทบาทในเวทีโลกในทุกระดบั ทั้งการรักษามาตรฐานให้เป็นสากล มีความร่วมมือกบั
อาเซียน นอกจากน้ี ดว้ยแนวโนม้การเติบโตของประเทศในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะใน CLMV ท่ีคาดว่าจะ
ยงัคงเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 6-74  ก.ล.ต. ไดด้ าเนินนโยบายเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงบริการและผลิตภณัฑ์ใน
ตลาดทุนเพื่อสร้างการเติบโตอยา่งมีคุณภาพไปดว้ยกนั รวมทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัการเช่ือมโยงกบัประเทศ
อ่ืน ๆ ทั้งระดบัภูมิภาคและระดบัโลกอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เอ้ือประโยชน์ให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในตลาดทุนทุกภาคส่วน สามารถด าเนินธุรกิจไดส้ะดวก ลดภาระ เท่าทนัสภาวการณ์ และแข่งขนัไดอ้ย่าง
เป็นธรรมเท่าเทียม 
  แนวทางการพฒันา 

  ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุนไทย ก.ล.ต.มุ่งเนน้การด าเนินงาน
ใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) การปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้สามารถก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ
และเท่าทนัตลาดทุนยุคดิจิทลั 2) ปรับกฎเกณฑ์ให้ชดัเจน ไม่ซ ้ าซ้อน มีความทนัสมยั อนัจะช่วยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ภาคธุรกิจ ลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็น และ 3) สนบัสนุนใหเ้กิดการเช่ือมโยงกบัตลาดทุนอ่ืน 
ๆ และน าไปสู่การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก 
   แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

4.1 ศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาแนวทางยกระดับกฎหมายเพ่ือเพิ่มศักยภาพ 
ในการก ากบัดูแลและบังคับใช้กกฎหมายของ ก.ล.ต. ใหส้อดคลอ้ง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4.2 ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ  โดยจัดท า Regulatory 

Guillotine เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการ และ/หรือ จ านวนเอกสารท่ีต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่ออ านวย 

ความสะดวกและลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ ทั้งดา้นระดมทุน ดา้นตวักลาง ดา้นธุรกิจจัดการ

ลงทุน และดา้นก ากบัรายงานทางการเงิน 

4.3 ปรับเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ landscape ท่ีเปล่ียนไป  

มีความเป็นสากล ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรับตวัของผูป้ระกอบธุรกิจ รองรับดิจิทลัเทคโนโลย ีและสามารถ

แข่งขนัไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

4.4 สร้างโอกาสจากการเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ 

 
4 คาดการณ์อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2563 และ 2564 โดย SCB EIC  ณ ไตรมาส 3/2562 
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- สร้างบทบาทในเวทีโลก จดัประชุมและสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ

กบัสมาชิก International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็นพนัธมิตรกบัองคก์ร

ระหวา่งประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาติเพื่อยกระดบัธุรกิจในตลาดทุนไทยใหไ้ปสู่ SDGs  

- ยกระดับการเช่ือมโยงกับ major markets โดยผลกัดนัใหมี้การทบทวนหรือริเร่ิม 

ความร่วมมือระหว่างตลาดทุนไทยกับศูนยก์ลางทางการเงิน ตลอดจนตลาดหลกัอ่ืน ๆ ทั้งในและนอก

ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงของผลิตภณัฑ์และบริการในตลาดทุนระหว่างกัน  ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้าง

มูลค่าตลาดทุนไทยใหมี้การขยายตวัและผลกัดนัให้ตลาดทุนไทยเป็นท่ีรู้จกัในสายตาผูล้งทุนทัว่โลกมากขึ้น 

- ผลักดันบทบาทของการเป็น CLMV springboard ของตลาดทุนไทย  โดยมุ่ง
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบา้นเพื่อผลกัดันให้เกิดการออกเสนอขายผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในตลาดทุนร่วมกัน/ระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ด้าน cross-listing และ DR (Depository 
Receipt) เป็นตน้ รวมทั้งให้ความสนับสนุนเพื่อพฒันาบุคลากรในตลาดทุน (capacity building) ให้แก่
ประเทศเพื่อนบา้น เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเติบโตร่วมกนัทั้งภูมิภาค 

