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ฉบบัท่ี 22/2566                                                            วนัท่ี 31 มกราคม 2566 

 

แผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2565 – 2570) 
_____________________________________________ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ เม่ือวนัองัคารท่ี 31 มกราคม 
2566 คณะรัฐมนตรีไดรั้บทราบแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2565 – 2570) (แผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4) 
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ซ่ึงมีสาระส าคญั สรุปได ้ดงัน้ี 

แผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) (แผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 3) ไดส้ิ้นสุดลงใน
ปี 2564 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจึ์งไดแ้ต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนพฒันาตลาดทุน
ไทย (คณะท างานฯ) เพื่อด าเนินการจดัท าแผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 ซ่ึงคณะท างานฯ ได้ประชุมหารือ รวมทั้งได้
พิ จารณารับฟั งความเห็นจากหน่ วยงาน ท่ี เก่ี ยวข้องอย่างต่อเน่ื องเพื่ อจัดท าหลักการของร่างแผนพัฒนา 
ตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 และต่อมากระทรวงการคลงัไดน้ าเสนอร่างหลกัการการจดัท าแผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในคราวเดียวกบัการรายงานสรุปผลการด าเนินการภายใตแ้ผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 3 ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติรับทราบเร่ืองดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2565  

แผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 มีพฒันาการท่ีสานต่อจากแผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 3 โดยค านึงถึง
ปัจจยัความทา้ทายและทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก (Mega Trends) ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อตลาดทุนในหลายด้านท่ีส าคัญ อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสูงวยั  
ภูมิรัฐศาสตร์ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เป็นตน้ รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างภูมิทศัน์ของภาคตลาดทุนไทย 
ในอนาคตให้ตอบสนองเป้าหมายการขบัเคล่ือนใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความย ัง่ยืนของระบบเศรษฐกิจและการจดัสรรเงินทุน
ภายในประเทศได้อย่างเหมาะสม (Domestic Fund Mobilization) 2) การเติบโตเชิงคุณภาพ (Quality Growth) และการ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 3) การให้ความส าคัญกับการเข้าถึงตลาดทุน 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเร่ิมต้น (Small and Medium-size Enterprises: SMEs/Startup)  
และผูล้งทุนรายย่อยในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนมากข้ึน 4) ตลาดทุนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีท้าทายมากข้ึน  
อาทิ ต าแหน่งในระดบัสากล การเขา้ถึงตลาดทุนของผูร้ะดมทุนและผูล้งทุนเพื่อการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนไดม้ากข้ึน 
เป็นต้น 5) การใช้ประโยชน์จากดิจิทลัและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกนั 6) ความสอดคล้องกัน (Harmonization) 
ระหว่างสินทรัพยด์ั้งเดิมและสินทรัพยดิ์จิทลั รวมถึงการสอดประสานและร่วมมือกนัของหน่วยงานก ากบัดูแล (Cross-
Discipline) และ 7) สาธารณชนมีความเช่ือมัน่ต่อตลาดทุนไทย (Public Trustworthiness)  

เพื่อให้แผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 สามารถพฒันาภาคตลาดทุนไทยไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจาก แผนพฒันา 
ตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 3 โดยรองรับปัจจยัความทา้ทายและโอกาส รวมทั้งตอบสนองเป้าหมายการขบัเคล่ือนภูมิทศัน์ของ 
ภาคตลาดทุนไทยทั้ง 7 ดา้นขา้งตน้ แผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 จึงก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจไว ้ดงัน้ี 
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วิสัยทัศน์  : ตลาดทุน (ก าลัง 4) เพื่อการพลิกฟ้ืนทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรง 1) “สานต่อ”  
ตลาดทุนให้เป็นผูน้ าระดบัภูมิภาค 2) “ส่งเสริม” ทุกภาคส่วนให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน 3) “สนบัสนุน” ทุกภาคส่วนให้ปรับสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั และ 4) “เสริมสร้าง” ความอยูดี่มีสุขทางการเงินของประชาชน 

