
หน่วย : บาท

35,007,000     

1 Welath Advice for All       23,608,000  - สร้าง service provider ท่ีให้ wealth advice  เพ่ือตอบโจทย์ wealth accumulation
 - การส่งเสริมการใช้ FinTech เป็น solutions / tools เพ่ือช่วยผู้ลงทุนวางแผนการเงินและ
ตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม และให้คนไทยตระหนักว่า fianancial planning เป็น life 
skill ส าคัญ

2 ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนและสมาชิกPVD         7,470,000  - รณรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนให้แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน และปกป้อง
ผลประโยชน์ของตัวเอง 
 - รณรงค์ให้ความรู้แก่สมาชิก PVD ผ่านนายจ้าง/ self learning เพ่ือให้เข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของ retirement saving เพ่ือให้มีเงินออมเพียงพอรองรับการเกษียณโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

3 การเปิดให้เช่ือมโยงข้อมูล open data 
(XBRL)

        3,500,000 ศึกษา และจัดหาซอฟแวร์ท่ีรองรับเทคโนโลยี XBRL น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศส าหรับ รับ-ส่งข้อมูลงบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

4 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีต่อการ 
unbundle ของธุรกิจ

           196,000 ศึกษาข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีในการ 
unbundle ของธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิด information ท่ีเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนในการ
ตัดสินใจ

5 แผนพัฒนา PVD              77,000  - ศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 - ประชุมหารือกับ service providers ท่ีสนใจเข้าเป็น new comer
 - ร่วมกับ AOP/ AIMC ในการให้ความรู้ FC และสมาชิกในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายงาน

6 ท าให้ข้อมูลเก่ียวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์เป็น open data เพ่ือให้ 
market participants สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดได้

             58,000  - ปรับปรุง executive summary ให้มีข้อมูลท่ีเป็นท่ีสนใจของผู้ลงทุน
 - ท าระบบรองรับการท าให้ข้อมูลเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็น open data
 เพ่ือให้ market participants สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในรูปแบบท่ีจะ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

7 การออกกฎกระทรวงกลาง และ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต
ด้านสัญญา

             49,000 ศึกษาข้อมูลและจัดท าหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตให้ยืดหยุ่นกับทุกประเภทหลักทรัพย์ 
และรองรับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่ได้

8 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ discretionary 
account

             49,000 ศึกษาและก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจนในการท า discretion to execution เพ่ือให้ธุรกิจ broker
 สามารถท าได้

      13,029,600 

1 การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศท่ีด้อย
พัฒนา

      11,667,600 เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และเข้าร่วมประชุม จัดท าหลักสูตรและให้ความรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศท่ีด้อย
พัฒนา ตลอดจนจัดท าโครงการแลกเปล่ียนพนักงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน

2 การส่งเสริมการระดมทุนด้วย 
Crowdfunding และ ICO

           729,000  - ออกประกาศ ICO และปรับปรุงประกาศ Crowdfunding ท่ีเป็นอุปสรรค 
 - จัดสัมมนา กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการระดมทุนและการลงทุนใน 
Crowdfunding, ICO และจัดท าส่ือให้ความรู้ เร่ือง ICO, Crowdfunding

3 ขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และ
สนับสนุน cross listing ของบริษัทใน
กลุ่ม CLMV

           203,000 หารือ ตลท. เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับแนวทางสนับสนุน 
cross listing ของบริษัทในกลุ่ม CLMV และด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดท่ีเป็นอุปสรรค

B. funding opportunity for growth

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561

โครงการ จ านวนเงิน รายละเอียดโครงการ
A. wealth advice for all
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หน่วย : บาท

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561

โครงการ จ านวนเงิน รายละเอียดโครงการ
4 ผลักดันให้ CLMV ใช้ infra fund และ 

infra trust
           123,000 หารือ ตลท. เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับแนวทางสนับสนุน 

cross listing ของบริษัทในกลุ่ม CLMV และด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดท่ีเป็นอุปสรรค
5 infrastructure financing              90,000 ก าหนดแผนงานในการส่งเสริมการใช้ตลาดทุนในการ finance infrastructure ได้แก่ 

หารือหน่วยงานภาครัฐ, ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ
ระดมทุนผ่านตลาดทุน เป็นต้น

6 ขยาย ASEAN disclosure standard and 
streamlined Review Framework to cover 
MTN Programmes

             67,000 ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์/ มาตรฐาน ขยาย ASEAN disclosure standard and 
streamlined review framework to cover MTN programes

