
แผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส านักงาน ก.ล.ต. ปี 2565-2567

และรายงานความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1/2565



KR 2
14 โครงการ

ด าเนินการได้ตามแผน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ล่าช้ากว่าก าหนด

ไม่เป็นไปตามแผน

จ านวนโครงการทั้งหมด

30

2

0

0

32

สรุปความคืบหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565 – 2567 ณ ไตรมาส 1 ปี 2565

ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ มีข้อสังเกตในกิจกรรมย่อยภายใต้ KR 4 แต่คาดว่าจะไม่กระทบต่อความส าเร็จของโครงการ
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ด าเนินการได้ตามแผน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

1. (KR 2) การก าหนดแนวทางก ากับดูแลในภาพรวมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม 
• การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ DA ด้าน Means of Payment (MOP)

และ UT พร้อมใช้ : คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว (การประชุมครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65) 

2. (KR 2) การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความหลากหลายผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ DA
• DA Custodial wallet provider 

1. (KR 4) การผลักดันให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับในด้าน sustainable finance / fintech / digital
• bilateral : การผลักดัน MoU + ด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอย่างต่อเนื่อง (Luxembourg และ 

Dubai UAE)
ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าก าหนด เนื่องจากการพิจารณาข้อสังเกตระหว่างส านักงานและ Dubai Financial 
Services Authority (DFSA) ใช้เวลามากกว่าคาด

จ าแนกตาม Key result (KR)ภาพรวม

KR 3
7 โครงการ KR 5

3 โครงการ

KR 1
1 โครงการ

KR 4
7 โครงการ

12

2
สนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

การเป็นตลาดทุนดิจิทัล

ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน
ตลาดทุน

มีระบบนิเวศท่ียืดหยุ่น 
ผู้ลงทุน

มีสุขภาพทางการเงินที่ดี



A. สร้างระบบนิเวศ ecosystem ที่เอื้ออ านวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของประเทศ อาทิ กลุ่ม new s-curve และ กลุ่ม BCG เป็นต้น

Key Result 1 : ตลาดทุนเป็นกลไกส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง

แนวทางการด าเนินการ

โครงการ (initiatives) สถานะ
ร้อยละ

ขอความส าเร็จ

ด าเนินการได้ตามแผน

25%

1. วางแนวทางการก ากับดูแลเพ่ือสนับสนุนให้กลุม่ธุรกจิเป้าหมาย 

(กลุ่ม new s-curve/กลุ่ม BCG) สามารถระดมทนุผ่านตลาดทุนได้
• การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง + การก าหนดแนวทางก ากับดูแล / 

การปรับปรุงเกณฑ์ + การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
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ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1–Q4/65



Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

1. ยกระดับการก ากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม Investor protection

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ DA (เช่น ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล,

ด้านการยกระดับคุณภาพระบบงานทั้ง front office และ back office ของธุรกิจ)

ด าเนินการได้ตามแผน
50%

2. ก าหนดแนวทางก ากับดูแลในภาพรวมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม 

• การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ DA ด้าน Means of Payment (MOP) 

• การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแล UT พร้อมใช้ 

100%

3. ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีความหลากหลายผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ DA

• DA Custodial wallet provider 

ด าเนินการแล้วเสร็จ

4. เสริมสร้างระบบก ากับดูแล orderly market ให้ได้มาตรฐาน และติดตามสภาพตลาด

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดแรกและตลาดรอง 

• การติดตามสภาพตลาด DA (market surveillance) 

ด าเนินการได้ตามแผน

5. ศึกษาพัฒนาการและแนวทางก ากับดูแล Virtual Capital Market เช่น Metaverse

• การจัดท าบทศึกษา
ด าเนินการได้ตามแผน

10%

แนวทางการด าเนินการ
A. พัฒนาระบบนิเวศ (ecosystem) เพ่ือรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

สถานะ ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ (initiatives)