    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  Digital for capital market: ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับและ 
เพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน ตลอดจนมีระบบการก ากบัดูแลท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ 
  หลกัการและเหตุผล 
  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วถือเป็นความทา้ทายส าคญัท่ีทุกภาคส่วน
ตอ้งเผชิญในระยะต่อจากน้ี ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทมีแนวทางให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเร่งพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานในมิติต่าง ๆ และเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการให้เอ้ือต่อการปรับตวัรองรับเทคโนโลยีและ
นวตักรรม เพื่อสามารถสร้างคุณค่าในอนาคตได้ ส าหรับตลาดทุนไทยเร่ิมเห็นแนวโน้มการน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนมากขึ้น อาทิ การใช้ artificial 
intelligence (AI) และ  high frequency trading (HFT) การน า เอา เทคโนโลยี  blockchain มาใช้ทั้ ง
กระบวนการ ตั้งแต่ออกและเสนอขาย ซ้ือขาย ช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยโ์ดยแปลงสินทรัพยใ์ห้
อยู่ในรูปเหรียญ รวมทั้งการใช ้ประโยชน์จากขอ้มูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้และ
เสนอบริการให้เหมาะสมกับความต้องการ ในอีกด้านยงัพบแนวโน้มความเส่ียงจากภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ท่ีมากขึ้น อนัจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจในภาพรวมได ้ 
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  ท่ีผ่านมา ก.ล.ต. มีการออกพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 
2561 (พ.ร.ก. สินทรัพยดิ์จิทลั) รวมทั้งกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก ากบัดูแลการระดมทุน การประกอบ
ธุรกิจและการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั  นอกจากน้ี ไดจ้ดัท าคู่มือเพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจใน
ตลาดทุนตระหนักและมีความเข้าใจในเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) และมี 
การซกัซอ้มเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถจดัการความเส่ียงได ้เพื่อใหผู้ร้ะดมทุนและผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์
จากตลาดทุนไดอ้ยา่งมัน่ใจและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  แนวทางการพฒันา  
  ก.ล.ต. มุ่งเน้นให้เกิดการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับและพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับกระบวนการซ้ือขายผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใส ลดตน้ทุน และท าให้ผูล้งทุนและกิจการเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกและต้นทุนถูกลงด้วย 
รวมทั้งจดัใหมี้แนวทางการปรับปรุงการก ากบัดูแลตลาดทุนภายใตบ้ริบทท่ีเปล่ียนเปล่ียนไป เพื่อรักษาความ
เช่ือมัน่ของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยทบทวนการก ากบัดูแลสินทรัพยดิ์จิทลั และหลกัทรัพยใ์นรูปแบบดิจิทลัให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม เท่าทนั ตลอดจนหาแนวทางการก ากบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติและตรวจสอบให้ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนด าเนินการตามแนวทาง 
ความปลอดภยัทางไซเบอร์  

   แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

5.1 พัฒนา Digital infrastructure ตลาดทุน ทั้งกระบวนการตั้งแต่ออกเสนอขาย ซ้ือขาย 

ช าระราคาและส่งมอบ โดยจะเร่ิมจัดท า master blueprint ปรับปรุงเกณฑ์ประกาศ digital infrastructure 

sandbox และจดัหา operator  ในระยะแรก แลว้พฒันา platform เพื่อรองรับตราสารหน้ีเป็นโครงการน าร่อง 

และพฒันา platform  พร้อมหลกัเกณฑแ์ละประกาศท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรองรับกองทุนรวม/หุ้น SMEs เป็นล าดบั

ต่อไป  

5.2 น าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพ่ือเพิ่มการเข้าถึงตลาดทุน โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์

ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท าความรู้จกัลูกคา้  (e-KYC) เพิ่มบริษทัหลกัทรัพยเ์ขา้ร่วมโครงการ

พิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั (National Digital ID) และจดัท าหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับชุดขอ้มูล

และแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) ท่ีสามารถใช้ต่อยอดแลกเปล่ียนข้อมูลลูกค้าระหว่างกันใน