7 ASEAN Green bond standards              52,000  - ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์/ASEAN Green bond standards
 - ออก guideline ส าหรับ green bond ให้เป็นไปตาม ASEAN Green bond standards

8 cross border offering              45,000  - หารือ บลจ.ไทย ท่ีสนใจเสนอขาย CIS (โครงการจัดการลงทุน) ข้ามประเทศ เพ่ือ 
identify อุปสรรคในการเสนอขาย CIS ข้ามประเทศ และสนับสนุนให้ บลจ.ไทย สามารถ
เสนอขาย CIS ข้ามประเทศได้
 - หารือร่วมกับ regulator ต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดอุปสรรคของ บลจ.ไทย ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเสนอขาย CIS ข้ามประเทศ

9 สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไข
ประกาศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการระดมทุน
ของ startup

             43,000 แก้ไขประกาศ CD เพ่ือให้บริษัทจ ากัดสามารถออก CD และ ESOP หุ้นบุริมสิทธิ ได้ ซ่ึง
จะช่วย start-up มีเงินทุนส าหรับการด าเนินธุรกิจ

10 Streamlined offering & ongoing process              10,000 ก าหนดแนวทางการแบ่งงานกับ ตลท. ด้าน offering และ ongoing ท่ีชัดเจนและ
ด าเนินการแก้ไขประกาศท่ีเก่ียวข้อง

      26,045,000 

1 Co-Sourcing onsite audit ส าหรับการ
ตรวจสอบด้าน IT Phase 2

      16,000,000 จัดจ้างผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมกับส านักงานในการตรวจ onsite พร้อมท้ังใช้ framework และ
เคร่ืองมือในการตรวจสอบตามเกณฑ์ส านักงาน

2 Cyber Security         3,500,000  - จัดให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฯ เช่น การสมัครบริการข่าวด้าน Security
 - การซ้อมรับมือภัยคุกคามในภาคธุรกิจการเงิน (Financial Sector Exercise)
 - การจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีส าหรับสมาชิก TCM-CERT
 - การจัด Cyber security boot-camp
 - จ้างผู้เช่ียวชาญท า Guideline ตามประกาศด้าน Cyber security

3 FinTech Challenge         4,250,000 จัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ด้าน FinTech แก่ผู้ประกอบการ ท้ังท่ีเป็น incumbent / start-up 
รายใหม่ และบุคคลท่ัวไป รวมถึงให้ start-up น าเสนอนวัตกรรมท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภาพให้
ตลาดทุนไทยเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

4 3 Regulators Information Sharing 
platform

        2,000,000  - จัดให้มีระบบ share ข้อมูลระหว่าง ก.ล.ต.  ธปท. และ คปภ.
 - พัฒนาระบบโดยยึดพ้ืนฐานของ DLT (Distributed Ledger Technology)
 - พัฒนา API (Application Programming Interface) ท่ีเก่ียวข้องส าหรับการ share ข้อมูล

C. foundation for digitization
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หน่วย : บาท

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561

โครงการ จ านวนเงิน รายละเอียดโครงการ
5 FinTech Forum            100,000  - ศึกษาและติดตาม technology trend ตัวอย่างการน าไปใช้ ของภาคธุรกิจและหน่วยงาน

ก ากับดูแล
 - จัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ ให้กับผู้ท่ีสนใจ เพ่ือให้ทราบถึง technology trend แนวคิด
การน าไปใช้ ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ รวมท้ังให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับ 
technology ใหม่ๆ ความเส่ียง และโอกาสท่ีเก่ียวข้อง

6 ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการใช้คู่มือ
การปฏิบัติตามข้อก าหนดของส านักงาน

             84,000 จัดสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการใช้คู่มือการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
ส านักงาน

7 ระบบช่วยค านวณ NC ส าหรับบริษัท
หลักทรัพย์

             64,000 ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการใช้งานระบบ NC โดยหารือกับผู้ประกอบธุรกิจ/
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และน า requirement ท่ีได้จากการหารือไปพัฒนาระบบ

8 การสนับสนุนให้เกิด infrastructure ท่ี
ช่วยในเร่ือง  e-KYC

             47,000 จัดท า  infrastructure ของประเทศในเร่ือง Digital Identity ซ่ึงช่วยให้การท า e-KYC 
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องย่ิงข้ึน

      22,448,500 

1 เสริมสร้าง CG บจ. เพ่ือ value creation         7,500,000  - จัดท าหลักสูตรอบรมเพ่ือสร้าง buy-in 
 - จ้างท่ีปรึกษาจัดท าคู่มือ/ เคร่ืองมือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติให้สอด
รับกับ CG Code 
 - จัดสัมมนาเพ่ือสร้าง awareness