พันธกิจ : ได้แก่ 1) ตลาดทุนเพื่อการแข่งขันได้ 2) ตลาดทุนเพื่อความย ัง่ยืน 3) ตลาดทุนดิจิทัล  
4) ตลาดทุนเพื่อความอยูดี่มีสุขทางการเงิน และ 5) ตลาดทุนท่ีทุกฝ่ายไดใ้ชป้ระโยชน์/เขา้ถึงได ้

 

แผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาตร์ โดยแบ่งเป็น 29 แผนงาน เพื่อรองรับการบรรลุ
วสิัยทศัน์และพนัธกิจขา้งตน้ ไดแ้ก่  

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ตลาดทุนเพื่อการแข่งขันได้ (Competitiveness) เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยและระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 11 แผนงาน โดยมี
แผนงานท่ีส าคญั เช่น การแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตลาดทุนท่ีเข้าถึงได้ (Accessibility) เป็นตลาดทุนท่ีเอ้ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเขา้มาใช้
ประโยชน์ได ้ประกอบดว้ย 8 แผนงาน โดยมีแผนงานท่ีส าคญั เช่น การสนบัสนุนให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New Economy) กลุ่มธุรกิจท่ี เน้นการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาต่อยอด 
จากอุตสาหกรรมเดิมเพื่อให้เติบโตต่อไปไดใ้นอนาคต (New S-curve) และกลุ่มธุรกิจดา้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) การระดมทุนผา่น LiVE Exchange ซ่ึงเป็นตลาด
หลกัทรัพยส์ าหรับ SMEs และ Startup เป็นตน้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ตลาดทุนดิจิทลั (Digitalization) เป็นการส่งเสริม ประยุกต ์และใชเ้ทคโนโลยีและดิจิทลั
ในตลาดทุน ประกอบด้วย 6 แผนงาน โดยมีแผนงานท่ีส าคญั เช่น โครงการ Digital Infrastructure (DIF) เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานกลางในตลาดทุน เป็นตน้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ตลาดทุนเพื่อความย ั่งยืน (Sustainability) เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมความย ั่งยืนของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุนไทยและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ประกอบดว้ย 1 แผนงาน ไดแ้ก่ มาตรการส่งเสริม
และพฒันาใหต้ลาดทุนไทยเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (ESG) 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ตลาดทุนเพื่ อความอยู่ ดี มี สุขทางการเงิน  (Financial well-being) เป็นการมุ่ งเน้น 
สร้างผลลพัธ์ทางการเงินท่ีดี รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุน โดยมีการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย  
3 แผนงาน โดยมีแผนงานท่ีส าคญั เช่น การพฒันาทกัษะทางการเงินของคนไทย (Financial Literacy) ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ
ดา้นการพฒันาทกัษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 การปรับปรุงพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เป็นตน้ 

แผนพฒันาตลาดทุนฯ ฉบบัท่ี 4 จะมีบทบาทในการผลกัดนัยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัจริงผา่นความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน อนัจะส่งผลให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและ
สมดุล รวมทั้ งมีส่วนช่วยรักษาการเติบโตและสร้างการเติบโตรูปแบบใหม่ (New Growth) จากกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ส่งเสริมความย ัง่ยืนและเศรษฐกิจดิจิทลั เป็นแหล่งสะสมความมัง่คัง่ (Wealth) ให้แก่ผูร่้วมตลาด และมีความ
ยดืหยุน่ต่อความเส่ียงและภยัคุกคาม  

 

                    
กองนโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3689 



แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 - 2570)

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 - 2570)
สานต่อแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี 3 (ปี 2560 - 2564) เพื่อตอบสนองความท้าทายและ

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก (Mega Trends)

“ตลาดทุน(ก าลัง 4) เพื่อการพลิกฟืน้ทางเศรษฐกิจ
ให้เติบโตอย่างแขง็แรง”