อนาคต ช่วยให้ลูกคา้เปิดบญัชีไดโ้ดยสะดวกรวดเร็วโดยไม่ตอ้งให้ขอ้มูลซ ้ า แลว้จึงต่อยอดพฒันาระบบ 

sharing platform เพื่อมีผูร้วบรวมข้อมูลให้เห็นบัญชีทั้งหมดท่ีบุคคลหน่ึง ๆ เป็นเจ้าของอยู่ (account 

aggregation) 
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5.3   ทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคลอ้งกบั
สภาพการณ์ปัจจุบนั  

5.4 ศึกษาการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจท่ีใช้ เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมเพ่ือรักษา 

ความเป็นธรรม  เช่น AI/HFT 

5.5 ยกระดับ Cyber Resilience ด้ าน IT Audit และ  ด้ าน Cyber exercise เพื่ อให้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนมีระบบงานด้าน IT และมีความพร้อมรับมือต่อภยัคุกคามด้านไซเบอร์ตาม

มาตรฐานสากล  

  นอกจากน้ี ยงัมีโครงการสนบัสนุนอ่ืน ๆ อาทิ การด าเนินการเพื่อให้ผูล้งทุนตระหนักถึง
ความเส่ียง รู้เท่าทนัและรู้วิธีในการป้องกนัตนเองจากการถูกเอาเปรียบ เช่น การจดัท า video clip ให้ความรู้
แก่ผูล้งทุนเก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั เป็นตน้ 
 

D. เช่ือถือได้ Trust & Confidence 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 Effective enforcement: เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบังคับใช้
กฎหมายในตลาดทุนไทย 
   หลกัการและเหตุผล 
   การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเม่ือมีการฝ่าฝืน รวมทั้ งการป้องปราม 
การกระท าผิดอนัเป็นพื้นฐานของการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ตลาดทุนไทย ในปัจจุบนันอกจากรูปแบบ
การกระท าความผิดในแบบเดิม (traditional crime) ท่ีมีความหลากหลายมากและซับซ้อนมากขึ้น การ
พฒันาทางเทคโนโลยยีงัท าใหเ้กิดอาชญากรรมท่ีอุบติัใหม่ (emerging crime) ซ่ึงนบัเป็นความทา้ทายของ
หน่วยงานก ากบัดูแลในการป้องกนัและบงัคบัใชก้ฎหมาย  
   ท่ีผ่านมา ก.ล.ต. พบสัญญาณการเพิ่มขึ้นของ ขอ้ร้องเรียนและการกระท าผิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยดิ์จิทลั รวมไปถึงการหลอกลวงอ่ืน ๆ ก.ล.ต. ไดด้ าเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี 
รวมทั้งออกข่าวแจง้เตือนและใหค้วามรู้ท่ีเขา้ถึงประชาชนในวงกวา้ง และบรรยายใหค้วามรู้แก่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย มองไปขา้งหนา้ ก.ล.ต. มีความจ าเป็นตอ้งทบทวนกฎเกณฑ์เพื่อให้มีความเท่าทนัทั้ง
พฤติกรรมการกระท าผิดและอาชญากรรมท่ีอุบติัใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและขอ้มูลเพื่อ
ประโยชน์ในการก ากบัดูแลและการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมทั้งสร้างกลไกเยียวยาผูเ้สียหายเพื่อช่วยลด
ความเหล่ือมล ้ าและสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การบงัคบัใชก้ฎหมายแพ่งและอาญาให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บการลงโทษอย่างเหมาะสมและทนัท่วงที  
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สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ และแผน
แม่บทท่ี 22 เร่ือง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเน้นการพฒันาการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเท่า
เทียม ไม่เลือกปฏิบติั มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย และน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ 
รวมทั้งป้องกนัการกระท าผิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว  