50%
3%

100%

100%

4/22

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q2/65

Q1/65 

Q1-Q2/65
Q1-Q2/65

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65

Q1-Q2/65



ด าเนินการได้ตามแผน
70%

1. SEC Open Data Services (เดิม Capital Market Data Center)

• Data landscape + Website + ชุดข้อมูลเผยแพร่เพ่ิมเติม

2. MF comparison tool
• เครื่องมือเปรียบเทียบกองทุน SEC fund check 

ด าเนินการได้ตามแผน
20%

15%

ด าเนินการได้ตามแผน

25%

10%

4. ใช้เทคโนโลยี เพื่อตรวจจับพฤติกรรมการส่งค าสั่งซื้อขาย
ที่อาจเข้าข่ายการสร้างราคา 
• ข้อมูลการส่งค าสั่งซื้อขายและตรวจหาพฤติกรรม เพ่ือช่วยชี้ช่วงเวลาที่เกิดพฤติกรรมความผิด

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
แนวทางการด าเนินการ
B. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและก ากบัดแูลตลาดทุน (Tech-led supervision)

สถานะ

3. Corporate Surveillance System (CSS)
• การหาความสัมพันธ์ของบุคคล/นิติบุคคล

• การคาดการณ์ข้อบ่งชี้ที่อาจน าไปสู่การกระท าผิดทุจริตตกแต่งงบการเงิน

ด าเนินการได้ตามแผน

โครงการ (initiatives)
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

เฟสแรก Q1/65 + ต่อเนื่อง

Q1–Q4/65

Q2/65–Q3/66

Q1–Q4/65
Q1–Q4/65



ด าเนินการได้ตามแผน
20%

ด าเนินการได้ตามแผน
20%

ด าเนินการได้ตามแผน
5%

5. พัฒนา Digital Asset Monitoring
• ระบบ off-site monitoring ผู้ประกอบธุรกิจ DA

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
แนวทางการด าเนินการ

B. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและก ากบัดแูลตลาดทุน (Tech-led supervision)

สถานะโครงการ (initiatives)

6. พัฒนาโมเดลในการตดิตามความเสี่ยง บลจ.
• การยกระดับตัวชี้วัดความเสี่ยงของอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการลงทุน

7. ทบทวนชุดข้อมูลเพื่อการพัฒนาโมเดลในการติดตามความเสี่ยง บล.
• ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุดข้อมูลและโมเดลเพ่ือช่วยในการติดตามความเสี่ยง บล. 
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q2–Q4/65

Q1–Q4/65

Q1–Q4/65



1. Cyber Resilience Readiness : ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง
• การปรับปรุงเกณฑ์ IT risk และแนวปฏิบัติ

• การจัดท า IT Audit program ฉบับใหม่

• การจัดท า IT Risk Assessment : ITRA

• การจัดท า IT Audit report 

• การเข้าประเมินตาม IT Audit program ฉบับใหม่

• การสื่อสาร IT Audit program ฉบับใหม่

2. Cyber Resilience Readiness : บริษัทจดทะเบียน เน้น SMEs/Startup
• การจัดสัมมนา cyber security awareness ให้ SMEs 10%

Key Result 2 : การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
แนวทางการด าเนินการ

C. ก ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)

สถานะ
ด าเนินการได้ตามแผน

ด าเนินการได้ตามแผน

โครงการ (initiatives)

25%

20%

25%

10%

0%

5%
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q3/65

Q4/65

Q1-Q4/65



1. ส่งเสริมธุรกิจมุ่งสู่ carbon neutral ตามที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ใน COP26
• การจัดอบรม “Climate related disclosures and implementation” / การจัด workshop + 

การส่งเสริมความรู้ + ประชาสัมพันธ์ TCFD / capacity building ให้แก่ บจ. / MOU / TCFD roadmap

