
 

 

 

ฉบบัท่ี 23/2563                                                              วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 
 

ผลการประชุมคณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย คร้ังที ่1/2563 
_____________________________________ 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาตลาดทุนไทย คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัพุธท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีประชุม 
ซ่ึงประกอบดว้ย กระทรวงการคลงั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ได้หารือถึง
ผลกระทบต่อตลาดทุนท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีขยายวงกวา้งข้ึนทัว่โลก และความผนั
ผวนจากราคาน ้ามนัท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออ้มในภาค
บริการ ภาคการอุตสาหกรรม การคา้ระหวา่งประเทศ ตลอดจนผูป้ระกอบการและประชาชน รวมถึงความผนัผวน
ของตลาดทุน โดยไดมี้แนวทางทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกนั เพื่อมุ่งสร้างความเช่ือมัน่ในตลาดทุน และปฏิรูป
เศรษฐกิจไทยผา่นกลไกตลาดทุน โดยมีมาตรการหลกัๆ ดงัน้ี 

1. มาตรการสร้างความเช่ือมั่นในตลาดทุนและลดผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
1.1 มาตรการสร้างความเช่ือมัน่และเพิ่มอุปสงค์ในตลาดทุน ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรการดูแลและ

เยยีวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางออ้ม ระยะท่ี 1 ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบ เม่ือ
วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในตลาดทุนและเพิ่มอุปสงค ์โดยให้ประชาชนทัว่ไปหกัลดหยอ่นค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund หรือ SSF) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จด
ทะเบียนใน ตลท. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยก
จากวงเงินหกัลดหยอ่นค่าซ้ือหน่วยลงทุนใน SSF กรณีปกติ และไม่อยูภ่ายใตเ้พดานวงเงินหกัลดหยอ่นรวมในกองทุน
เพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยตอ้งซ้ือระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่นอ้ย
กวา่ 10 ปี นอกจากน้ี ยงัมีมาตรการช่วยเหลือดา้นการเงินและภาษีต่าง ๆ เช่น การให้สินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการ การพกัตน้เงินลดดอกเบ้ียและขยายระยะเวลาช าระหน้ีแก่ลูกหน้ี แนวทางการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่
ลูกหน้ีของธนาคารแห่งประเทศไทย การเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระดอกเบ้ียจ่าย รวมถึงการส่งเสริมเสถียรภาพการจา้ง
งานผา่นมาตรการทางภาษี และการลดเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมของนายจา้งและลูกจา้ง เป็นตน้ 

 



1.2 มาตรการบรรเทาภาระและตน้ทุนให้กบัภาคธุรกิจ มีมาตรการส าคญั ๆ ท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. 
และ ตลท. ด าเนินการโดยสรุป คือ (1) ด้านบริษัทจดทะเบียน แก้ปัญหาเก่ียวกับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ให้มีความยืดหยุน่ทั้งในดา้น
ระยะเวลาและรูปแบบการจดัประชุม รวมถึงมีการพิจารณาลดค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ่้ายเพื่อลดตน้ทุนให้กบับริษทัจด
ทะเบียน และอ านวยความสะดวกด้านการด าเนินธุรกิจให้กับบริษัทจดทะเบียนผ่านช่องทาง Digital และ 
Relationship Manager (2) ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เปิดโอกาสให้บริษทัหลกัทรัพยใ์ช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
อนุญาตพนกังานท างานจากท่ีบา้น (work from home) การมีมาตรการรองรับการขยายประเภทหลกัทรัพย์ในการท า
ธุรกรรมการซ้ือคืน (repo) และซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาจะขายคืน (reverse repo) เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
บริหารสภาพคล่องของบริษทัหลกัทรัพย ์การปรับปรุงเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนในการรับจดัจ าหน่ายหุ้นใหม่ท่ี
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และหน่วยลงทุน และลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายส าหรับบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ (3) ด้านบุคลากรในตลาดทุน มีความยดืหยุน่โดยขยายเวลาในการอบรมใหก้บับุคลากรท่ีจะต่ออายุใน
ปี 2563 รวมถึงสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการยกระดบัทกัษะ (upskill) และเพิ่มทกัษะใหม่ (reskill) บุคลากรในตลาดทุน 
(4) ด้านกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส านักงาน ก.ล.ต. จะออกหลกัเกณฑ์รองรับการจดัตั้ง SSF ท่ีมี
นโยบายลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้แลว้เสร็จภายใน 16 มีนาคม 2563 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งและจดทะเบียนกองทุนรวมดงักล่าว และใชห้ลกัการอนุมติัแบบอตัโนมติั และจะ
น าเสนอมาตรการให้นายจา้งหรือลูกจา้งหยุดหรือเล่ือนการส่งเงินสมทบหรือเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
เป็นการชัว่คราวไม่เกิน 1 ปี นอกจากน้ี ตลท. จะจดัให้มีช่องทางให้บริษทัจดทะเบียนส่ือสารขอ้มูลและมุมมองเชิง
ธุรกิจใหน้กัลงทุนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อใหน้กัลงทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนักาล และจะผอ่นผนัการ
จดัประชุมสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อรับรองงบการเงิน 

2. มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยที่จะด าเนินการผ่านกลไกตลาดทุน เพื่อให้ตลาดทุนมีบทบาทมาก
ข้ึนในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานราก ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี และตอบสนอง 
ต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่านการใช้กลไกของตลาดทุนเป็นเคร่ืองมือส าคญั โดยในปี 2563-2564 จะเน้นมาตรการ 
ใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

2.1  ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถและการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ประกอบการ ประกอบดว้ย 
การพฒันาผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs/Startup) ให้เป็นมืออาชีพ พร้อมจะเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และ
มีช่องทางการระดมทุนท่ีมากข้ึน เร่ิมจากการพฒันาความรู้และหลักสูตรผูป้ระกอบการ ส าหรับวิสาหกิจเร่ิมต้น 
(Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในรูปแบบ e-
learning และเม่ือผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีแข็งแกร่งข้ึนในระดบัหน่ึงแลว้ก็จะเขา้สู่ช่วงการเติบโตธุรกิจ (Scaling Up) ซ่ึงจะ
ผา่นกระบวนการแนะแนวและบ่มเพาะ การช่วยพฒันาระบบบริหารจดัการธุรกิจ และการจบัคู่ธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างความ
แข็งแกร่งส าหรับกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมในการระดมทุนในตลาดทุนต่อไป โดยจะ
สามารถเร่ิมด าเนินการได้ในปีน้ี นอกจากนั้นจะเพิ่มทางเลือกการระดมทุนในตลาดทุนทั้งตลาดแรกและตลาดรอง 



ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอ้งการระดมทุนหรือซ้ือขายเปล่ียนมือในรูปแบบของแพลตฟอร์มส าหรับการระดมทุนและ
ซ้ือขายในตลาดรอง (Fund Raising and Trading Platform) โดยจะเร่ิมเปิดตวัอยา่งเป็นทางการไดใ้นตน้ปี 2564 รวมทั้ง
เปิดให ้SMEs/Startup สามารถเสนอขายหุน้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการลงทุน (อนั
ไดแ้ก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital) กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) และผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
(Angel investor) ผูล้งทุนสถาบนั และพนกังาน ไดโ้ดยตรง และการปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้ระดมทุนผา่น
หุ้นกูค้ราวด์ฟันด้ิง (Debt Crowdfunding) ไดง่้ายข้ึน ตลอดจนพฒันากฎเกณฑ์ให้ SMEs สามารถเสนอขายหุ้นในวง
กวา้งได ้โดยเป็นคร้ังแรกท่ีน าหลกัการเปิดเผยขอ้มูลมาใชแ้ทนการอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบติัของ
กิจการท่ีเสนอขายหุน้ ทั้งน้ี การปรับปรุงเกณฑต่์าง ๆ จะด าเนินการเสร็จส้ินภายในปี 2563 
 2.2 ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน จะมีการบูรณาการท างานร่วมกนัของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใตแ้ผนการพฒันาทกัษะทางการเงินของคนไทย ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัในการส่งเสริมครัวเรือนในการลดการก่อ
หน้ีท่ีไม่จ  าเป็นและให้ประชาชนเขา้ใจทางเลือกต่าง ๆ ในการออม เพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอกบัการด ารงชีวิตในยาม 
ชราภาพ ทั้งน้ี แผนดงักล่าวมีโครงการท่ีตลาดทุนจะเขา้มามีบทบาทในการช่วยพฒันาทกัษะการเงินในระดบัฐาน
รากและตอบสนองยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีโดยผ่าน (1) โครงการหมอคลังอาสา ซ่ึงด าเนินการผ่านบุคลากรของ
กระทรวงการคลงัท่ีอยู่ประจ าในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นผูน้ าผูเ้ช่ียวชาญและองค์ความรู้ เขา้ไปใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะ
ทางการเงินแก่บุคลากรท่ีมีบทบาทในชุมชน อาทิ ครู พฒันากร ปราชญ์ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น
ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในชุมชน โดยจะเร่ิมด าเนินการไดใ้นปี 2563 (2) โครงการ Happy Money, Happy 
Village เป็นการพฒันาต่อยอดโครงการหมอคลงัอาสา โดยมุ่งส่งเสริมความรู้และทกัษะการเงินขั้นพื้นฐาน ให้กบั
กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้้อย มีปัญหาหน้ีสินนอกระบบและมีเงินออมน้อย โดยจดัท าชุดส่ือความรู้ท่ีพฒันาให้เขา้ใจง่าย
และเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพฒันา Trainers แก่กลุ่มผูน้ าชุมชนจากหมู่บา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายการ
เผยแพร่ความรู้ได้อย่างย ัง่ยืน โดยจะก าหนดเป้าหมายภายในปี 2564 ให้มีหมู่บา้นน าร่องอย่างน้อยจงัหวดัละ 1 
หมู่บา้น ท่ีสมาชิกทุกครัวเรือนปลอดจากหน้ีสินนอกระบบ มีความสามารถในการช าระหน้ีสินในระบบ และทุก
ครัวเรือนมีวินยัการออม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการออมและลงทุนจริงในภาคปฏิบติัผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
กองทุนการออมแห่งชาติ และสถาบนัการเงินในเครือข่าย และ (3) โครงการ platform ความรู้การเงินการลงทุน
ส าหรับคนไทย สร้างศูนยก์ลางความรู้การเงินและการลงทุนท่ีครบวงจรรวมถึงเตือนภยัทางการเงินไวใ้นแหล่งเดียว
ในรูปแบบเว็บไซต์ เป็นการบูรณาการแหล่งความรู้โดยความร่วมมือของหน่วยงานท่ีให้ความรู้ทางการเงิน และ
รองรับแผนการพฒันาทกัษะทางการเงินของคนไทยของกระทรวงการคลงัผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย โดยจะ
สามารถเร่ิมให้บริการไดภ้ายในไตรมาส 3 ปี 2563 นอกจากน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. มีการลงพื้นท่ี (reach out) และจดั
ฝึกอบรมวิทยากรตวัคูณ หรือ Train the trainer เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และร่วมกบักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อกระจายความรู้สู่กลุ่มผูน้ า
สตรีและเยาวชนในทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ  
 