 แนวทางการพฒันา 

 ก.ล.ต. ให้ความส าคญักบัการด าเนินการป้องกนัและบงัคบัใช้กฎหมายตั้งแต่ตน้น ้ าถึง
ปลายน ้ า เห็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในการให้ความรู้ผูล้งทุน ตรวจจบัความผิดปกติของ บจ.และ 
ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีแนวทางในการเลือกใช้มาตรการบงัคบัใช้
กฎหมายดว้ยมาตรการทางอาญา/แพ่งท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทั้งในแง่การลงโทษท่ีไดส้ัดส่วน ด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถป้องปรามการกระท าความผิด
ได้ พร้อมทั้ งมีกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู ้เสียหายจากการกระท าความผิด  และช่วยให้เกิด  
market force เพื่อย ับยั้ งการกระท าความผิด  ก.ล.ต. จึงก าหนดทิศทางการด า เนินการแนวทาง  
“4จ: หาใหเ้จอ จบัใหไ้ด ้จบใหเ้ร็ว เจ็บใหจ้ า” โดยมีแผนงานส าคญั ดงัน้ี 

 แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

6.1 การสร้างความตระหนักเร่ืองการป้องกนัตนเองจากการถูกหลอกของผู้ลงทุน ซ่ึงถือ
เป็นขั้นตอนต้นน ้าก่อนการเกิดความเสียหาย ให้ความรู้ผ่านส่ือผสมผสานทั้งแบบดั้งเดิมและดิจิทัล 
รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ความรู้ ช่วยในการตดัสินใจ เช่น การพฒันาโปรแกรม chatbot เพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยให้ผูล้งทุนและผูป้ระกอบธุรกิจสามารถคน้หาค าตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลของ
ก.ล.ต. เช่น กฎเกณฑ์ ประเด็นส าคัญท่ีต้องระมัดระวงัในการลงทุน  รวมไปถึงการก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนและ ก.ล.ต. เป็นตน้ 

6.2 E-enforcement พฒันาหรือปรับปรุง software ปัจจุบนั เพื่อรองรับการก ากับดูแล
การซ้ือขายสินทรัพยดิ์จิทลั (Digital asset trading surveillance) ศึกษาความเป็นไปได้และความคุม้ค่า 
ของการจัดท าระบบท่ีน าขอ้มูลทางการเงินและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของ  บจ. มาวิเคราะห์เพื่อตรวจจับ 
ความผิดปกติ เ ก่ียวกับฐานะทางการเ งิน ผลการด า เ นินงาน รวมทั้ ง ธุรกรรม ท่ี มีข้อสั ง เกต  
(Corporate Surveillance System) และการน า software/machine ส าหรับช้ีพฤติกรรมและพิสูจน์รวบรวม
พยานหลกัฐาน  

6.1 การทบทวนการเลือกใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอาญา/แพ่ง เพื่อให้การบงัคบัใช้
กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6.2 การทบทวนกระบวนการด า เนินคดี ก่อนฟ้อง  ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย
ประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (ซ่ึงอยูใ่ตภ้ายยทุธศาสตร์ท่ี 4) 
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6.3 สนับสนุนกระบวนการใช้สิทธิด าเนินคดีแบบกลุ่ม และจัดตั้งกองทุนเยียวยา 
ความเสียหายของผู้ลงทุนจากการกระท าความผิดตามกฎหมายท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ก.ล.ต.   