ด าเนินการได้ตามแผน
15%

2. สร้างความตระหนักรู้แก่ภาคธุรกิจในการตรวจสอบสทิธิมนษุยชน
อย่างรอบด้าน (HRDD)
• การเตรียมความพร้อมให้ บจ. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม + เปิดเผยข้อมูลใน 56-1 One report

ภายใต้โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2)

ด าเนินการได้ตามแผน

5%

3. พัฒนาข้อมูล ESG ใน 56-1 One report เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนและป้องกันปัญหา greenwashing
• การประเมินการเปิดเผยขอ้มูล ESG ของ บจ. เพื่อประกอบการยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูล

ด าเนินการได้ตามแผน

4. ส่งเสริมการด าเนินธุรกจิให้ตอบโจทย์เป้าหมายของ SDGs
• MOU / SDGs investor map / คู่มือ SDGs / SDGs impact measurement platform + การอบรม

ด าเนินการได้ตามแผน
30%

5%

Key Result 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (sustainable capital market)
แนวทางการด าเนินการ

สถานะโครงการ (initiatives)

A. ผลักดันให้ตลาดทนุเป็นกลไกส าคัญในการน าพาให้ประเทศไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65



Key Result 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (sustainable capital market)

5. ออกแนวปฏิบัติด้าน Environmental Risk Management ส าหรับ บลจ.
• Guideline การบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ / การแปล TCFD / การส่งเสริมความรู้

• Capacity building บลจ. : ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ + การน าปัจจัยด้านความยัง่ยืนมาผนวกใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ด าเนินการได้ตามแผน
20%

6. ออกแนวปฏิบัติด้าน Environmental Risk Management ส าหรับ นักวิเคราะห์
• Guideline ส าหรับการวิเคราะห์ด้าน ESG / การส่งเสริมความรู้

• การอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง ESG risk analysis and research report ให้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน (IA)

ผู้แนะน าการลงทุน (IC) ผู้จัดการกองทุน (FM)

ด าเนินการได้ตามแผน7. ผลักดัน ESG ให้เข้าไปสู่กระบวนการท าธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
• การออกแนวปฏิบัติในการน าปัจจัยด้านความยัง่ยืนมาผนวกใช้ในการด าเนินธุรกิจจัดการลงทุน

แนวทางการด าเนินการ

สถานะโครงการ (initiatives)

A. ผลักดันให้ตลาดทนุเป็นกลไกส าคัญในการน าพาให้ประเทศไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน

10%
ด าเนินการได้ตามแผน

10%

10%

10%
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65
Q1-Q4/65

Q1-Q4/65
Q1-Q4/65

Q1-Q4/65



Key Result 4 : ตลาดทุนมีระบบนเิวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือเอื้ออ านวยต่อการพัฒนา
และก ากับดูแลให้สอดรับกับฉากทัศน์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล

1. ศึกษา landscape ธุรกิจหลักทรัพย์ “Landscape of Thai securities 

businesses after Covid-19 and under digital disruption”
• ผลการศึกษา / policy implications and recommendations เพื่อน าไปก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

ด าเนินการได้ตามแผน

15%

2. ยกระดับ Risk based supervision ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
• บริษัทหลักทรัพย์

• บริษัทจัดการลงทุน

• LBDU

3. สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมท้ังเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)

• การออกแนวปฏิบัติส าหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

• การส่งเสริมความรู้ด้าน AML/CFT ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

• การประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ปปง. 

• การตรวจสอบ fit and proper ของผู้บริหาร เจ้าของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ

ด าเนินการได้ตามแผน

ด าเนินการได้ตามแผน

A. ก าหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาและก ากับธุรกิจหลกัทรัพย์ให้สอดรับและเท่าทันกบั landscape ที่เปลี่ยนไป
แนวทางการด าเนินการ

สถานะโครงการ (initiatives)

25%
25%
25%

ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
25%
30%
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65

