
การสรา้งระบบนเิวศทีเ่อ ือ้ตอ่การพฒันา 
Sustainable Finance



SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal) 

ก.ล.ต. และบทบาทของตลาดทนุในการตอบโจทยค์วามย ัง่ยนื

“ก ากบัและพฒันาตลาดทนุใหน้า่เชือ่ถอื 
มปีระสทิธภิาพ และสงัคมทกุภาคสว่นเขา้ถงึได”้

โปรง่ใส

พฒันา
ก ากบั
ดแูล
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Investors Sustainable 
investment

Capital Healthy planet

ลดความเสีย่งธุรกจิ / เศรษฐกจิ 
จากประเด็น ESG

Issuers

allocate fund สูธุ่รกจิ/โครงสรา้งพืน้ฐาน
ทีเ่ป็นมติรตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

สรา้ง transition สูก่ารเตบิโต
ทางเศรษฐกจิอยา่งย ัง่ยนื 

สนบัสนนุใหผู้ม้สีว่นรว่มในตลาดทนุมี
• การจดัการสิง่แวดลอ้ม (E)
• สงัคม (S)
• การก ากบัดแูลกจิการ (G)



SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal) 

ภาพรวมการขบัเคลือ่น ESG ของหนว่ยงานก ากบัดแูลในระดบัโลก

2

ผลการส ารวจความเห็นจดัท าโดย IOSCO ของหนว่ยงานก ากบัดแูลตลาดทนุ 
32 แหง่ และภาคเอกชนมากกวา่ 130 รายท ัว่โลก เมือ่เดอืนเมษายน 2563 ทีผ่า่นมา

บทบาทดา้น ESG 
ของหนว่ยงานก ากบั
ดแูลตา่งประเทศ 
- เนน้ความโปรง่ใส
ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลู
เพือ่สนับสนุนการ
ลงทนุทีย่ั่งยนื (83%)
- การป้องกนั Green 
washing (45%)
- การก าหนดความ
เสีย่งดา้น ESG เป็น
ความเสีย่งทางการเงนิ
(41%)

รปูแบบการด าเนนิการ
ใช ้soft-laws tools 
ควบคูก่บัการออก
หลักเกณฑ ์โดย
เครือ่งมอืทีไ่ดรั้บความ
นยิมมากทีส่ดุ คอืคูม่อื 
(34%) 

การเปิดเผยขอ้มลู ESG
เกอืบ 1/3 ใชร้ปูแบบ
การเปิดเผยขอ้มลูแบบ 
comply or explain 
ในเรือ่งการก ากบัดแูล
กจิการ

3

บทบาทดา้น ESG ของหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งประเทศ 
- เนน้ความโปรง่ใสดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการลงทนุทีย่ั่งยนื (83%)
- การป้องกนั Green washing (45%)
- การก าหนดความเสีย่งดา้น ESG เป็นความเสีย่งทางการเงนิ (41%)

รปูแบบการด าเนนิการ ใช ้soft-laws tools ควบคูก่บัการออกหลักเกณฑ์
โดยเครือ่งมอืทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุ คอืคูม่อื (34%) 

การเปิดเผยขอ้มลู ESG 
เกอืบ 1/3 ใชร้ปูแบบการเปิดเผยขอ้มลูแบบ comply or explain 
ในเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการ

ความคาดหวงัของภาคเอกชน
หน่วยงานก ากบัดแูลมหีนา้ที่
- สง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได ้จ าเป็นมากทีส่ดุ
- รองลงมา คอื การป้องกนั Greenwashing 2



SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal) 

สถานการณ์ในปจัจบุนั

15,725
ลา้นบาท

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ
จากน า้ทว่มภาคอสีานปี 60

ที่ 1
Global Risk 

Report 2021

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

2,600
ลา้นบาท

ผลกระทบทาง
เศรษฐกจิจากฝุ่ น

6,900
ล้านบาท (ปี 58)

มลูคา่สง่ออกทีล่ดลง
จากใบเหลอืงดา้น 
human rights

Icon made by smalllikeart (https://www.flaticon.com/authors/smalllikeart)  from www.flaticon.com/ Icon made by freepik (https://www.flaticon.com/authors/freepik) from www.flaticon.com

-12.2%
YoY

ผลกระทบทาง ศก. 
จาก COVID-19
GDP Q2/2563

Source: The Global Risks Report 2021, 16th Edition by World Economic Forum

1 Extreme weather

Global Risks Perception Survey 2021
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Climate action failure