  นอกจากน้ี ยงัมีโครงการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ได้แก่ การด าเนินการ 
เชิงรุก (responsive action) เช่น การปรับปรุง offsite system  อยา่งต่อเน่ือง ใหส้ามารถตรวจจบัความเส่ียง
ของระบบงานของตวักลางไดท้นัท่วงที ส่งผลให้เกิดการด าเนินการท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว และ cyber 
war team เพื่อยบัย ั้งการกระท าผิดตั้งแต่ตน้ รวมทั้งให้ความรู้/ฐานขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง อาทิ ศาล อยัการ 
และผูเ้ช่ียวชาญศาล เป็นตน้  
 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 7 Systemic risk: ติดตามประเมินความเส่ียงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน  
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผูล้งทุน ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไป 
ในวงกวา้ง 
   หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัน้ีระบบเศรษฐกิจมีความซับซ้อนและเช่ือมโยงกันในหลายมิติ ประกอบกับ
ปัญหาการคา้ระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ ไดแ้ก่ สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน Brexit  
รวมทั้งการชะลอตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ จึงใช้นโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายในการกระตุน้เศรษฐกิจ ท าให้มีแนวโน้มว่าอตัราดอกเบ้ียจะคงอยู่ในระดบัต ่าเป็นเวลานาน 
ส่งผลให้ผูล้งทุนมีความตอ้งการแสวงหาการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น (search for yield) จนอาจ
น าไปสู่การประเมินความเส่ียงต ่ากว่าท่ีควร (underpricing of risk) ในส่วนของตลาดทุนไทยพบว่าตลาด
ตราสารหน้ีไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีมีความกังวลในกรณีท่ีอาจมีการออกหุ้นกู้ของ
บริษทัท่ีมีฐานะการเงินอ่อนแอและมีการน าเงินไปใช้ขยายกิจการท่ีมีความเส่ียงสูงหรือน าไปใช้ผิด
วตัถุประสงค ์รวมทั้งการกระจุกตวัของผูอ้อกตราสารหน้ี นอกจากนั้นยงัมีการกระจุกตวัของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีต่างประเทศในบางประเทศ ปัจจยัภยัคุกคามดา้นเทคโนโลยีและการท าธุรกรรมสินทรัพย์
ดิจิทลั ซ่ึงเปิดโอกาสสะสมความเส่ียงมากจนอาจเกิดเป็นจุดเปราะบางในระบบหากเศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะ
ถดถอยหรือเกิดเหตุการณ์ท่ีกระทบตลาดอยา่งรุนแรงโดยท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน (shock event) จะเกิดผล
กระทบท่ีสร้างความเสียหายแก่ผูล้งทุนและผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นวงกวา้ง  
  ปัจจุบัน ก.ล.ต. มีกรอบและกระบวนการบริหารความเส่ียงเชิงระบบด้านตลาดทุน  
เพื่อติดตามจุดเปราะบางท่ีมีการสะสมความเส่ียงท่ีอาจก่อตัวเป็นความเส่ียงเชิงระบบ อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากการท าธุรกรรมในตลาดทุนมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น จึงอาจมีจุดเปราะบางท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงจ าเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลและกรอบการติดตามและ
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วิเคราะห์ความเส่ียงเชิงระบบดา้นตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อติดตามเหตุการณ์และตรวจจบั
จุดเปราะบางท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดทุนได้อยา่งทนัท่วงที รวมทั้งประสานงานกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจในตลาดทุนและหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงเชิงระบบไม่ให้ลุกลามท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อผู ้ลงทุนเป็นวงกว้าง  ซ่ึงถือว่าสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั เร่ืองการรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคดว้ย 

แนวทางการพฒันา 
ก.ล.ต. ใหค้วามส าคญักบัการติดตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและความเส่ียงเชิงระบบ

ของตลาดทุนในทุกมิติ ผ่านการจดัท าขอ้มูล เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงระบบ และแผน
ฉุกเฉินรองรับวิกฤต ก.ล.ต. จึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานและแผนงานส าคญั ดงัน้ี 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65 
7.1 ติดตามและวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงระบบในตลาดทุน  

- พฒันาฐานขอ้มูลให้มีขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการติดตามและประเมินความเส่ียง 
เชิงระบบและพฒันาค่าช้ีวดัความเส่ียงเชิงระบบดา้นตลาดทุน และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอนและมีความผนัผวนสูง 

- ทดสอบภาวะวิกฤติโดยใช ้scenario ท่ี ก.ล.ต. ก าหนด (supervisory stress test) 
ส าหรับ บล. และกองทุนรวม 

- จัดให้มีระบบติดตามความเส่ียงตลาดตราสารหน้ีท่ีครอบคลุมทุกมิติ 
และปรับปรุงขอ้มูลท่ี ก.ล.ต. ไดรั้บให้เป็นปัจจุบนัและอตัโนมติั เพื่อสามารถน ามาใช้น าเสนอผูบ้ริหาร
และวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ท่ีก าหนดไว ้

7.2 จัดท าแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตซ่ึงเช่ือมโยงกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและ
หน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน  

- จดัให้มีแผนการด าเนินการกรณีมีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุน
อนัเกิดจาก บล. กองทุนรวม และส านกัหักบญัชี และอาจเช่ือมโยงไปยงัส่วนอ่ืนของภาคการเงิน จึงตอ้ง
ท างานบูรณาการ ซกัซอ้มและทดสอบแผนร่วมกนักบัหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน 
 