 



2.3 ด้านการพัฒนาตลาดทุนดิจิทัล โดยพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Digital Infrastructure) ตลาด
ทุนอยา่งบูรณาการ เพื่อให้กระบวนการออกและเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งข้ึนและลดค่าใชจ่้ายใน
การระดมทุน โดยในระยะแรกจะเร่ิมท่ีตราสารหน้ีและจะเช่ือมต่อกับ Platform อ่ืน ๆ คาดว่าระบบ 
จะเร่ิมใช้งานไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2563 นอกจากนั้น ยงัมีการพฒันากฎเกณฑ์รองรับการระดมทุนในรูปแบบดิจิทลั 
(Securities Token Offering) ภายใตก้ฎหมายหลกัทรัพย์ เพื่อตอบรับตลาดทุนดิจิทลัและคุ้มครองผูล้งทุน 
อยา่งเหมาะสม ซ่ึงคาดวา่จะเสร็จในปีน้ี นอกจากนั้น ยงัมีโครงการ 1 Baht Bond เป็นการน าเทคโนโลยี Blockchain 
มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอขายพนัธบตัรออมทรัพยท่ี์มีราคาต่อหน่วยต ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึง
ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-wallet และเพื่ออ านวยความ
สะดวก สร้างโอกาสใหป้ระชาชนรายยอ่ยสามารถเขา้ถึงธุรกรรมทางการเงินไดท้ัว่ถึงยิ่งข้ึน โดยระบบจะเร่ิมใชง้าน
ไดใ้นช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 

การด าเนินการต่าง ๆ ตามแผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทยผ่านกลไกตลาดทุนนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ จะท างานประสานกบัคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (Capital Market  Development 
Fund: CMDF) ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการส่งเสริมการด าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ภายใตแ้ผนพฒันาตลาด
ทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาตลาดทุนไทย ทั้งในการพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน การสร้าง Eco-system ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ สามารถเขา้ถึงตลาดทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน รวมถึงการใหค้วามรู้ทางการเงินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตลาดทุน 

 

 คณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทยขอให้ความมัน่ใจกบัผูล้งทุน ผูป้ระกอบการ และประชาชนว่า
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนทุกฝ่ายไดร่้วมมือกนัเพื่อด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการสร้างเสถียรภาพในตลาด
ทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว อนัจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ และช่วยให้เศรษฐกิจไทยจะยงัขบัเคล่ือน
ต่อไปได ้ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดมี้การติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดและพร้อมท่ี
จะออกมาตรการท่ีเหมาะสมอยา่งทนัท่วงทีเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 
 

                    
 
ส านกันโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
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