
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 193/2564                                      วนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 

 

ผลการประชุมคณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย คร้ังที ่1/2564 
_______________________________ 

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ ในการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาตลาดทุนไทย คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัพุธท่ี  27ตุลาคม 2564 ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผูแ้ทนจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน เขา้ร่วมประชุม ซ่ึงท่ีประชุมไดรั้บทราบการรายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการ
ตามแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 (ปี 2560 - 2564) ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3/2564 และการรายงานความคืบหนา้การ
ด าเนินการของมาตรการของตลาดเงินและตลาดทุนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย (เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19) รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบการก าหนดแนวทางและทิศทางของแผนพฒันาตลาดทุนไทยฉบบัต่อไป   
สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบับที ่3 ณ ส้ินไตรมาสที ่3/2564 
การด าเนินงานภายใตแ้ผนพฒันาตลาดทุนฯ ประจ าปี 2563 ประกอบดว้ย 7 มาตรการหลกั             

17 มาตรการยอ่ย และแผนงานสนบัสนุน 65 แผนงาน โดยแบ่งเป็น (1) การเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) / วสิาหกิจเร่ิมตน้ (Startup) และนวตักรรม (2) การเป็นแหล่งระดมทุนส าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ (3) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุนไทย (4) การพฒันาใหต้ลาดทุนไทยเป็นจุด
เช่ือมโยงของภูมิภาค ( 5) การมีแผนรองรับสังคมผูสู้งอาย ุ( 6) การพฒันาตลาดทุนดิจิทลั และ ( 7) การส่งเสริมการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3/2564 มีแผนงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จจ านวน 32 แผนงาน 

2.  ความคืบหน้าการด าเนินการของมาตรการของตลาดเงินและตลาดทุนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิไทย  
(เมื่อเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19) 

ท่ีประชุมไดรั้บทราบรายงานความคืบหนา้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นตลาดทุน
และตลาดเงินท่ีไดมี้การด าเนินมาตรการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 
ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  (ส านกังาน  ก.ล.ต.)  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ธปท.) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.)  ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

2.1 การด าเนินมาตรการของส านักงาน  ก.ล.ต.  ไดมี้มาตรการช่วยเหลือกิจการท่ีประสบปัญหา  
COVID-19 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1.1  ดา้นการช่วยเหลือกิจการท่ีประสบปัญหา  COVID-19 มีการเสริมสภาพคล่องให้
กิจการท่ีก าลงัประสบปัญหา/ช่วยเหลือกิจการท่ีประสบปัญหาแลว้ผา่นมาตรการต่าง  ๆ อาทิ มาตรการ  REITs with 
Buy Back Condition มาตรการPrivate REITs มาตรการ  High Yield Bond Fund เป็นตน้ 
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2.1.2  ดา้นการเปิดช่องทางและอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงตลาดทุน อาทิ การอ านวย  
ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนในขั้นตอนการเปิดบญัชี  รวมทั้งพฒันาแบบฟอร์มมาตรฐาน  และปรับปรุงหลกัเกณฑก์าร
ท าความรู้จกัลูกคา้ดว้ยวธีิอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

2.1.3 ดา้นสร้างความเขม้แขง็และ Resiliency มีส่วนช่วยสร้างความย ัง่ยนื อาทิ การสนบัสนุน
การระดมทุนท่ีช่วยส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และลดความเส่ียงเชิงระบบ เป็นตน้ 

2.2 การด าเนินมาตรการของ  ธปท. ไดมี้มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและดูแล
เสถียรภาพของระบบการเงินใน 2 ดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

2.2.1 มาตรการเสริมสภาพคล่องใหก้บัภาคธุรกิจ อาทิ (1) มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (สินเช่ือ 
soft loan) (2) มาตรการสินเช่ือฟ้ืนฟู  เพื่อให้  SMEs สามารถประคบัประคองกิจการและรักษาการจา้งงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (3) มาตรการสนบัสนุนสภาพคล่องใหก้บัสถาบนัท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่
กองทุนรวมตราสารหน้ี (4) มาตรการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี เป็นตน้ 

2.2.2 มาตรการแกไ้ขปัญหาหน้ีของประชาชนและภาคธุรกิจ  อาทิ (1) โครงการ  “พกัทรัพย์ 
พกัหน้ี” (2) มาตรการการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีย ัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ  (3) มาตรการเพื่อ
รักษาสภาพคล่องเดิมและเติมเงินใหม่ เป็นตน้ 

2.3 การด าเนินมาตรการของส านักงาน  คปภ.  ไดมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  รวมถึง  
ออกมาตรการดา้นประกนัภยั  เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนใหก้บัผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้น
ประกนัภยัประกอบดว้ยประชาชนและผูป้ระกอบการบริษทัประกนัภยัและคนกลางประกนัภยั 

2.4 การด าเนินมาตรการของ  ตลท.  ไดมี้การด าเนินมาตรการไดแ้ก่  (1) มาตรการดูแลความผนั
ผวนในตลาด (2) มาตรการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. อนุมติัให ้ตลท. ใชเ้ป็นการชัว่คราว เพื่อแกไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดจากความผนัผวนของตลาดและ (3) มาตรการช่วยเหลือผูมี้ส่วนไดเ้สีย อาทิ การลดค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูร่้วมตลาด  
และการปรับรูปแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในภาวะการระบาดของCOVID-19 เป็นตน้ 

2.5  การด าเนินมาตรการของ  FETCOไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอมาตรการ  อาทิ  (1) มาตรการ  
ขอผอ่นปรนเง่ือนไขการหยดุ  เล่ือน  น าส่งเงินสะสม/สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  (2) มาตรการจดัตั้งกองทุนรวม  
SSFX เป็นตน้ 

3. แนวทางและทศิทางของแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบับที4่ (ปี 2565 - 2570) 
ท่ีประชุมไดใ้หค้วามเห็นชอบการก าหนดแนวทางและทิศทางของแผนพฒันาตลาดทุนไทย

ฉบบัต่อไป  ซ่ึงก าหนดใหส้อดรับกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลกอยา่งรอบดา้น  ดงัน้ี  (1) การส่งเสริมการเขา้ถึง
ทางการเงินผา่นกลไกตลาดทุน  (Accessibility) (2) การเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของตลาด
ทุนไทย (Competitiveness) (3) การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับตลาดทุน  (Digital for Capital Market) (4) ตลาดทุน
ย ัง่ยนื  (Sustainable Capital Market) และ  (5) การสร้างสุขภาพทางการเงินท่ีดีในระยะยาวครอบคลุมถึงวยัเกษียณ  
(Financial Well-being) 

ทั้งน้ี  ท่ีประชุมไดใ้หค้วามเห็นชอบใหส้ านกังาน  ก.ล.ต.  เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกัในการ
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาตลาดทุนไทยฉบบัท่ี 4 ต่อไป 

 

 
ส านกันโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3689 


