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ฉบบัท่ี 68/2565                                                  วนัท่ี 26 เมษายน 2565 

 

ผลการประชุมคณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย คร้ังที ่1/2565 
____________________________________________ 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุม
คณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 มีผูแ้ทนจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับตลาดทุนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 (ปี 2560 – 2564) และทิศทางของร่างแผนพฒันาตลาดทุนไทย 
ฉบบัท่ี 4 (ปี 2565 – 2570) รวมทั้งรับทราบการรายงานสรุปมาตรการทางการเงินและตลาดทุนท่ีมีส่วนในการ
ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
มาตรการท่ีจะด าเนินการในระยะต่อไป (มาตรการฯ) โดยกระทรวงการคลงัจะน ามาตรการฯ และหลกัการใน
การก าหนดทิศทางของร่างแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 4 รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบไปพร้อมกบั
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 (ปี 2560 - 2564) ในระยะส้ินแผน 

ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย คร้ังท่ี 1/2565 มีสาระส าคญั สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ผลการด าเนินการตามแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบับที ่3 (ปี 2560 - 2564) 
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนพฒันา

ตลาดทุนไทย ฉบบัที่ 3 (ปี 2560 - 2564) ในระยะส้ินส้ินแผน เพื่อกระทรวงการคลงัจะไดน้ าเสนอรายงาน
ดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป โดยสามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี  

1.1 แผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัที่ 3 (ปี 2560 – 2564) ก าหนดวิสัยทศัน์ คือ พฒันา
ตลาดทุนไทยให้สามารถเขา้ถึง แข่งได ้เชื่อมโยง และสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยมี
เป้าหมายหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ เขา้ถึงแข่งขนัได ้เช่ือมโยง และย ัง่ยืน ประกอบไปดว้ย 7 มาตรการหลกั ไดแ้ก่ 
(1) การเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)/วิสาหกิจเร่ิมตน้ (Startup) และ
นวตักรรม (2) การเป็นแหล่งระดมทุนส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (3) การเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขนัของตลาดทุนไทย (4) การพฒันาให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเชื่อมโยงของภูมิภาค (5) การมีแผน
รองรับสังคมผูสู้งอายุ (6) การพฒันาตลาดทุนดิจิทลั  และ (7) การส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี การ
ด าเนินงานแบ่งเป็น 17 มาตรการยอ่ย และแผนงานสนบัสนุน 64 แผนงาน โดยมีแผนงานที่ด าเนินการแลว้
เสร็จ จ านวน 45 แผนงาน (70% ของทั้งหมด) แผนงานที่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 19 แผนงาน ทั้งน้ี โดย
สรุปการด าเนินการตามแผนพฒันาตลาดทุนไทยเป็นตามเป้าหมายส่วนใหญ่ โดยมีการด าเนินการไดต้ ่ากวา่
เป้าหมายบางส่วนเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19   
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1.2 ผลของแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 ท่ีมีต่อภาคการเงิน ตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจ 
แผนพฒันาตลาดทุน มีประโยชน์และความส าคญัต่อการพฒันาระบบการเงินของ

ประเทศทั้งระบบอยา่งครอบคลุมและเป็นรูปธรรมในหลายดา้น อาทิ  
1.2.1 ดา้นการเพิ ่มบทบาทของตลาดทุนและการสนบัสนุนการเติบโตของภาค

เศรษฐกิจ โดยมีการเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของขนาดตราสารทุนและตราสารหน้ี พฒันาการของบริษทัจด
ทะเบียนทั้งในส่วนของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การเพิ่มศกัยภาพของบริษทัจดทะเบียน และการส่งเสริม SMEs 
ให้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนการขยายตวัทั้งดา้นจ านวนและความ
หลากหลายของฐานผูล้งทุน 

1.2.2 ดา้นการส่งเสริมการเป็นแหล่งระดมทุนและการเขา้ถึงทางการเงิน โดยมีการ
เพิ่มทางเลือกในการลงทุนและผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้แก่ผูล้งทุนและผูร้ะดมทุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
บทบาทในการระดมทุนจากประชาชนหรือองคก์รจ านวนมากโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Crowdfunding) 
การพฒันา LiVE platform เพื ่อช่วยเสริมสร้างองคค์วามรู้และเตรียมความพร้อมให้ผูป้ระกอบการ SMEs 
และ Startup การเป็นแหล่งทุนเพื่อสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (Infrastructure fund) 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการส่งเสริมการเขา้ถึงทางการเงินผา่นวอลเล็ต สบม. ซ่ึงเป็นช่องทางส่งเสริม
การเขา้ถึงการลงทุน (Financial Inclusion) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนรายยอ่ยทุกกลุ่มอายุทุกระดบัการออม 
และทุกพื้นท่ี เขา้ถึงการลงทุนในตราสารหน้ีบนแพลตฟอร์มของภาครัฐ  

