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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2559-2561) และงานประจ า 4 ด้าน  
 

ปี 2559 ก.ล.ต. มุง่เนน้การพฒันาระบบนิเวศน์ตลาดทุนและแกปั้ญหาเชิงโครงสร้าง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ 
ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัต่อการพฒันาตลาดทุน นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมพฒันาตลาดทุน  
เพ่ือเสริมสร้างบทบาทในการสนบัสนุนเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน โดยด าเนินงานส าคญั ไดแ้ก่ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จดัการปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในตลาดทุน  
1.1. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ทีเ่กีย่วข้องกับบริษทัจดทะเบียน  

1.1.1. จดัท าร่าง CG Code และหลกัธรรมาภิบาลการลงทนุของผูล้งทนุสถาบนั (Investment 
Governance Code : I code) เพ่ือสนบัสนุนการใช ้self-discipline และ market-discipline 

1.1.2. ปรับปรุงคณุสมบติัท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA) และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน รวมถึงเสนอ
มาตรการลงโทษ โดยเปิดเผยการปฏิบติังานท่ีบกพร่องของ FA ทั้งน้ี สดัส่วนของ FA ท่ีท  างาน
บกพร่องตั้งแต่ระดบัการมีหนงัสือก าชบัจนถึงสัง่พกัหรือเพิกถอน ลดลงเหลือร้อยละ 21  
( 8 เร่ือง จากทั้งหมด 38 เร่ือง) ส่วนหน่ึงมาจากการให ้FA เขา้มาหารือกบั ก.ล.ต. ก่อนน า 
บริษทัเขา้จดทะเบียน  

1.1.3. จดัฝึกอบรมแก่ audit committee, CFO, ผูต้รวจสอบภายใน และสมุห์บญัชีของบริษทัจดทะเบียน
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษทัและ CFO ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของตนเอง และช่วยใหก้ารท างานของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีคุณภาพดีข้ึน   

1.1.4. สนบัสนุนการท าขอ้มูลเปิดเผยต่อผูล้งทุนในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย โดยไดป้รับปรุงบทสรุปของ
ผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนใหเ้ขา้ใจง่าย ตรงกบัความสนใจของผูล้งทุน 

1.2. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ทีเ่กีย่วข้องกับกระบวนการซื้อขาย 
1.2.1. ส่ือสารความคาดหวงัดา้นการท างานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เพ่ือใหก้าร

ท างานระหว่างกนัมีความชดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ี ไดอ้นุมติัการปรับปรุงเกณฑรั์บหลกัทรัพย์
เขา้จดทะเบียนซ้ือขายใน SET และตลาด mai ท่ีเนน้คุณภาพของบริษทัจดทะเบียนมากข้ึน  

1.2.2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยสามารถด าเนินการเร่ืองตรวจสอบ แลว้เสร็จ
ทั้งส้ินจ านวน 45 เร่ือง 

1.2.3. ใหค้วามรู้ต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัมาตรการลงโทษทางแพง่และการแกไ้ข พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใหม ่ 

1.3. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ทีเ่กีย่วข้องกับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ 
1.3.1. จดัท าและยกร่างแนวทางการเสนอขายผลิตภณัฑ ์(product governance guideline)  เพ่ือใหมี้ 

การพิจารณาอยา่งรอบคอบในการเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ผูล้งทุน รวมถึงไดเ้สนอแก้
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พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองธรรมาภิบาลกองทนุ (fund governance)
และการใชสิ้ทธ์ิออกเสียง (voting) 

1.3.2. ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบดูแลการท างานของ บลจ. ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยการประสาน
กบัธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือร่วมใหข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมของ บลจ. ท่ีอาจเขา้ข่ายเอ้ือ
ประโยชน์ใหก้บัธนาคารแม ่

