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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2559-2561) และงานประจา 4 ด้ าน
ปี 2559 ก.ล.ต. มุง่ เน้นการพัฒนาระบบนิ เวศน์ตลาดทุนและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่
ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาตลาดทุน นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการส่งเสริ มพัฒนาตลาดทุน
เพื่อเสริ มสร้างบทบาทในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน โดยดาเนินงานสาคัญ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการปัญหาเชิงโครงสร้ างเพื่อสร้ างความน่ าเชื่อถือในตลาดทุน
1.1. ปรับปรุ งระบบนิเวศน์ ทเี่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน
1.1.1. จัดทาร่ าง CG Code และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผูล้ งทุนสถาบัน (Investment
Governance Code : I code) เพือ่ สนับสนุนการใช้ self-discipline และ market-discipline
1.1.2. ปรับปรุ งคุณสมบัติที่ปรึ กษาทางการเงิน (FA) และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเสนอ
มาตรการลงโทษ โดยเปิ ดเผยการปฏิบตั ิงานที่บกพร่ องของ FA ทั้งนี้ สัดส่วนของ FA ที่ทางาน
บกพร่ องตั้งแต่ระดับการมีหนังสื อกาชับจนถึงสัง่ พักหรื อเพิกถอน ลดลงเหลือร้อยละ 21
( 8 เรื่ อง จากทั้งหมด 38 เรื่ อง) ส่วนหนึ่งมาจากการให้ FA เข้ามาหารื อกับ ก.ล.ต. ก่อนนา
บริ ษทั เข้าจดทะเบียน
1.1.3. จัดฝึ กอบรมแก่ audit committee, CFO, ผูต้ รวจสอบภายใน และสมุห์บญั ชีของบริ ษทั จดทะเบียน
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อส่งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั และ CFO ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเอง และช่วยให้การทางานของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีคุณภาพดีข้ นึ
1.1.4. สนับสนุนการทาข้อมูลเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนในรู ปแบบที่เข้าใจง่าย โดยได้ปรับปรุ งบทสรุ ปของ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนให้เข้าใจง่าย ตรงกับความสนใจของผูล้ งทุน
1.2. ปรับปรุ งระบบนิเวศน์ ทเี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการซื้อขาย
1.2.1. สื่ อสารความคาดหวังด้านการทางานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อให้การ
ทางานระหว่างกันมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งเกณฑ์รับหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนซื้อขายใน SET และตลาด mai ที่เน้นคุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียนมากขึ้น
1.2.2. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยสามารถดาเนินการเรื่ องตรวจสอบ แล้วเสร็จ
ทั้งสิ้ นจานวน 45 เรื่ อง
1.2.3. ให้ความรู ้ต่อผูเ้ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งและการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่
1.3. ปรับปรุ งระบบนิเวศน์ ทเี่ กีย่ วข้องกับการนาเสนอผลิตภัณฑ์
1.3.1. จัดทาและยกร่ างแนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (product governance guideline) เพือ่ ให้มี
การพิจารณาอย่างรอบคอบในการเสนอสินค้าที่เหมาะสมแก่ผลู ้ งทุน รวมถึงได้เสนอแก้
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องธรรมาภิบาลกองทุน (fund governance)
และการใช้สิทธิ์ ออกเสี ยง (voting)
1.3.2. ปรับปรุ งกลไกในการตรวจสอบดูแลการทางานของ บลจ. ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการประสาน
กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่ วมให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับธุรกรรมของ บลจ. ที่อาจเข้าข่ายเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั ธนาคารแม่
1.3.3. แก้ไขประกาศให้เปิ ดเผยโฆษณาข้อมูลกองทุนที่มีการตั้งเป้ าหมายผลกาไรที่ได้ชดั เจน ตั้งแต่เริ่ ม
ตั้งกองทุน (trigger fund) และการปรับปรุ งแบบสรุ ปข้อมูลสาคัญของกองทุนรวม
1.3.4. ยกระดับคุณภาพบุคลากรขายและกระบวนการขาย เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ถกู ต้อง
โดยร่ างประกาศเกี่ยวกับบุคลากรขายและกระบวนการขาย
1.4. เสริมสร้ างความมั่นคงเพื่อรองรับความผันผวนในตลาดทุน โดยการปรับปรุ งเกณฑ์การกากับดูแล
สานักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทาให้ ตลาดทุนไทยเป็ นที่รู้ จกั ในระดับสากล
2.1. ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการทาธุรกิจที่สนับสนุนการแข่งขันอย่ างสร้ างสรรค์ ในตลาดทุน
2.1.1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวกลางในประเทศ โดยปรับปรุ งเกณฑ์ให้ผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจสามารถตัดสิ นใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าหากได้รับความยินยอม ภายในขอบเขต
การลงทุนที่ตกลงไว้ รวมถึงเพิม่ ขอบเขตการให้บริ การลงทุนในสิ นค้าต่างประเทศ โดยผูล้ งทุน
ได้รับความคุม้ ครองที่เหมาะสม มีขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจ และอนุญาตให้ผลู ้ งทุนที่มิไม่ใช่
รายย่อย สามารถลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินได้ทุกประเภท โดยไม่จากัดอัตราส่วนการลงทุน
2.1.2. เปิ ดรับฟังแนวทางการเข้าร่ วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน (regulatory
sandbox) เพื่อส่งเสริ มการนา FinTech หรื อการสร้างสรรค์บริ การรู ปแบบใหม่มาให้บริ การแก่
ผูล้ งทุน
2.2. พัฒนาจุดเด่ นและยกระดับตลาดทุนไทยให้เป็ นที่รู้จักในระดับสากล
2.2.1. ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเป็ นจุดเชื่อมที่สาคัญของประเทศกลุม่ Greater
Mekong Subregion (GMS) connector และประสานงานอย่างต่อเนื่องกับผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของประเทศเมียนมา และลาว รวมถึงจัดอบรมด้านความรู ้ดา้ น
ตลาดทุนให้กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
2.2.2. เตรี ยมเข้ารับการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) ตามมาตรฐานการ
กากับดูแลตลาดทุนสากล (International Organization of Securities Commissions: IOSCO)
เช่น เสนอแก้ไขกฎหมายให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์
การซื้อขายหลักทรัพย์และการชาระราคาของตลาดหลักทรัพย์
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3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริมให้ กจิ การและประชาชนเข้าถึงและสามารถใช้ ประโยชน์ จากตลาดทุน
3.1. ส่ งเสริมให้ กจิ การเข้าถึงและสามารถใช้ ประโยชน์ จากตลาดทุน ส่งเสริ มให้ธุรกิจเอสเอ็มอีใช้ประโยชน์
ในตลาดทุน อาทิ การเสนอขายหุน้ ผ่านระบบเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ (equity crowdfunding) การร่ วม
ลงทุน และการลงทุนผ่าน private equity trust พร้อมทั้งมีแนวปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ห้บริ การเป็ นตัวกลาง
ในการระดมทุน (funding portal)
3.2. ส่ งเสริมการออมรองรับการเกษียณ ส่งเสริ มให้นายจ้างมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ( PVD) หลากหลาย
รู ปแบบ เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพแบบปรับเปลี่ยนตามช่วงอายุ (life path) มีการให้ความรู ้ผ่าน
กิจกรรมกับกลุ่มผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม และให้ความรู ้ผ่านสื่ ออื่น ๆ บนเว็บไซต์
ThaiPVD.com มี PVD community ซึ่งมีจานวนแฟนเพจมากกว่า 5,000 ราย
3.3. ส่ งเสริมให้ ผ้รู ่ วมตลาดมีความพร้ อม รู้ เท่ าทัน และใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
3.3.1. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ในตลาดทุน ผ่านการจัดงาน
Fintech Forum 6 ครั้ง
3.3.2. จัดประกวด FinTech Challenge program ที่ร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน
โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการจานวน 123 ทีม และได้คดั เลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม
3.3.3. กากับดูแล SET และบริ ษทั หลักทรัพย์ให้มีระบบรองรับและป้ องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทมี่ ี
มาตรฐานสากล
4. ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริมสร้ างองค์กรให้ สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจได้ อย่ างยั่งยืน
4.1. ปรับปรุ งนโยบายบริ หารจัดการองค์กร ด้วยการบูรณาการ และเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4.2. ปรับปรุ งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้รับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริ ง
รวมถึงมีการประสานงานและหารื อประเด็นเชิงนโยบายอย่างสม่าเสมอระหว่างหน่วยงานกากับดูแล
ในตลาดเงินตลาดทุน เพื่อลดช่องว่างในการกากับดูแล ติดตาม เท่าทัน อุปสรรคของภาคธุรกิจ และ
ความเสี่ ยงในตลาดเงินที่เชื่อมโยงกัน
4.3. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการข้อมูลและการรู ้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ความรู ้พนักงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ
ผลการดาเนินงานตามงานประจา 4 ด้ าน ในปี 2559
ด้ านที่ 1: การเสนอขายหลักทรัพย์ และการกากับดูแลบริษทั จดทะเบียน ใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) ได้ตามเป้ าหมายคือ ไม่เกิน 4 เดือน โดยมี IPO ยื่นมาทั้งหมด 39 เรื่ อง
สิ้ นสุดแล้ว 23 เรื่ อง รวมถึงตรวจสอบบริ ษทั สอบบัญชีได้ครบถ้วนตามแผน