1.2.3 ดา้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุนไทยทั้งในประเทศและ
ในระดบัภูมิภาค น ามาสู่ (1) การที่บริษทัหลกัทรัพยม์ีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจ และธุรกิจจดัการลงทุนมีการเติบโตทั้งมูลค่าทรัพยสิ์นและความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
(2) การแกไ้ขอุปสรรคและขอ้ติดขดัดา้นกฎหมาย โดยในระยะเวลา 5 ปี ภายใตแ้ผนพฒันาตลาดทุนไทย 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีการเสนอการปรับปรุงกฎหมายเขา้สู่กระบวนการพิจารณาหลายฉบบั แมว้า่กฎหมาย
บางฉบบัจะยงัไม่มีผลบงัคบัใชไ้ดท้นัในช่วงเวลาของแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัที่ 3 แต่ก็มีความคืบหนา้
ตามกระบวนการนิติบญัญติัอยา่งต่อเน่ือง โดยกฎหมายที่มีผลบงัคบัใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ การแกไ้ขพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนกฎหมายที่อยูร่ะหวา่งพิจารณา อาทิ การแกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์การแกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และการแกไ้ขพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจ
ขอ้มูลเครดิต (3) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื ่อรองรับตลาดทุนดิจิทลั และ (4) การพฒันาดชันีและ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัตลาดทุนไทยให้ไดม้าตรฐานสากลและเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ  

1.2.4 ดา้นการสร้างความมัน่คงทางการเงินของประเทศ โดย (1) การส่งเสริมการ
ออมระยะยาวผา่นมาตรการภาษีส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) 
และกองทุนบ าเหน็จบ านาญภาคบงัคบัส าหรับแรงงานในระบบ โดยกระทรวงการคลงัไดผ้ลกัดนัร่าง
พระราชบญัญตัิกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื ่อให้มีกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพภาคบงัคบัส าหรับแรงงานในระบบ และร่างพระราชบญัญติัคณะกรรมการ นโยบาย
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื ่อให้มีคณะกรรมการระดบัชาติท าหนา้ที่จดัท านโยบายของระบบ
บ าเหน็จบ านาญในภาพรวมให้สอดคลอ้งกนั ตลอดจนจดัท าระบบทะเบียนกลางดา้นบ าเหน็จบ านาญ (2) 
การส่งเสริมความรู้พื้นฐานดา้นการเงินแก่ประชาชน อาทิ การจดัท าร่างแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาทกัษะ
ทางการเงินระยะ 5 ปี การจดั Platform ความรู้ทางการเงินส าหรับคนไทย เช่น เวบ็ไซต์ รู้เร่ืองเงิน.com และ
โครงการส่งเสริมความรู้และทกัษะทางการเงินส าหรับประชาชนไทย “หมู่บา้นหมดหน้ี  มีออม (Happy 
Money, Happy Village)” เป็นตน้ และ (3) การสนบัสนุนการมุ่งสู่ตลาดทุนย ัง่ยืน โดยสามารถสร้างระบบ
นิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาตลาดทุนอยา่งย ัง่ยืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีการออกตราสารหน้ีกลุุ่ม
ความย ัง่ยืน เช่น ตราสารหน้ีสีเขียว (Green Bond) 
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2. ทศิทางของร่างแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบับที ่4 (ปี 2565 – 2570)  
ท่ีประชุมไดใ้ห้ความเห็นชอบทิศทางของร่างแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 4 (ปี 2565 

- 2570) ภายใตว้ิสัยทศัน์ “ตลาดทุน (ก าลงั 4) เพื ่อการพลิกฟ้ืนทางเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งแข็งแรง”                 
โดยวิสัยทศัน์ทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) สานต่อตลาดทุนให้เป็นผูน้ าระดบัภูมิภาค (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วน
ให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน (3) สนบัสนุนทุกภาคส่วนให้ปรับสู่เศรษฐกิจดิจิทลั และ (4) สร้างผลลพัธ์ทางการเงินท่ี
ดี (Financial well-being) ทั้งน้ี ร่างแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัที่ 4 มีพนัธกิจครอบคลุม 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 
ตลาดทุนเพื่อการแข่งขนัได ้(2) ตลาดทุนเพื่อความย ัง่ยืน (3) ตลาดทุนดิจิทลั (4) ตลาดทุนเพื่อความมัน่คง
ทางการเงิน และ (5) ตลาดทุนที่ทุกฝ่ายไดใ้ชป้ระโยชน์/เขา้ถึงได้ รวมทั้งมียุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุม
แนวโนม้และทิศทางการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก (Mega Trends) ที่จะส่งผล
กระทบต่อระบบการก ากบัดูแลและพฒันาภาคตลาดทุนของประเทศในอนาคต อนัจะน าไปสู่การมี
แผนพฒันาตลาดทุนในระยะต่อไปที ่จะเขา้มามีบทบาทพฒันาตลาดทุนไทยในอนาคตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของทุก
ภาคส่วนในตลาดทุนไทยและระบบเศรษฐกิจ (Competitiveness) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตลาดทุนที่เอ้ือให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ได ้(Accessibility) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริม ประยุกต์ และใชเ้ทคโนโลยี
และดิจิทลัในตลาดทุน (Digitalization) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตลาดทุนไทยส่งเสริมความย ัง่ยืนของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้งและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว (Sustainable Capital Market) และยุทธศาสตร์ที ่ 5 การสร้าง
ผลลพัธ์ทางการเงินที่ดี รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ โดยมีความเส่ียงอยา่งเหมาะสม (Financial 
well-being) ทั้งน้ี ไดม้ีการตอบ 9 ค าถามต่อการกา้วข้ึนสู่แผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัที่ 4 ดงัปรากฏตาม
เอกสารแนบ 