วิสัยทัศน์

1) “สานต่อ” ตลาดทุนให้เป็นผู้น าระดับภูมิภาค 
2) “ส่งเสริม” ทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
3) “สนับสนุน” ทุกภาคส่วนให้ปรับสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
4) “เสริมสร้าง” ความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของประชาชน

พันธกิจ
1) ตลาดทุนเพื่อการแข่งขันได้ 
2) ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน 
3) ตลาดทุนดิจิทัล 
4) ตลาดทุนเพื่อความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน
5) ตลาดทุนท่ีทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์/เข้าถึงได้

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนนิการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทนุฯ ฉบับที่ 3 และการด าเนินการในระยะต่อไป 
ซึ่งครอบคลุมถึงการด าเนินการในระยะต่อไปภายใต้ร่างแผนพัฒนาตลาดทนุฯ ฉบับที่ 4
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 – 2570) (แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4) ซึ่งจัดท าโดยคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาตลาดทุนไทยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ด าเนินการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทนุฯ ฉบับที่ 4 และน าเสนอความคืบหน้าของผลการด าเนินการตามแผนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเพ่ือทราบเป็นประจ าทุกปี 
 กระทรวงการคลังจึงเห็นควรน าเสนอแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ฉบับที่ 4 มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบเป็นข้อมูลด้วย



ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 - 2570)

1

2

3

4

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตลาดทุนเพื่อการแข่งขันได้ (Competitiveness) เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทย                    
และระบบเศรษฐกิจ มี 11 แผนงาน อาทิ การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพ่ือให้สามารถรองรับต่อ                      
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความชัดเจนในการก ากับดูแล และเพ่ือให้กฎหมายภายใต้การก ากับดูทุกฉบับมี
ความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตลาดทุนที่เข้าถึงได้ (Accessibility) พัฒนาตลาดทุนให้สามารถเอ้ือต่อทุกภาคส่วนให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ มี 8 แผนงาน 
อาทิ เปิดให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New Economy) กลุ่มธุรกิจที่เน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอด
จากอุตสาหกรรมเดิมเพ่ือให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต (New S-curve) และกลุ่มธุรกิจด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) การระดมทุนผ่าน LiVE Exchange ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ส าหรับ SMEs และ Startup เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตลาดทุนดิจิทัล (Digitalization) มุ่งเน้นส่งเสริม ประยุกต์ และใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในตลาดทุน มี 6 แผนงาน อาทิ โครงการ 
Digital Infrastructure (DIF) เพ่ือเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในตลาดทุน โดยจะมีบทบาทในการผลักดันโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลรูปแบบใหม่ 
เพ่ือรองรับกระบวนการท าธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า (end-to-end) เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตลาดทุนเพื่อความย่ังยืน (Sustainability) ส่งเสริมความยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยและระบบเศรษฐกิจ
ในระยะยาว มีแผนงาน ได้แก่ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) ซึ่งประกอบด้วย 1) Sustainable Business 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างมี ESG ของบริษัทจดทะเบียน 2) Sustainable Investment เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน 3) ESG Data & 
Disclosure เพ่ือยกระดับคุณภาพและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และ 4) ESG Education & Communication เพ่ือสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตลาดทุนเพื่อความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน (Financial well-being) มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ดี รวมถึงการสร้างโอกาส
ในการลงทุน โดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 3 แผนงาน อาทิ การพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย (Financial Literacy) 
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 การปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เป็นต้น

ตลาดทุนส่งเสริม
ความยั่งยืนและ
เศรษฐกิจดิจิทัล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตลาดทุนเป็นกลไก
ในการสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีคุณภาพและสมดุล

ตลาดทุนสร้างการเตบิโต
รูปแบบใหม่ (New 
Growth) จากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเปา้หมาย

ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสม
ความมั่งค่ัง (Wealth) 
ให้แก่ผู้ร่วมตลาด 
และมีความยืดหยุ่นต่อ
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม 