ทั้งน้ี เพื่อขับเคล่ือนให้แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น 
รวมทั้ง ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองต่อทิศทางและแนวโนม้ส าคญัจาก
ภายนอกท่ีก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความทา้ทายในการด าเนินตามพนัธกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์ร อาทิ 
การเขา้มาของเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างรวดเร็ว (Digital Disruption) การเปล่ียนแปลงดา้นภูมิประชากร 
(Demographic) และกระแสการดูแลส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลท่ีดี (ESG) ส านักงานจึงได้
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จดัท า “แผนองคก์รเขม้แข็ง” ขึ้น เพื่อพฒันาองคก์รให้มีความเขม้แข็ง ตอบสนองพนัธกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืน
และมีประสิทธิภาพ 

แผนองค์กรเขม้แข็งได้ก าหนดหลกัคิด DECIDE ซ่ึงได้แก่ Delegation  Empowerment 
Communication  Integration  Development และ Engagement เพื่อเป็นหลักส าคญัในการพฒันาองค์กร 
ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ธรรมาภิบาลและวฒันธรรมองคก์ร: มุ่งส่งเสริมค่านิยมองคก์ร 4 ดา้น “เปิดใจ รู้จริง 
ร่วมมือ ซ่ือตรง” โดยเนน้การเปิดใจและบูรณาการความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  รวมทั้ง empower 
พนกังานให้มีโอกาสแสดงผลงาน และ delegate ให้รับผิดชอบงานส าคญั นอกจากน้ียงัมุ่งขบัเคล่ือนให้เกิด 
ESG ในกระบวนการท างาน และส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรม CSR อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นตน้แบบใหก้บัผูท่ี้อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลใหร่้วมขบัเคล่ือนใหเ้กิดความยัง่ยนืไปดว้ยกนั 

(2) ศกัยภาพบุคลากร: เน้นพฒันาบุคลาการให้มี digital literacy / capability เพื่อรองรับ
ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้ งสร้าง career plan ส าหรับพนักงาน และ succession plan 
ส าหรับต าแหน่งบริหาร 

(3) ประสิทธิภาพการท างาน :  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการให้บริการ
ประชาชนดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระ และเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ดว้ยการใช้เทคโนโลยี 
รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การพฒันางานวิจยัเพื่อสนบัสนุนนโยบายส าคญั และเท่าทนัความเส่ียง 

(4) ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน: มุ่งสู่การเป็น data-driven regulator โดยการเตรียม 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและขอ้มูลท่ีสามารถบูรณาการเช่ือมโยง เท่าทนัความเส่ียง และมี    
ความปลอดภยั  

(5) stakeholders & user experience: มุ่งพฒันาการด าเนินการท่ีตอบโจทยป์ระชาชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทั้งขยายช่องทางการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมและเขา้ถึงทุกภาคส่วน 

 

โดยแผนองคก์รเขม้แขง็มีรายละเอียดดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร และ ESG  

   เป้าประสงค์ องค์กรมีมาตรฐานการท างานเทียบเท่าสากล มีวฒันธรรมส าคญัรองรับ   
การท างานรูปแบบใหม่ ๆ สร้างความเขา้ใจเป้าหมายร่วมกนั ดูแลพนกังานดว้ยความเป็นธรรม สร้างประโยชน์
ใหก้บัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

• ยกระดับวัฒนธรรมองค์กร  



16 
 

 

 

- ปลูกฝังและขบัเคล่ือนค่านิยมองคก์ร 4 ดา้น “เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซ่ือตรง” 
อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการเปิดใจรับความแตกต่างทั้งด้านวฒันธรรมและความคิดระหว่างพนักงาน 
แต่ละช่วงอาย ุเพื่อใหท้ างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการร่วมมือกบัผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย
เพื่อตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด โดยไม่สร้างภาระเกินความจ าเป็น 

- เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี  (empowerment)  
และส่งเสริมใหมี้โอกาสแสดงผลงาน ผา่นโครงการต่าง ๆ อาทิ SEC Hackathon 

- เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บผิดชอบงานส าคญั (delegate) 
- สร้างวฒันธรรมใหพ้ร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (adaptive mindset) 

• ยกระดับมาตรฐานองค์กร 
- ส่งเสริมให้มีแนวทางการท างานแบบข้ามทีม (matrix team) เพื่อให้เกิด

การบูรณาการองคค์วามรู้ ลดปัญหาการท างานแบบ silo รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้กิด agility ในองคก์ร 
- พฒันาระบบบริหารผลงานให้พนกังานเห็นเป้าหมาย และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 

รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนท่ีสะทอ้นผลงาน 
- ยกระดับการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล COSO 

ERM 2017 และปลูกฝังวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในเชิงรุก ผ่าน Risk Alert Portal รวมถึงติดตาม
และจดัการความเส่ียงดา้น legal risk เน่ืองจากกฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• พฒันาองค์กรสู่ความย่ังยืน (ESG/CSR/องค์กรสีเขียว)  
- ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในเร่ือง Carbon Neutral  เช่น การจดัการขยะ  

การจดักิจกรรม CSR อยา่งต่อเน่ือง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างศกัยภาพบุคลากร  
   เป้าประสงค์ มีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและองค์ความรู้รองรับทิศทางใหม่อย่างเพียงพอ 
และต่อเน่ือง โดยพนกังานเห็นความกา้วหนา้ชดัเจน มุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพ และรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

• สร้างศักยภาพบุคลากร  
- ท า strategic staffing analysis เพื่อวางแผนสรรหาและเตรียมพนักงาน  

ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางองคก์รใน 5 – 10 ปีขา้งหนา้ 
- วางแผนและพฒันาทกัษะดา้น digital literacy / capabilities ใหก้บัพนกังาน 

อยา่งต่อเน่ืองผา่นหลกัสูตรอบรมต่าง ๆ รวมทั้งจดัท าหลกัสูตรในรูปแบบ online เพื่อใหพ้นกังานสามารถ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
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- ด าเนินการ upskills / reskills พนกังานเพื่อรองรับ strategic position ทกัษะ
ดา้นดิจิทลั เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานได ้โดยไม่ตอ้งสรรหาพนกังานทดแทน 

- จดัให้มีการใช้ skilled resources ร่วมกนั เพื่อท างานโครงการขา้มฝ่ายงาน 
เป็นการบูรณาการความเช่ียวชาญ สร้างใหเ้กิดวฒันธรรมความร่วมมือ และลดปัญหา silo ในองคก์ร 

- สร้างความเช่ียวชาญด้านภาษาอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  
เพื่อรองรับการท างานร่วมกบัหน่วยงานต่างประเทศ 

- พัฒนา in-process KM เพื่อรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ ท่ีส าคัญ 
ในการท างาน ใหส้ามารถสืบคน้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และการตดัสินใจด าเนินการในอนาคต 

• เตรียมบคุลากรให้เพยีงพอและต่อเน่ือง  
- จดัท า succession plan ในต าแหน่งบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมผูบ้ริหาร

ระดบัผูช่้วยผูอ้  านวยการขึ้นไป ให้พร้อมทดแทนต าแหน่งผูอ้  านวยการ ผูช่้วยเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
และเลขาธิการจัดท า career planning ให้พนักงานเห็นความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อให้พนักงานเห็น
ความกา้วหนา้ มีการพฒันาอยา่งเหมาะสม และสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
   เป้าประสงค์ การให้บริการและด าเนินงานของส านักงาน มีความสะดวก รวดเร็ว  
ลดภาระ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงมีงานวิจยัสนบัสนุนการออกนโยบายส าคญั 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

• ยกระดับกระบวนการท างาน / ระบบงาน  
- ยกระดับระบบให้บริการ stakeholders ผ่านการปรับปรุงกระบวนการ

ท างานและจดัท า Stakeholder Self-Services Portal เป็นช่องทางอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ
ของ stakeholder แต่ละกลุ่ม 

- ปรับปรุงกระบวนการและระบบงานส าคญั ผา่นโครงการ  
- Enterprise Information Management (EIM) โดยระยะท่ี 1 ครอบคลุมงาน