1.3.3. แกไ้ขประกาศใหเ้ปิดเผยโฆษณาขอ้มลูกองทุนท่ีมีการตั้งเป้าหมายผลก าไรท่ีไดช้ดัเจน ตั้งแต่เร่ิม
ตั้งกองทุน (trigger fund) และการปรับปรุงแบบสรุปขอ้มลูส าคญัของกองทุนรวม  

1.3.4. ยกระดบัคุณภาพบคุลากรขายและกระบวนการขาย เพ่ือใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง  
โดยร่างประกาศเก่ียวกบับุคลากรขายและกระบวนการขาย  

1.4. เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อรองรับความผนัผวนในตลาดทุน โดยการปรับปรุงเกณฑก์ารก ากบัดูแล
ส านกัหกับญัชี และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัและท าให้ตลาดทุนไทยเป็นที่รู้จกัในระดับสากล  
2.1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท าธุรกจิที่สนับสนุนการแข่งขนัอย่างสร้างสรรค์ในตลาดทุน 

2.1.1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของตวักลางในประเทศ โดยปรับปรุงเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจสามารถตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ทนลูกคา้หากไดรั้บความยนิยอม ภายในขอบเขต 
การลงทุนท่ีตกลงไว ้รวมถึงเพ่ิมขอบเขตการใหบ้ริการลงทุนในสินคา้ต่างประเทศ โดยผูล้งทนุ
ไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสม มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ และอนุญาตใหผู้ล้งทนุท่ีมิไม่ใช่
รายยอ่ย สามารถลงทุนในทรัพยสิ์นทางการเงินไดทุ้กประเภท โดยไมจ่  ากดัอตัราส่วนการลงทุน  

2.1.2. เปิดรับฟังแนวทางการเขา้ร่วมโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมในตลาดทุน (regulatory 
sandbox) เพ่ือส่งเสริมการน า FinTech หรือการสร้างสรรคบ์ริการรูปแบบใหมม่าใหบ้ริการแก่ 
ผูล้งทุน 

2.2. พัฒนาจุดเด่นและยกระดับตลาดทุนไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
2.2.1. ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเป็นจุดเช่ือมท่ีส าคญัของประเทศกลุม่ Greater 

Mekong Subregion (GMS) connector และประสานงานอยา่งต่อเน่ืองกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของ
หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทนุของประเทศเมียนมา และลาว รวมถึงจดัอบรมดา้นความรู้ดา้น
ตลาดทุนใหก้บัประเทศเพ่ือนบา้น 

2.2.2. เตรียมเขา้รับการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP) ตามมาตรฐานการ
ก ากบัดูแลตลาดทนุสากล (International Organization of Securities Commissions: IOSCO)  
เช่น เสนอแกไ้ขกฎหมายใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเกณฑ ์
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการช าระราคาของตลาดหลกัทรัพย ์
 
 



เอกสารแนบประกอบข่าว ก.ล.ต. ท่ี 2/2560 

3 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กจิการและประชาชนเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน  
3.1. ส่งเสริมให้กจิการเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ส่งเสริมใหธุ้รกิจเอสเอม็อีใชป้ระโยชน์

ในตลาดทุน  อาทิ การเสนอขายหุน้ผ่านระบบเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (equity crowdfunding) การร่วม
ลงทุน และการลงทุนผ่าน private equity trust พร้อมทั้งมีแนวปฏิบติัส าหรับผูใ้หบ้ริการเป็นตวักลาง
ในการระดมทุน (funding portal) 

3.2. ส่งเสริมการออมรองรับการเกษยีณ ส่งเสริมใหน้ายจา้งมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ( PVD) หลากหลาย
รูปแบบ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพแบบปรับเปล่ียนตามช่วงอาย ุ(life path) มีการใหค้วามรู้ผ่าน
กิจกรรมกบักลุ่มผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม และใหค้วามรู้ผ่านส่ืออ่ืน ๆ บนเวบ็ไซต ์
ThaiPVD.com มี PVD community ซ่ึงมีจ านวนแฟนเพจมากกว่า 5,000 ราย   