3. สรุปมาตรการทางการเงินและตลาดทุนที่มีส่วนในการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการทีจ่ะด าเนินการในระยะต่อไป 

ท่ีประชุมได้รับทราบรายงานมาตรการฯ ซ่ึงเป็นการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กร และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการเงินและตลาดทุนเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมในภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม การค้า
ระหว่างประเทศ ตลอดจนผูป้ระกอบการและประชาชน รวมถึงความผนัผวนทางการเงินและตลาดทุน และ
การด าเนินมาตรการเพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในระยะต่อไป ภายใตห้ลกัการ “พลิกฟ้ืนประเทศไทย” 
ทั้งน้ี มาตรการฯ จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายงานสรุปผลของแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 โดยการ
รายงานสรุปมาตรการฯ แบ่งออกเป็นมาตรการท่ีด าเนินการแล้วในปี 2563 – 2564 และมาตรการท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2565 และในระยะต่อไป สรุปได ้ดงัน้ี  

3.1 มาตรการท่ีด าเนินการแลว้ในปี 2563 – 2564 ประกอบดว้ย  
(1) มาตรการทางภาษี อาทิ มาตรการสนบัสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี มาตรการ

ลดภาระดอกเบ้ียจ่ายของผูป้ระกอบการ SMEs เป็นตน้ 
(2) มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดทุนตลาดเงิน อาทิ มาตรการกองทุนเพื่อรักษา

สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี (BSF) มาตรการสนบัสนุนสภาพคล่องให้กบัสถาบนัท่ีให้
ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตราสารหน้ี (MFLF) ที่ประสบปัญหาจากการเร่งไถ่ถอนของนกัลงทุน 
มาตรการ Circuit Breaker Ceiling & Floor และ Short Selling เป็นตน้ 

(3) มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ อาทิ  
 มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า มาตรการพกัทรัพย ์พกัหน้ี โครงการจบัคู่กูเ้งิน เป็นตน้ 
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(4) มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผูร่้วมตลาด อาทิ กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนใน
ตราสารหน้ี ที่มีความเส่ียงสูง (high yield bond fund) เพื่อช่วยเหลือผูอ้อกตราสารหน้ีที่ประสบปัญหาสภาพ
คล่อง Private REITs เพื่อช่วยผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพยใ์ห้สามารถขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อระดมทุนได้
เร็วข้ึน ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที์่มีขอ้ก าหนดขายคืน (REITs with Buy Back Condition) 
เพื่อช่วยผูป้ระกอบการหรือเจา้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตโรค COVID-19 เป็นตน้ 

(5) มาตรการดา้นการประกนัภยั ประกอบดว้ยมาตรการบรรเทาผลกระทบส าหรับ
ประชาชนและผูป้ระกอบการ  และมาตรการบรรเทาผลกระทบส าหรับบริษทัประกนัภยัและคนกลาง
ประกนัภยั  

3.2 มาตรการท่ีจะด าเนินการในปี 2565 และในระยะต่อไป  
ภาครัฐและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีแผนการที่จะด าเนินมาตรการใน 5 ดา้นขา้งตน้

ในปี 2565 และในระยะต่อไป เพื่อรองรับนโยบาย “พลิกฟ้ืนประเทศไทย” ของภาครัฐ โดยเป็นการสานต่อ
มาตรการที่ด าเนินการอยูแ่ลว้เดิมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ไดรั้บผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งการออกมาตรการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาค
การเงิน ตลาดทุน และระบบเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน อาทิ การขยายระยะเวลามาตรการสนบัสนุนการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนุนการให้ REIT Buy-backมาตรการ BSF มาตรการทางการเงินเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ มาตรการช่วยเหลือลูกจา้งนายจา้งที่ประสบภาวะวิกฤต
ดว้ยการขยายเวลาการน าส่งเงินเขา้กองทุนเล้ียงชีพ ตลอดจนการติดตามและเฝ้าระวงัความเส่ียงเชิงระบบ
อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