2 ASEAN CG Scorecard         5,000,000 ให้เงินสนับสนุนผู้เช่ียวชาญไทยเพ่ือด าเนินการ ดังน้ี 
 - ร่วมกับ expert ของประเทศอ่ืนใน ASEAN พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน 
CG ของ บจ. ของประเทศสมาชิก
 - ประเมิน CG ของ บจ. ไทยท่ีร่วมโครงการ ตามแนวทางของ scorecard
 - ทบทวนคะแนน บจ. ของประเทศอ่ืน (peer review) เพ่ือให้ได้ บจ. ท่ีมี CG ท่ีดีในระดับ
 ASEAN (TOP regional ranking)

3 ประเมินคุณภาพจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี (AGM)

        3,200,000 ให้เงินสนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพ่ือด าเนินการดังน้ี
 - ประเมินคุณภาพ AGM โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ (1) การด าเนินการก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น (2) การด าเนินการในวันประชุม (3) การด าเนินการหลังวันประชุม
 - ประเมินคุณภาพ AGM ของหน่วยลงทุน Property Fund, Infrastructure Fund และ REIT
 ท่ีจดทะเบียนใน ตลท. ใน 2 ด้าน คือ (1) การเปิดเผยข้อมูล (2) การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียม

4 จัดท า survey พฤติกรรม ผู้ลงทุนใน
กองทุน เพ่ือประกอบการวางแนวทาง
การก ากับดูแลให้เหมาะสม

        2,253,000 จัดท า survey พฤติกรรมผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน

5 ส่งเสริม CG ผู้ลงทุนสถาบัน         2,000,000 จัดประชุม อบรมสัมมนา รวมถึงจัดท าเคร่ืองมือเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ลงทุนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

6 การเตรียมการเข้ารับประเมิน FSAP         1,360,000 จัดหาท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมการเพ่ือรับการประเมิน FSAP / ด าเนินการปิด gap จาก 
self-assessment ของส านักงาน

D. effective supervision
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หน่วย : บาท

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561

โครงการ จ านวนเงิน รายละเอียดโครงการ
7 Governance & Culture ท่ีมุ่งเน้น putting 

investor first (บล. และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า)

           340,000 จัดสัมมนาโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี รวมท้ังส่งเสริมวินัยในการก ากับดูแลตนเอง (self-discipline)

8 แก้เกณฑ์ ตาม FSAP และ ปิด gap            244,000 ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์/ มาตรฐาน ตามแนว FSAP และปิด gap
9 Governance & Culture ท่ีมุ่งเน้น putting 

investor first (บลจ.)
           106,500 จัดสัมมนาโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี รวมท้ังส่งเสริมวินัยในการก ากับดูแลตนเอง (self-discipline)
10 การจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการแก้ไข

 กม. เร่ือง IOE
             82,000  - ศึกษาและจัดท าหลักเกณฑ์เก่ียวกับ  IOE

 - จัดอบรมผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็น IOE
11 จัดการ COI ของ FA/UW/BHR              67,000 ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือจัดการ Conflict of Interest  ของ FA/ UW/ BHR
12 การยกระดับ professional ของ FA              53,000 ปรับปรุงการก ากับดูแล FA ให้เป็น license
13 ยกระดับการท าหน้าท่ี BHR และ

ปรับปรุงข้อก าหนดสิทธิตัวอย่าง
             52,000 ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือยกระดับการท าหน้าท่ี BHR และปรับปรุงข้อก าหนด

สิทธิตัวอย่าง
14 FSAP              48,000 ปิด key gap IOSCO principle ท่ีส่งผลต่อการประเมิน FSAP
15 ออกมาตรการจัดการ COI ในการออก

และเสนอขายหลักทรัพย์
             43,000 แก้ไขประกาศท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้ข้อสรุปจากโครงการ regulatory reform

16 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกและ
เสนอขายกอง REIT/infra ให้สะท้อน
การมี governance ในการบริหารจัดการ
กอง

             43,000 แก้ไขประกาศท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้ข้อสรุปจากโครงการ regulatory reform

17 ออก guideline ในการจัดท า recovery 
and resolution plan (RRP)

             35,000 ศึกษาข้อมูลและจัดท า guideline

18 การผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดลงทุน
ได้รับการรับรอง CFA Asset Manager 
Code of Conduct