Q1-Q3/65
Q1-Q3/65

Q1-Q4/65
Q1-Q4/65



ด าเนินการได้ตามแผน
10%

ด าเนินการได้ตามแผน

1. จัดประชุม IOSCO Annual meeting ปี 2566 การเป็นเจ้าภาพ
• การเตรียมการ : พิธีการและสารัดถะ / ก าหนด theme + topic + speaker + panelist

2. FTA : ก าหนดทา่ทีส าหรับการเข้าร่วมกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
และจัดท าเงื่อนไขการเปิดตลาดดา้นบริการทางการเงินทีม่ีรูปแบบเปลีย่นไป
• การให้ความเห็นและท่าที ภายใต้กรอบปัจจุบัน + กรอบใหม่ / การให้ความเห็นต่อประเด็นการเจรจาใหม่ ๆ 

/ การจัดท า negative list

30%

B. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ 

แนวทางการด าเนินการ

Key Result 4 : ตลาดทุนมีระบบนเิวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือเอื้ออ านวยต่อการพัฒนา
และก ากับดูแลให้สอดรับกับฉากทัศน์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล

สถานะโครงการ (initiatives)

11/22

ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1/65-Q2/66

Q1/65-Q4/66



4. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยง
และส่งเสริม cross-border products 
• การจัดท าและเสนอนโยบายผ่านกรอบความรว่มมือระดับ G to G + เวทีความร่วมมือต่าง ๆ 

/ การร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิด cross-border product ได้จริง

ด าเนินการได้ตามแผน

40%
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3. ผลักดันให้ตลาดทนุไทยไดร้ับการยอมรับในด้าน sustainable finance / 
fintech / digital
• regional : การยกระดับตาม deliverables ภายใต้ APEC FMM 

• regional : การร่วมจัดท ามาตรฐานของ ASEAN ภายใต้ ACMF

• bilateral : การผลักดัน MoU + ด าเนินงานภายใต้กรอบความรว่มมือท่ีมีอย่างต่อเนื่อง (Luxembourg และ Dubai UAE)

ด าเนินการได้ตามแผน
- ในส่วนที่ส าคัญ -

40%
40%
40% (ล่าช้า)

B. ร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม cross-border products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ 

แนวทางการด าเนินการ

Key Result 4 : ตลาดทุนมีระบบนเิวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือเอื้ออ านวยต่อการพัฒนา
และก ากับดูแลให้สอดรับกับฉากทัศน์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล

สถานะโครงการ (initiatives) ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1/65-Q4/66



2. ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้สอดคล้องและสามารถ

เป็นส่วนหนึ่งในการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบตามร่าง พ.ร.บ. กบช.

• การเสนอแก้ไขกฎหมายต่อกระทรวงการคลัง

ด าเนินการได้ตามแผน

90%

1. ร่วมกับภาคธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุนและส่งเสริมการลงทุนอย่างมีคุณภาพ
• การให้บริการจัดพอร์ตแก่ผู้ลงทุนรายย่อย / การลงทุนอย่างสม่ าเสมอส าหรับวัยท างานและเยาวชน

ด าเนินการได้ตามแผน
20%

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการด าเนินการ

A. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหลง่สะสมความมั่งคั่งไดอ้ย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ตามความตอ้งการ

สถานะโครงการ (initiatives)
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1–Q3/65

Q1–Q2/65



ด าเนินการได้ตามแผน1. ติดอาวุธความรู้ผู้ลงทุน ให้เป็น smart investor โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุน
ยุคดิจิทัล และใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ตอบโจทย์ตามเป้าหมายแต่ละ segment
• การติดอาวุธความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล

• การร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือให้ความรู้การเงินเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น

B. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (financial literacy) และทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (digital literacy)

25%

สถานะโครงการ (initiatives)

30%

Key Result 5 : ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

แนวทางการด าเนินการ
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ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65
Q1-Q4/65
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รายงานความคืบหน้าตามแผนองค์กรนวัตกรรม ปี 2565 – 2567