ดา้นระดมทุนและการบริหารจดัการเคส 
- Enterprise Resource Planning (ERP) ปรับปรุงระบบงานการเงิน เพื่อให้มี

ขอ้มูลทางการเงินรองรับการตดัสินใจส าคญั 
- HR Solution ใหบ้ริการดา้น HR สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและตอบรับ

การบริหารจดัการบุคลากรรูปแบบใหม่ ๆ 
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• พฒันางานวิจัยคุณภาพ  
- โครงการศึกษาวิจัย เพื่อตอบโจทย์นโยบาย จัดการความเส่ียง และ 

เพิ่มประสิทธิภาพการก ากบัดูแล 
• ทบทวนโครงสร้างรายได้  

- โครงการศึกษาและทบทวนโครงสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและตน้ทุนการด าเนินงานของส านกังาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เช่ือมโยงและสร้างความเขม้แขง็ของขอ้มูลและโครงสร้างพื้นฐาน  
   เป้าประสงค์ ส านักงานมีขอ้มูลส าคญัพร้อมเช่ือมโยง เปิดเผย และน ามาใช้ประโยชน์  
ในการตัดสินใจ เพื่อไปสู่การเป็น data-driven regulator รวมทั้ ง มีความพร้อมรับมือภัยคุกคาม 
ดา้นไซเบอร์ ความเส่ียงดา้นขอ้มูลร่ัวไหล และการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

• มีการจัดท า  Data Governance & Privacy สอดคล้องกฎหมายด้านดิจิทัล  
โดยใหค้วามส าคญัในการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส าคญัทางธุรกิจ  

• จัดท า Data Warehouse และฐานข้อมูลส าหรับ Big Data เช่น digital assets  
ท าให้มีความพร้อมในการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงขอ้มูล (data interoperability) และน าขอ้มูลในใช้ในการ
ก ากบัดูแล การตดัสินใจด าเนินงาน และการติดตามความเส่ียง 

• ยกระดับด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล  
- โครงการ Cyber Resilience เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล NIST Cybersecurity Framework โดยประเมินและปิด gap ใหไ้ดต้าม target 
maturity level ท่ีเหมาะสม 

- โครงการ Data Leakage Prevention (DLP) เพื่อป้องกันขอ้มูลส่วนบุคคล
และขอ้มูลส าคญั ไม่ใหร่ั้วไหล 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดบั user experience และ stakeholder engagement  
   เป้าประสงค์ ผูป้ระกอบธุรกิจและประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลส าคญั อย่างทนัเวลา สะดวก
รวมถึงประชาชนมีความเข้าใจ identity บทบาทหน้าท่ี และผลงานของส านักงานชัดเจน โดยรับรู้ 
ในวงกวา้ง ผา่นช่องทางและเคร่ืองมือท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย 
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แผนงาน/โครงการส าคัญปี 63-65  

• Customer-first Mindset  
- ใช ้RIA ในการออกมาตรการส าคญั 
- ใช้ Design Thinking และ User Experience เป็นเคร่ืองมือส าคัญ  เพื่อให ้

เขา้ใจความตอ้งการของ stakeholders ผา่นการ observe และทดสอบจริง 
- ปรับปรุงการเปิดเผยกฎเกณฑแ์ละขอ้หารือผา่นเวบ็ไซต ์

• Digital Stakeholders Engagement  
- ส่งเสริม SEC Identity โดยวางแผนและจัดท าส่ือ และติดตาม วัดผล  

ดว้ยเคร่ืองมือ อาทิ Social Media Mining, Stakeholders Survey เป็นระยะ 
- ขยายการใช้ประโยชน์  SEC Check First โดยประชาสัมพันธ์ผ่ าน 

ช่องทางต่าง ๆ รับความเห็นเพื่อน ามาปรับปรุงแอปพลิเคชนั และติดตามวดัผลการปรับปรุง 
- ยกระดับการส่ือสาร โดยเน้นการสร้าง engagement และเพิ่มช่องทาง

ส่ือสาร เช่น การน า ChatBot มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อใหเ้ขา้ถึงและตอบโจทยผ์ูมี้ส่วนไดเ้สีย 


