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ปี 2559 เติบโตด้วยคณุภาพ สรา้งรากฐานสู่อนาคต

ด้านธรุกิจ

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านคณุภาพ
• โชวศ์กัยภาพแขง็แกร่งต่อเนือ่งใน

ระดบัภมิูภาค 
• สภาพคล่องอนัดบัหนึง่ติดต่อกนั

เป็นปีที ่5
• ฐานผูล้งทนุโตต่อเนือ่ง สร้าง

เสถียรภาพและความสมดลุ

• ส่งเสริมคณุภาพ บจ.ไทย โดดเด่นเป็นที ่
ยอมรบัในระดบัสากลอย่างต่อเนือ่ง

• จบัมือพนัธมิตรส่งเสริมการลงทนุทัว่
ประเทศ

• ใช้ช่องทาง online ขยายความรู้ เข้าถึงผู้
ลงทนุทกุกลุ่ม

• ยกระดบัประสิทธิภาพระบบงาน ได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัระดบัสากล
• ขยายบทบาทในระดบัสากล สร้างความโดดเด่นในเวทีโลก 
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ปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั

ด้านธรุกิจ

สินค้า
• Market cap บจ. เข้าใหม่ 155,605 ลบ. (ส้ินปี 2559)
• Market cap จาก บจ. ระดมทนุเพ่ิม 279,344 ลบ.
• เร่ิมซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า RSS3 Futures และ RSS3D Futures
• เพ่ิมสภาพคล่องใน Single Stock Futures ซ่ึงปัจจบุนัมีจ านวน 69 หลกัทรพัย์
• เวบ็ไซต ์Startup สนับสนุนนโยบายภาครฐั 
• เตรียมเผยแพร่ sSET Index 4 ม.ค. 2560

ผูล้งทนุ
• สดัส่วนผูล้งทนุบคุคลต่อสถาบนั ท่ี 53% ต่อ 47%
• เพ่ิมผูล้งทนุในหุ้น 79,723 คน และอนุพนัธ ์10,785 คน (ม.ค.-ต.ค. 59)
• ต่างชาติซ้ือสทุธิ 78,264 ลบ.

TFEX

286,012
สญัญา

SET & mai

53,208 
ล้านบาท

SET Index ปิดท่ี 1,519.65 จดุ
เพ่ิม 17.98%

Market cap SET & mai
อยู่ท่ี 15.25 ล้านล้านบาท
เพ่ิม 21%





(ณ 15 ธ.ค. 2559)



สินค้า
• 14 บจ. ค านวนใน DJSI มากท่ีสดุในอาเซียน
• 55 บจ. ใน “หุ้นยัง่ยืน” หรือ THSI เพ่ิมจาก 51 บจ. ในปีแรก
• ASEAN CG Scorecard เพ่ิมจาก 84 เป็น 87 คะแนน
• CGR คะแนนเฉล่ียเพ่ิมจาก 75% เป็น 78% 
• 30 บจ. ใน FTSE4Good ASEAN 5 มากท่ีสดุในอาเซียน
• 5 บจ. ไทยเพ่ิมใน MSCI รวมเป็น 34 บจ.
• บจ.ไทย คว้า 14 รางวลัยอดเย่ียม IR Magazine Award 24 บริษทั 

สงูสดุในภมิูภาค
ผูล้งทนุ
• จบัมือพนัธมิตรส่งเสริมการลงทนุผา่น #investnow
• บม่เพาะความรู้การเงินการลงทนุให้มนุษยเ์งินเดือน 3.05 ล้านคน
• INVESTORY รบันักเรียน นักศึกษา ประชาชนแล้ว กว่า 80,895 ราย 
• ขยายความรู้แก่ภาคธรุกิจเข้าถึง Startup และ SMEs 1,500 คน
• ให้ความรู้สมาชิก PVD 187,190 คน และมี employee's choice เพ่ิม 

741 บริษทั (ม.ค.-ต.ค. 59) 4

ด้านคณุภาพ
บจ. ไทยใน DJSI Index

บจ. ไทยใน MSCI Index
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ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

• ได้รบัการรบัรอง ISO/IEC 20000-1:2011
ด้านการบริหารจดัการทางด้านไอที และ
ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหาร
จดัการความมัน่คงปลอดภยัส าหรบัสารสนเทศ

• TCH ยกระดบัการบริหารจดัการด้านความเส่ียง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล PFMI

• พฒันาระบบ Fund Connext มี

ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมกองทนุรวมเข้า
ร่วม 50 ราย พร้อมให้บริการ มี.ค. 2560

ระบบงานมาตรฐานสากล ขยายบทบาทในเวทีโลก

• ได้รบัเลือกเป็นกรรมการ WFE
เป็นครัง้แรก

• เตรียมเป็นเจ้าภาพ WFE2017 
6-8 ก.ย. 2560

• เจ้าภาพการประชมุ AOSEF 
ครัง้ท่ี 34

• จดัการประชมุ ANNA General 

Meeting 2016 ครัง้แรกในไทย
• เจ้าภาพงาน IR Magazine 

Award ครัง้แรกในไทย

• ใช้ Green Policy ส าหรบั
กระบวนการภายใน

• Social Impact Platform 
เช่ือมโยงภาคธรุกิจสู่ภาคสงัคม

พฒันาเพ่ือความยัง่ยืน



ปี 2559
สู่การเติบโตท่ียัง่ยืน

To Make the Capital Market 
“Work” for Everyone

ปี 2560
สร้างรากฐานท่ีแขง็แกร่ง

ด้านธรุกิจ ด้านคณุภาพ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แผนกลยทุธปี์ 2560: Cultivator with integrity toward sustainable growth

With 
Integrity

1 2

3
3.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตลาดทุน และพฒันา

บุคลากร ให้พร้อมรองรบัทิศทางธรุกิจอนาคต

3.2 เช่ือมโยงตลาดทุนในภมิูภาค และสร้าง international 
recognition ของตลาดทุนไทย

1.1 ผลกัดนัให้มีหลกัทรพัย์
จดทะเบียนใหม่จากอตุสาหกรรม
เป้าหมายท่ีเป็นจดุแขง็ของ
ประเทศ & สนับสนุนภาครฐัใช้
ตลาดทนุเพ่ือประโยชน์ในการ
จดัหาเงินทนุ & foreign asset

1.2 เสริมความแขง็แกร่งให้ บจ.

1.3 สร้าง Startup ecosystem เพ่ือ
รากฐานเศรษฐกิจไทย

2.1 ส่งเสริม investment culture ท่ียัง่ยืน

2.2 ส่งเสริมการใช้กองทุนรวมหุ้นและ PVD
รองรบัสงัคมผูส้งูอายขุองไทย 

2.3 สนับสนุนการท างานของสถาบนัตวักลาง
และการเข้าถึงตลาดทุนไทยของต่างชาติ
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