3

เอกสารแนบประกอบข่าว ก.ล.ต. ที่ 2/2560

ด้ านที่ 2: การกากับดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวกลาง และเสถียรภาพตลาดทุน ตรวจสอบคุณภาพบริ ษทั
หลักทรัพย์ครบทุกบริ ษทั ตามแผนงาน และตรวจสอบระบบการรองรับความผันผวนของบริ ษทั หลักทรัพย์
พบว่าบริ ษทั หลักทรัพย์และสานักหักบัญชีไม่ประสบปัญหา อยูใ่ นภาวะปกติ
ด้ านที่ 3: การกากับดูแลกองทุนรวม ใช้เวลาในการพิจารณาอนุมตั ิกองทุนภายในเวลาที่กาหนดคือ 45 วัน
โดยพิจารณาอนุมตั ิไป 89 กองทุน คิดเป็ นร้อยละ 90 ของจานวนกองทุนที่ยื่นขออนุมตั ิท้งั หมด 99 กองทุน
นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบคุณภาพ บลจ. โดยการดูแลความเสี่ยงด้านกองทุนรวมและตรวจสอบระบบการรองรับ
ความผันผวนของ บลจ. ซึ่งไม่พบปัญหา
ด้ านที่ 4: การดาเนินการบังคับใช้ กฎหมายกับผู้กระทาผิด ไม่พบเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสามารถดาเนินการกับบุคลากรภายใต้การกากับดูแลกรณี เป็ นความผิด
ไม่ซบั ซ้อนแล้วเสร็ จจานวน 13 เรื่ อง จากทั้งหมด 20 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 64 ภายในเวลา 6 เดือน และหากเป็ น
กรณี ความผิดซับซ้อนสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็ จได้จานวน 5 เรื่ อง จาก 9 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 56 ภายใน
เวลา 12 เดือน
________________________
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