3.3. ส่งเสริมให้ผู้ร่วมตลาดมคีวามพร้อม รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี   
3.3.1. สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ในตลาดทนุ ผ่านการจดังาน 

Fintech Forum  6 คร้ัง  
3.3.2. จดัประกวด FinTech Challenge program ท่ีร่วมมือกบัหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน  

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 123 ทีม  และไดค้ดัเลือกทีมท่ีผ่านเขา้รอบ 10 ทีม  
3.3.3. ก ากบัดูแล SET และบริษทัหลกัทรัพยใ์หมี้ระบบรองรับและป้องกนัภยัคกุคามทางไซเบอร์ท่ีมี

มาตรฐานสากล  
 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้สามารถบรรลุผลตามวสัิยทศัน์และพันธกิจได้อย่างยั่งยืน 
4.1. ปรับปรุงนโยบายบริหารจดัการองคก์ร ดว้ยการบูรณาการ และเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 
4.2. ปรับปรุงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ใหรั้บฟังความคิดเห็นอยา่งแทจ้ริง 

รวมถึงมีการประสานงานและหารือประเดน็เชิงนโยบายอยา่งสม ่าเสมอระหว่างหน่วยงานก ากบัดูแล
ในตลาดเงินตลาดทุน เพ่ือลดช่องว่างในการก ากบัดูแล ติดตาม เท่าทนั อุปสรรคของภาคธุรกิจ และ
ความเส่ียงในตลาดเงินท่ีเช่ือมโยงกนั 

4.3. พฒันาระบบการบริหารจดัการขอ้มูลและการรู้เท่าทนัเทคโนโลยี ใหค้วามรู้พนกังานเก่ียวกบั
เทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

 

ผลการด าเนินงานตามงานประจ า 4 ด้าน ในปี 2559   
ด้านที่ 1: การเสนอขายหลกัทรัพย์และการก ากับดูแลบริษทัจดทะเบียน ใชเ้วลาในการพิจารณาอนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยต่์อประชาชนในคร้ังแรก (IPO) ไดต้ามเป้าหมายคือ ไม่เกิน 4 เดือน โดยมี IPO ยื่นมาทั้งหมด 39 เร่ือง 
ส้ินสุดแลว้ 23 เร่ือง รวมถึงตรวจสอบบริษทัสอบบญัชีไดค้รบถว้นตามแผน  
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ด้านที่ 2: การก ากับดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ตวักลาง และเสถียรภาพตลาดทุน ตรวจสอบคณุภาพบริษทั
หลกัทรัพยค์รบทกุบริษทัตามแผนงาน และตรวจสอบระบบการรองรับความผนัผวนของบริษทัหลกัทรัพย์
พบว่าบริษทัหลกัทรัพยแ์ละส านกัหกับญัชีไม่ประสบปัญหา อยูใ่นภาวะปกติ 
 

ด้านที่ 3: การก ากับดูแลกองทุนรวม ใชเ้วลาในการพิจารณาอนุมติักองทุนภายในเวลาท่ีก าหนดคือ 45 วนั  
โดยพิจารณาอนุมติัไป 89 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนกองทุนท่ียื่นขออนุมติัทั้งหมด 99 กองทุน 
นอกจากน้ี ไดต้รวจสอบคุณภาพ บลจ. โดยการดูแลความเส่ียงดา้นกองทุนรวมและตรวจสอบระบบการรองรับ
ความผนัผวนของ บลจ. ซ่ึงไม่พบปัญหา  
 

ด้านที่ 4: การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผดิ ไม่พบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต และสามารถด าเนินการกบับุคลากรภายใตก้ารก ากบัดูแลกรณีเป็นความผิด 
ไม่ซบัซอ้นแลว้เสร็จจ านวน 13 เร่ือง จากทั้งหมด 20 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 64 ภายในเวลา 6 เดือน และหากเป็น
กรณีความผิดซบัซอ้นสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดจ้  านวน 5 เร่ือง จาก 9 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 56 ภายใน
เวลา 12 เดือน 

________________________ 