             22,000  - ประสานงานกับสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ (“CFAST”) ในการผลักดัน บลจ. adopt CFA
 Asset Manager Code of Conduct
 - ประชุมหารือกับ บลจ. เพ่ือผลักดันให้ บลจ. adopt CFA Asset Manager Code of 
Conduct

    198,000,000 

1 Enterprise Information Management 
(EIM)

    150,000,000 วาง backbone platform ท่ีช่วย enable การขับเคล่ือนองค์กรด้วย Data-driven process โดย
ด าเนินการเป็น phase แบบ end-to-end
 - phase แรก - listed company
 - phase ถัดไป - ตราสารหน้ีและอ่ืนๆ / กองทุนรวม /intermediaries and professional

2 Enterprise Architecture       20,000,000  - จัดท า business & IT blueprint (EA) เพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงและจุดท่ีจะน ามาปรับปรุง
 - จัดท า Implementation plan ตาม EA blueprint
 - จัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเห็นถึงความส าคัญ และประโยชน์ ของการ
มีสถาปัตยกรรมองค์กร และจัดฝึกอบรมและ workshop ให้คณะท างานของส านักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

E. reform of regulations & regulator
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หน่วย : บาท

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561

โครงการ จ านวนเงิน รายละเอียดโครงการ
3 E-learning (Learning Management 

System)
        5,500,000  - เช่าระบบ LMS และเคร่ืองแม่ข่ายในระบบ Cloud โดยระบบ LMS จะต้อง

ประกอบด้วยฟังก์ช่ันการใช้งานท่ีส านักงานก าหนด
 - จัดจ้างท าส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ และเข้าใจได้ง่าย

4 จ้างผู้เช่ียวชาญด้าน Agile         7,000,000 จ้างผู้เช่ียวชาญในการจัด workshop/ ให้ค าแนะน า เพ่ือให้การประยุกต์หลักการ product 
discovery และ product development ตามกระบวนการพัฒนาระบบแบบ Agile เกิด
ประสิทธิภาพ

5 จ้างท่ีปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร  
Sucession Plan

        5,000,000 จ้างท่ีปรึกษาศึกษาแนวโน้มทิศทางของส านักงาน ก าหนดคุณลักษณะส าคัญของต าแหน่ง
ส าหรับเป้าหมายของงานในอนาคต และท าการประเมินผู้บริหารท่ีมีศักยภาพ 
ด้วยเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือระบุจุดแข็ง/ จุดอ่อน และวางแผนพัฒนาเตรียมความ
พร้อมเป็นรายบุคคล และการพัฒนา

6 Adoption of good regulatory practices 
(regulatory practice reform)

        3,000,000 จ้างท่ีปรึกษาในการท า regulatory guillotine เก่ียวกับแบบค าขออนุญาตตาม พรบ.อ านวย
ความสะดวก โดยใช้ข้อมูลแนวทางการขออนุญาตในต่างประเทศและความเห็นจาก expert
 มาประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังได้รับค าปรึกษาในการจัดท าคู่มือและเคร่ืองมือต่างๆ 
เพ่ือให้ส านักงานสามารถน าความรู้ไปใช้ในงาน regulatory guillotine ส าหรับหลักเกณฑ์
อ่ืนๆ

7 การใช้ tools เพ่ือการ engage 
stakeholders พัฒนา social media

        2,000,000 จัดจ้างเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการช่องทางการ engage โดยใช้ tools ต่าง ๆ หรือ social 
media เช่น facebook ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดท าเน้ือหาในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย น่าสนใจ มี
การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ respond กับค าถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

8 Innovation Challenge Program         2,000,000  - อบรม innovation incubation program เพ่ือสร้างให้ผู้เข้ารอบเป็น innovation agent
 - จ้าง outsource พัฒนาระบบ (ถ้ามี)

9 จ้างผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาด้าน 
Application architecture

        1,500,000  - จ้างผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าเก่ียวกับสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบท่ีเหมาะสมกับ
ส านักงาน เช่น Micro-Service
 - เข้าร่วมประชุม/จัด workshop เพ่ือให้ความเห็นในประเด็นเก่ียวกับการน าเทคโนโลยีไป
ใช้งาน

10 ตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานโดยบุคคลภายนอก

        1,000,000 ทดสอบและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอ์ของส านักงาน โดยการทดสอบเจาะระบบหรือโจมตีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน (penetration test) จากภายนอกผ่าน internet และจากโซนต่างๆ
 ภายในส านักงาน

11 ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงาน 
www.sec.or.th เพ่ิมเติม

        1,000,000 ปรับปรุงเว็บไซต์ www.sec.or.th เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมหลังจากงานจัดจ้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ

รวม     294,530,100 
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