ณ ไตรมาส 1 ปี 2565



สรุปความคืบหน้าตามแผนองค์กรนวัตกรรม ปี 2565 – 2567 ณ ไตรมาส 1 ปี 2565

ภาพรวม

“คน ก.ล.ต. คิดต่อยอด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เพ่ือสร้างแนวคิด วิธี และ
รูปแบบใหม่ ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

KR#1 Everything is possible culture

KR#2 Excellent services 
“ก.ล.ต. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม น าดิจิทัลมาใช้”

เพ่ือให้บริการสะดวก ลดภาระ ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย และเช่ือถือได้

Innovate 
the 

PEOPLE 
power

Innovation House

บุคลากร 4Cs 

2.1 SEC Digital Services
Innovate the 

PARTICIPATION
Innovate the 

efficient 
PROCESS

ด าเนินการได้ตามแผน

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ล่าช้ากว่าก าหนด

ไม่เป็นไปตามแผน

จ านวนโครงการทั้งหมด 16

ด าเนินการได้ตามแผน 1 โครงการ
1.1 พ้ืนที่ co-working space: คาดแล้วเสร็จในปี 65 และจะจัดกิจกรรม/จัดให้มีที่ปรึกษาในพ้ืนที่ต่อไป ป

1.6 Mental: คลินิกให้ค าปรึกษาสุขภาพ และบรรยายให้ความรู้ (ต่อไปเนื่ปง)
1.7 Physical: ปยูไระหวไางปปกแบบโครงการ “Fit & Firm Challenge 2022” และปปกแบบกิจกรรม “Fit @ home & Office Challenge”
1.8 Workplace: กิจกรรมชมรม (ต่อไปเนื่ปง) สื่ปความรู้หัวหน้างาน “รู้มา แชร์ ป” (ต่อไปเนื่ปง) ปยูไระหวไางปปกแบบ Onboarding Program 

พนักงานใหมไ และ SEC Family ให้เหมาะกับ hybrid ปปกแบบ Training การบริหารทีม และสนับสนุนให้เพิ่ม engagement กับพนักงาน 
1.9 Social: โครงการ CSR พนักงาน ก.ล.ต่อ. เพื่ปชุมชนและสังคม (ต่อไปเนื่ปง) โครงการ ก.ล.ต่อ.  มไทิ้งกัน ทีมแขไง Hackathon ท า survey แล้ว

1.2 Commitment: นโยบายปงค์กรนวัต่อกรรม (แล้วเสร็จ)
1.3 Culture: จัด Innovator forum (แล้วเสร็จและต่อไปเนื่ปง) และปยูไระหวไางจัด SEC Hackathon
1.4 Capability: ประเมินความพร้ปมนวัต่อกรรมโดย PwC (แล้วเสร็จ) ปยูไระหวไางปปกแบบกรปบการพัฒนา “Level up: the Innovative People”
1.5 Co-creation*: ปยูไระหวไางด าเนินการ  ด้แกไ Pre-Consult DA/MF comparison tool (สัมภาษณ์ stakeholder ภายนปกแล้ว)

ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ด าเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ

Well-being

2.1.1 SSP: กลุ่ม บล./บลจ. (แล้วเสร็จเตรียมเปิดตัว) ส่วนกลุ่ม ปชช./ระดมทุน (คาดว่าแล้วเสร็จ ก.ค. 65)
2.1.2 e-licensing: อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบร่วมกับ กพร.
2.1.3 e-submission: Phase 1-2 (พัฒนาแล้วเสร็จ ปยูไระหวไางรปทดสปบรไวมกับ DGA และ NDID)

2.2 Data-driven processes 

2.3 Tech Experiment

2.2.1 SEC Intelligence Center:
2.2.2 Smart Dashboard/Sensor:
2.2.3 Compliance Checklist Process: วิเคราะห์ข้ปมูลแล้วเสร็จ สไวนใหญไ embedded ในระบบ ด้