Human environmental damage

Infectious diseases

Biodiversity loss

Infectious diseases

Weapon of mass destruction

Climate action failure

Natural resource crises

Biodiversity loss

Top by likelihood

Top by impact
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal) 

โอกาสการไดร้บัเงนิลงทนุจากท ัว่โลกของบรษิทัทีม่คีวามย ัง่ยนื
เพิม่ข ึน้อยา่งมาก

3/19

• กลุม่ผูล้งทนุสถาบนัทีล่งนามใน UN PRI (Principles for Responsible 
Investment) กวา่ 3,000 signatories เพือ่ใชห้ลกัการลงทนุ
ทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มประกอบการตัดสนิใจลงทนุ  
ดแูลเงนิลงทนุรวมกนัประมาณ 100 ลา้นลา้น USD

ESG funds จ านวนมาก 
outperform non-ESG funds 
ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา
Financial Time, June 2020

เงนิลงทนุใน ESG funds 
ท ัว่โลกมมีลูคา่เกนิ 1 ลา้นลา้น 
USD เป็นคร ัง้แรก
CNBC, Aug 2020

ผลส ารวจกลุม่ตวัอยา่ง คนไทย
ค านงึถงึความย ัง่ยนืในการลงทนุ
สงูสดุเป็นอนัดบั 3 (77%) 
Schroders Global Investor Study 2019

ทีม่า: UN PRI



SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal) 

ผลของการก ากับดูแลกิจการที่ดี

คณุคา่และ
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
อยา่งย ัง่ยนื 

ความเชือ่ม ัน่

ตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนชว่ง COVID-19

Index 1 ม.ค. 63 - 18 ม.ิย. 64

ผลตอบแทน THSI YTD 2.75% 

ผลตอบแทน SET50 -4.33% 

Index 1 ม.ค. 63 - 18 ม.ิย. 64

ผลตอบแทนหุน้ บจ. ไทย 

21 บรษิทั ใน DJSI YTD
-7.74% 

ผลตอบแทน SET50 -8.12% 

บรษัิทไดรั้บความสนใจในการลงทนุทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ท าใหบ้รษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิต า่ลง

มผีลประกอบการทีด่ขี ึน้จากการประกอบธรุกจิโดย
ค านงึถงึดา้น ESG

Cost of fund

ผลประกอบการทีด่ขี ึน้

Shareholders focus Stakeholders centric
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การพัฒนา eco-system ของ sustainable finance ของไทย

REVIEWERS &
ASSESSORS

COOPERATION

SUSTAINABLE FINANCE 
ECO-SYSTEM for
CAPITAL MARKET

• One-report

ESG Bond
local reviewer

• ESG fund

PRODUCTS

ISSUERS

PLATFORM

INVESTORS

Bulletin platform 7



SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal) 
8

Preventive

Monitoring

Enforcement

Remedy & Others

แรงผลกัดนัจากสงัคม
(Market Force)

แนวทางสง่เสรมิการด าเนนิธรุกจิอยา่งย ัง่ยนืของ ก.ล.ต.

• ผสมผสานเครือ่งมอื ใชก้ฎหมายเทา่ทีจ่ าเป็น และสง่เสรมิให ้ บจ. ด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึ
การมธีรรมาภบิาล และความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (ESG) เพือ่การเตบิโต
อยา่งยั่งยนื 

กฎระเบยีบข ัน้พืน้ฐาน 
(Regulatory Discipline)

จติส านกึในการปฏบิตั ิ
(Self-Discipline)



นโยบายการสง่เสรมิความย ัง่ยนืของบรษิทัจดทะเบยีน

7/19

ตลาดทนุไทย
ย ัง่ยนื

• CG Code 

• การจดัอบรมใหค้วามรู ้
เร ือ่ง One Report รว่มกบั ตลท.
และรว่มกบัพนัธมติรจดัอบรม 
specific issues

• การยกระดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG
• การออกเกณฑ ์ESG bond
• การออกเกณฑ ์product ใหม ่ๆ เชน่  

sustainability-linked bond , 
Green REIT/Infra

• Investment Governance 
Code (I Code) 

75 Signatories ดแูลเงนิลงทนุรวม
10.4  ลา้นลา้นบาท

บจ. ไทยเป็นผูน้ าไดค้ะแนน
สงูสดุในการประเมนิปีลา่สุด 
(2561) 