 
                    

 
 
 
ส านกันโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3689 
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แผนฯ ฉบับที่ 4 ตางจากฉบับที่ 3 อยางไร : 
แผนฯ ฉบับท่ี 4 เปนการตอยอดและปรับทิศทางใหชัดเจนมากขึ้น จากมุมมองและความเห็นของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

รวมท้ังยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะบทบาทของตลาดทุนตอ Startup/SME ความย่ังยืน และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จุดมุงเนนของแผนฯ ฉบับที่ 4 คืออะไร :
ผลักดันยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติจริง เพ่ือสรางการเติบโตท่ีย่ังยืนและมีคุณภาพ โดยเนนเร่ือง

- การสราง new growth จาก strategic sectors : s-curve / BCG / startup

- การสงเสริมความย่ังยืนของตลาดทุนไทย

- การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนฯ ฉบับที่ 4 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือไม :
แผนฯ ฉบับท่ี 4 มีความสอดคลองและครอบคลุมกับแผนยุทธศาสตรชาติในหลากหลายมิติ โดยทําใหตลาดทุนเปนกลไกสําคัญในการสราง

ความสามารถในการแขงขัน การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย และการสรางความม่ันคง เปนตน

แผนฯ ฉบับที่ 4 มีมุมมองตออนาคตของตลาดทนุไทยอยางไร :
- ตลาดทุนในอนาคตจะเปนตลาดทุนท่ีมีการ Democratization และมีความหลากหลายของผูลงทุน

- ขอบเขตของเร่ืองสําคัญตาง ๆ มีเสนแบงท่ีไมชัดเจน

- มีผลกระทบท่ีเชื่อมถึงกันระหวางหนวยงานกํากับดูแลเพ่ือปองกันการเกิด Regulatory arbitrage

- การแขงขันท่ีสูงขึ้นของผูประกอบธุรกิจ 
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บทบาทของหนวยงานตาง ๆ ในแผนฯ ฉบับที่ 4 คืออะไร :
ความรวมมือของทุกภาคสวน (inclusion and collaboration) อันจะกอใหเกิด synergy และความยืดหยุน (flexibility) ในการขับเคลื่อนแผน
ใหเกิดเปนรูปธรรม สรางภูมิคุมกันตอระบบใหยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด

ความทาทายของแผนฯ ฉบับที่ 4 คืออะไร :
- ปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอตลาดทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังขนาดและความเร็ว
- การเห็นประโยชนรวมกันของผูรวมตลาด
- การปรับตัวของทุกภาคสวน

แผนฯ ฉบับที่ 4 วาง positioning ของตลาดทุนไทยในระดับสากลอยางไร : 
- รักษาความเปนผูนําในอาเซียนและยกระดับทัศนวิสัยของตลาดทุนไทยในเวทีสากลใหมีมิติท่ีมีความหลากหลายและความลึกเพ่ิมข้ึน
- มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ท่ีมีความทาทาย และชี้นําทิศทางท่ีตองการมุงเนนท่ีเปนรูปธรรม

จากแผนฯ ฉบับที่ 4 ประชาชนจะไดประโยชนจากตลาดทนุเพิ่มขึ้นอยางไร :
- ขยายการเขาถึงการใชประโยชนจากตลาดทุน โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย
- เสริมสรางความรูและทักษะทางดาน financial & digital literacy
- เกิดการเขาถึงผลิตภัณฑและบริการทางการเงินเพ่ือสรางและสั่งสมความม่ังค่ัง (wealth)
- เกิดประโยชนทางออมจากการเติบโตอยางย่ังยืนและมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

แผนฯ ฉบับที่ 4 สนับสนุนเศรษฐกจิดิจิทลัอยางไร :
แผนฯฉบับท่ี 4 ไดกําหนดทิศทางการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหครอบคลุมในทุกดานของตลาดทุน ท้ังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 
การสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาเปนชองทางใหบริการทางการเงิน (fintech) และการพัฒนาสินทรัพยดิจิทัล ภายใตการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม 
เพ่ือสรางโอกาส เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุนท่ีไมจําเปนใหกับผูมีสวนไดเสียในตลาดทุน และมีแนวทางท่ีชัดเจนเหมาะสมในการกํากับดูแลสินทรัพยดิจิทัล
ท่ีสรางสมดุลระหวางการกํากับดูแลนวัตกรรม และการคุมครองผูลงทุน
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