ด าเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ

ด าเนินการได้ตามแผน 1 โครงการ

ปยูไระหวไางรวบรวมความต้่อปงการส าหรับพัฒนาระบบ3.1 Stakeholder Empathy 
* ด าเนินการร่วมกับ 1.5 Co-creation

ด าเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ

ด าเนินการได้ตามแผน 4 โครงการ

1
15
0

0

16/222.3.1 ศึกษาการน า RPA มาใช้ในงานก ากับบัญชี: แล้วเสร็จ แต่อไพบวไาข้ปมูลภาษา ทยยัง มไรปงรับ



A. Innovate the PEOPLE power

โครงการ (initiatives) สถานะ ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ด าเนินการได้ตามแผน

100%

1.1 Innovation House
• ปรับปรุงพ้ืนที่ส านักงานชั้น 2-3 เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมนวัตกรรม

และเป็นพ้ืนที่เชิงสัญลักษณ์ขององค์กรนวัตกรรม คาดว่าเปิดตัวภายในปี 65

17/22

1.2 นโยบายองค์กรนวัตกรรม (Committment)
• การจัดท านโยบาย และกระบวนการจัดการนวัตกรรมในองค์กร 

(แล้วเสร็จและเสนอส านักงานเพ่ือประกาศใช้)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

10%

ด าเนินการได้ตามแผน1.3 Innovation Culture
• จัด innovator forum โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกบรรยาย ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ม.ค. 65  แล้วเสร็จ และคาดว่าจะจัดต่อเนื่องทุกไตรมาส

• จัดกิจกรรมประกวด SEC Hackathon เพ่ือส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมใน

การปรับกระบวนการท างาน

20%

17/22

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1/65

Q1-Q4/65 และต่อเนื่อง



โครงการ (initiatives) สถานะ
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1.4 Innovation Capabilities
• ประเมินความพร้อมด้านนวัตกรรม (gap assessment) แล้วเสร็จ

• อยู่ระหว่างเสนอการออกแบบกรอบการพัฒนาพนักงานด้าน innovative 

ภายใต้ธีม “Level up: The Innovative People

• อยู่ระหว่างการน าเสนอกรอบการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วย training 

sandbox

ด าเนินการได้ตามแผน 20%

A. Innovate the PEOPLE power

1.5 Co-creation + 3.1 stakeholder empathy
• การน า innovation thinking ไปใช้ในงานจริง โดยโครงการที่อยู่

ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ Pre-Consult DA/MF comparison tool 

ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ stakeholders ภายนอกแล้ว

ด าเนินการได้ตามแผน 25%

ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65



โครงการ (initiatives) สถานะ
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Well-Being (4 โครงการ)
ด าเนินการได้ตามแผน 35%

A. Innovate the PEOPLE power

1.6 Mental
• จัดบริการคลินิกให้ค าปรึกษาสุขภาพใจแก่พนักงาน (Relationflip Platform) (ต่อเนื่อง)

• บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้พนักงานด้านการจัดการอารมณ์ และการบริหารจัดการความเครียดในการท างาน เช่น 

โรคความเครียดจากการท างาน (ไตรมาส 1) และจะจัดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

• โครงการ Stay Interview โดยเริ่มจากกลุ่มพนักงานผลงานดี เพื่อค้นหาปัจจัยที่จูงใจและสร้างความผูกพันในงาน

ด าเนินการได้ตามแผน 15%1.7 Physical
• โครงการ “Fit & Firm Challenge 2022” อยู่ระหว่างประสานกับวิทยากรภายนอกออกแบบโครงการ

• กิจกรรมออกก าลังกาย (Fit @ home & Office Challenge) อยู่ระหว่างออกแบบกิจกรรม

ด าเนินการได้ตามแผน 25%1.8 Workplace
• Onboarding Program ส าหรับพนักงานใหม่ และ SEC Family เชื่อมความสัมพันธ์พี่เก่า-น้องใหม่

• กิจกรรมชมรมในรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการท างานร่วมกัน (ต่อเนื่อง)