Self-discipline 

Market force

Regulatory discipline 

บจ. ได้ CGR 
5 ดาวเพิม่ข ึน้ 35%

มลูคา่ระดมทนุ 
ESG bond 
เพิม่ข ึน้ 5 เทา่

จากปี 61

ผสมผสานเครือ่งมอื ใชก้ฎหมายเทา่ทีจ่ าเป็น และสง่เสรมิให้ บจ. ด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึการมธีรรมาภบิาล และความรบัผดิชอบตอ่
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (ESG) เพือ่การเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื 
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Check & Balance

10

Key Drivers =>          Issuers 

WHY WHAT HOW

ผูล้งทนุคาดหวงั บจ. 
ทีล่งทนุ ด าเนนิธุรกจิ
อยา่งม ีESG

บจ. มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วไวใ้น
แบบ 56-1 หรอื
แบบ One Report 
ซึง่รวมถงึการป้องกนั
มใิหม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
กบัคอรร์ปัช ัน่

- คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร

Tone from the top

- คณะกรรมการตรวจสอบ /
คณะกรรมการอสิระ

- Auditor ซึง่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการตอบสนอง
ตอ่การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
(responding to non-compliance with laws and
regulations, “NOCLAR”) ทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ซึง่รวมถงึผูส้อบบญัชจีะตอ้งปฏบิตัติาม 



1. นโยบาย
และเป้าหมาย
การจดัการ
ดา้นความย ัง่ยนื

2. การจดัการ
ผลกระทบตอ่
ผูม้สีว่นไดเ้สยี
ในหว่งโซค่ณุคา่
ของธุรกจิ

4. การจดัการ
ดา้นความย ัง่ยนื
ในมติสิงัคม (S)

3. การจดัการ
ดา้นความย ัง่ยนื
ในมติสิ ิง่แวดลอ้ม
(E)

11

การขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความย ัง่ยนื
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การรวมแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
เป็นแบบรายงานเดยีว + เปิดเผยภาพรวมของนโยบายการจดัการความย ัง่ยนื 
ซึง่รวมถงึ 2 ประเด็นนี*้

*ทัง้นี ้เป็นไปตามแนวทางความตกลงปารสี และระดับชาตติามเป้าหมายของยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีและ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 ส าหรับเป้าหมายทีจ่ะบรรลกุารลดกา๊ซเรอืนกระจก 

และแผนปฏบิัตกิารระดับชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกับสทิธมินุษยชน ระยะที ่1 (พ.ศ. 2562 - 2565)

การมผีลบงัคบัใช้ 56-1 One report filing

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (“E”) ตัง้แตร่อบปีบญัชสี ิน้สดุ 
31 ธันวาคม 2564 

ปี 2564 

การเคารพสทิธมินุษยชนและ
การมกีองทนุส ารองเลีย้งชพี (“S”)

ตัง้แตร่อบปีบญัชสี ิน้สดุ 
31 ธันวาคม 2564

ปี 2565

56-1 One report

มผีลบงัคบัใชก้บัการยืน่
56-1 One report 
ต ัง้แตร่อบปีบญัชสี ิน้สดุ 
31 ธนัวาคม 2564 และ
บรษิทัทีจ่ะ IPO เร ิม่เปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่วในปี 2565

Issuers ก.ล.ต.ยกระดบัการเปิดเผยขอ้มลู ESG (แบบ 56-1 One Report)

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจา้งผูท้วนสอบ

ม ีบจ. เปิดเผยขอ้มลูตาม One Report ตัง้แตปี่ 2564 (early adopt) 169 บรษัิท 
โดยเป็นบรษัิทใน SET 125 บรษัิท และ MAI 44 บรษัิท



Education

Information

Action

Market force : การสง่เสรมิดา้น Investor  
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การใหค้วามรูผู้ล้งทนุ
และผูแ้นะน าการลงทนุ
เกีย่วกบัความส าคญัของ 
ESG ใน
- ผูอ้อก หลกัทรัพย์
- การคดัเลอืกผลติภณัฑ ์

ESG

- ขอ้มลูทีใ่ชต้ดัสนิใจ 
น่าเชือ่ถอื (One 
report ทีม่ผีูป้ระเมนิ) 

- มผีลติภณัฑ ์ESG ที่
หลากหลายใหล้งทนุ 
เชน่ ESG fund/
Green bond (ปี 
2564)

- เตรยีมออกเกณฑ ์SRI 
Fund
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Green Bond/ Social Bond/ Sustainability Bond 
issued  by Thai entities

Total offering amount from 2018-2021 approximately 7.2 billion USD

2018

• 3 issuers
• Issuance size $ 316 Mil.