• จัดท าสื่อและอบรมความรู้ส าหรับหัวหน้างาน (เช่น “รู้มา แชร์ไป”) เพื่อส่งเสริมบทบาทหัวหน้าในการสร้างทีม (ต่อเนื่อง)

• ติดตามและสนับสนุนให้ฝ่ายเพิ่ม engagement กับพนักงานและความสัมพันธ์ระหวา่งฝ่าย และเสริมสร้างการร่วมมือกัน

ในการท างานแบบ hybrid working

ด าเนินการได้ตามแผน 30%1.9 Social
• โครงการ CSR พนักงาน ก.ล.ต. เพื่อชุมชนและสังคม ร่วมกับชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ต่อเนื่อง)

• โครงการ ก.ล.ต. ไม่ทิ้งกัน ทีมแข่ง Hackathon ท า survey พนักงานความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการจัดการ

ขยะของตนเอง และอยู่ระหว่างออกแบบ application

Q1-Q4/65

ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65



B. Innovate the efficient PROCESS

โครงการ (initiatives) สถานะ

50%2.1.1 Stakeholder Service Portal (SSP)
• พัฒนา Portal ส าหรับกลุ่ม บล. / บลจ. แล้วเสร็จ พร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 

1 เม.ย. 65 
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ด าเนินการได้ตามแผน 50%2.1.2 e-Licensing
• พัฒนาระบบร่วมกับส านักงาน กพร. (Biz Portal)  ในการยื่นขอใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยใน Phase I จะรองรับใบ ง และ PF

ด าเนินการได้ตามแผน 75%2.1.3 e-Submission
• Phase II ได้พัฒนาระบบรองรับการส่งข้อมูลแบบค าขอ และแบบรายงานจาก

ผู้ออกหลักทรัพย์ ตัวกลาง และอ่ืนๆ แบบ Paperless ที่มีกรรมการลงนาม 

พร้อมตราประทับแบบ Digital-ID

2.1 โครงการ SEC Digital Services (3 โครงการ)

ด าเนินการได้ตามแผน

ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1/65-Q4/67

Q4/64-Q3/65



โครงการ (initiatives) สถานะ

5%2.2.1 SEC Intelligence Center
• น า Data Thinking มาใช้วิเคราะห์ความต้องการ และจะพัฒนาระบบใน Q3-Q4
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ด าเนินการได้ตามแผน 5%2.2.2 Smart Dashboard/Sensor
• น า Data Thinking มาใช้วิเคราะห์ความต้องการ และจะพัฒนาระบบใน Q3-Q4

ด าเนินการได้ตามแผน 90%2.2.3 Compliance Checklist process
• จัดท ารายงานการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จ และจะน าไป embedded 

เข้าไปในระบบที่จะพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และจัดท าเป็น 
report ใน Smart Dashboard

2.2 โครงการ Data-driven processes (3 โครงการ)

ด าเนินการได้ตามแผน

B. Innovate the efficient PROCESS

2.3 Tech Experiment

2.3.1 ศึกษาการน า RPA มาใช้ในงานก ากับบัญชี
• แล้วเสร็จ แต่พบว่าข้อมูลภาษาไทยยังไม่รองรับ จึงน าข้อมูลภาษาอังกฤษ

มาทดสอบก่อน

ด าเนินการได้ตามแผน 35%

ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65

Q1-Q4/65

Q1-Q2/65

Q1-Q4/65



C. Innovate the PARTICIPATION

3.1.1 ใช้กระบวนการ Innovative thinking ในการสร้างการมีส่วนร่วม 

(Stakeholder empathy) เป็นโครงการเดียวกับ 1.5 Co-creation 
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายใน/ภายนอกแล้ว ได้แก่ 

pre-consult DA และ MF-comparison tool
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โครงการ (initiatives) สถานะ

3.1 Stakeholder Empathy ด าเนินการได้ตามแผน 25%

ร้อยละ
ของความส าเร็จ

ระยะเวลา
ในการด าเนินการ

Q1-Q4/65