2019

• 3 issuers
• Issuance size $ 939 Mil.

2020

• 7 issuers
• Issuance size $ 2.7 Bil.
• the first government’s 

sustainability bonds

+197%
+187%

OCT 2021

• 7 issuers
• Issuance size $ 3.3 Bil.
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พลงังานสะอาด : 
พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์

ตวัอยา่ง GREEN BOND ของไทย

รถไฟฟ้าพลงังานสะอาด

11/19

โครงการปลอ่ยเงนิกูใ้ห้
เกษตรกร

โครงการปลกูป่า



สนิเชือ่เพือ่การสรา้งทีอ่ยู่อาศยั

สรา้งทีอ่ยู่อาศยัหรอืปล่อยสนิเชือ่

ใหก้บัประชาชนผูม้รีายไดน้้อย หรอืผูสู้งอายุ

ตวัอยา่ง SOCIAL BOND ของไทย

สนิเชือ่ SMEs /ผูป้ระกอบการหญงิ

สรา้งโอกาสในการเขา้แหลง่เงนิทนุ
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ตวัอยา่งจากภาครัฐบาล

• การออกพันธบตัรเพือ่ความยั่งยนืโดยรัฐบาลไทยเป็นครัง้แรก และเป็น Sustainability Bond 
รุน่แรกในภมูภิาคอาเซยีนทีอ่อกโดยรัฐบาล 

• ไดรั้บความสนใจจากนักลงทนุเป็นอยา่งมาก โดยมวีงเงนิเสนอซือ้สงูถงึ 3.05 เทา่ และท า
ใหอ้ตัราดอกเบีย้ต า่กวา่อัตราผลตอบแทนตลาดของพันธบตัรรัฐบาลรุน่อาย ุ15 ปี 

• จดทะเบยีนใน LGX
13/19

Social Project Tranche
• 20,000 ลา้นบาท
• น าเงนิไปชว่ยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้นจาก Covid-19

Green Project Tranche
• 10,000 ลา้นบาท
• กอ่สรา้ง public transport network (MRT 

Mass transit orange line ) 

The Kingdom of Thailand (KOT)’s inaugural 15 year sustainability bond



ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาตและแบบ filing*
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 64
*ก าหนดให้ใช้เงินในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
• สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแต่งตั้งผู้ประเมิน 

(external reviewer)
ร่วมกับ UK government และติดต่อ
ประสานงานกับผู้ออกตราสารที่ประสงค์ 
จะขอรับการสนับสนุน

• สร้างผู้ประเมินในประเทศ (local reviewer)
ร่วมกับ Asian Development Bank (ADB)
จัดอบรมให้ผู้มีศักยภาพในการให้บริการ
จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 1-3 ก.ค. 63

ร่วมกับ UK government จัดงานสัมมนาออนไลน์           
เพื่อสนับสนุนการออกตราสารเพื่อความยั่งยืนจ านวน 2 ครั้ง             
ในเดือน ส.ค. และ ก.ย. 63

การสร้าง awareness
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การสง่เสรมิหุน้กูเ้พือ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
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• ส านกังาน ก.ล.ต. รว่มกบั สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย จดัท าแหลง่ขอ้มลู ตราสารหนีย้ ัง่ยนื

• รวบรวมขอ้มลู Green bond, social bond,
sustainability bond และ SLB

http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/ESG.aspx

Information Platform

http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/ESG.aspx
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• ผูป้ระเมนิดา้น Green Bond รายแรกของไทยวา่เป็นไป
ตามมาตรฐานของ Climate Bonds Standard ของ CBI

• Solar & wind energy และ low carbon transport

Local reviewer

พฒันาการดา้น eco-system ในประเทศไทย



New product : sustainability-linked bond 
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SLB คือ หุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่ financial/structural characteristics เช่น อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับ 
sustainability KPI/targets ของผู้ออก โดยไม่พิจารณาวัตถุประสงค์การใช้เงิน

วัตถุประสงค์
การใช้เงิน

Feature 
ตราสาร เช่น 

coupon

ต้องเอาเงินไปลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
สังคมตามที่มาตรฐานก าหนด

(project-specific)

ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุตราสาร

สามารถใช้เงินส าหรับ general purposes 
แต่ต้องก าหนดเป้าหมายองค์กรด้านยั่งยืน

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของ              
ผู้ออกในการบรรลุ sustainability/ESG objectives 

ที่ก าหนดไว้

Green/Social/Sustainability Bond          Vs                  Sustainability-linked Bond

• นิยาม

• ความแตกต่างจาก Green/Social/Sustainability Bond 



ตัวอย่าง SLB : Chanel
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เป้าหมายด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

• ลด scope 1 & 2 emissions และ scope 3
ให้เหลือ 50% และ 90% ในปี 2030 

• เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนในการด าเนินงาน
ทั้งหมดในปี 2025

จ่ายเงินเพิ่ม 0.5% และ 0.75% ส าหรับรุ่นอายุ 5 และ  
10 ปี ตามล าดับ ณ maturity date

+0.5% และ 0.75% premium (ถ้าไม่สามารถท าตามเป้าหมาย*)

ที่มา : BNP Paribas, 2020หมายเหตุ : Scope 1 : ปล่อยทางตรงจากการประกอบธุรกิจของกิจการ Scope 2 : การปล่อยทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้าของกิจการ
Scope 3 : การปล่อย GHG ทางอ้อมอ่ืน ๆ



ตัวอย่าง SLB : TU
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความย่ังยืน น้ าหนัก

1. การขึ้นทะเบียนใน Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) Emerging 
Markets และได้รับการจัดอันดับเป็น 10 บริษัท
แรกของ DJSI Food Products Industry Index

20%

2. การลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (scope 1 และ 2) 
ให้ได้ 4% ต่อปี วัดผลปี 2566 และ ปี 2569 

40%

3. การเพิ่มการตรวจสอบด้วยวิธีอเิล็คทรอนิค
และ/หรือ มีผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบบน
เรือประมงปลาทูน่าให้ได้ 5% ต่อปี วัดผลปี 2566 
และ ปี 2569

40%

การปรับอัตราดอกเบี้ย
หาก TU ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายความยั่งยืนแต่ละด้าน 
อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลง แต่หากไม่ส าเร็จ อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับ
เพิ่มขึ้น ตามน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัดและเป้าหมาย โดยจ านวนอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะถูกปรับขึ้นหรือลง (ตั้งแต่ -0.10% ถึง +0.10%) มีดังนี้
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ความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นท ัง้ในและตา่งประเทศ =>กลไกหลกัเพือ่ผลกัดนัความย ัง่ยนื

ก.ล.ต. เป็นเจา้ภาพจดัประชุม 

ACMF รว่มผลกัดนัยกระดบั

การพฒันาตลาดทนุอาเซยีนให้

เตบิโตอยา่งย ัง่ยนื

การพฒันาตลาดทนุไทยสูค่วาม

ย ัง่ยนื และสนบัสนนุภาคเอกชน

ด าเนนิธุรกจิน าไปสู ่SDGs

ก.ล.ต. รว่มกบั UNDPจดั 

Workshop on SDG-Smart 

Impact Measurement and 

Management

ก.ล.ต. ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความ

เขา้ใจกบัคณะนติศิาสตร ์จฬุาฯ 

รว่มมอืในการจดัท าหลกัสูตรอบรม

ธุรกจิกบัสทิธมินุษยชนส าหรบัภาค

ธุรกจิในตลาดทุนไทย ตามแผน 

NAP เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2563

ก.ล.ต. น าซอีโีอหญงิ บจ. รว่ม

เสวนา “Women CEO Dialogue” 

จดุประกายกา้วแรกแนวคดิสานตอ่

ความรว่มมอื ขบัเคลือ่นการเสรมิ

บทบาทสตรใีนตลาดทุน 

เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2564

ตวัอยา่งความรว่มมอื

ก.ล.ต. รว่มกบั 9 องคก์ร เปิดตวั

เครอืขา่ยเพือ่ความย ัง่ยนืประเทศ

ไทย (TRBN) เพือ่รว่มขบัเคลือ่น

ประเทศย ัง่ยนืทกุมติ ิโดย พลเอก 

ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน



ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
www.sec.or.th
SEC help center 1207

เราดูแลตลาดทุน  เพื่อให้คุณมั่นใจ
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“If we don’t have a planet, we’re not going 
to have a very good financial system” 

— James Gorman, Morgan Stanley CEO

http://www.sec.or.th/

