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ค ำกล่ำวต้อนรบั 

พิธีมอบรำงวลั และน ำเสนอผลงำนวิจยัผลงำนวิจยัดีเด่นด้ำนตลำดทุน  

ดร. ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ ประธำนกรรมกำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“บทบำทสถำบนัวิจยัเพื่อตลำดทุน: โอกำสและควำมรว่มมอืในกำรท ำวิจยัด้ำนตลำดทุน”  

วนัพฤหสับดีท่ี 17 พฤศจิกำยน 2559 เวลำ 9.30-10.00 น. ณ หอประชมุศกุรีย ์แก้วเจริญ ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

เรยีน ท่านคณบด ีคณาจารย ์ทา่นผูบ้รหิาร และแขกผูม้เีกยีรต ิทุกท่าน 

ท่านผูม้เีกยีรตทิุกท่าน ปัจจุบนัน้ี ธุรกจิตลาดทุนโลกมพีฒันาการทีร่วดเรว็และมนีวตักรรมใหม่ เกดิขึน้ตลอดเวลา เราก าลงั

อยู่ในยุคทีม่ขีอ้มลูมากมาย นวตักรรม ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละการสือ่สารทีพ่ฒันาอย่างรวดเรว็ สิง่เหล่านี้สง่ผลต่อ 

Eco System ของตลาดทุนไทยใหเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ การใชข้อ้มลูขนาดใหญ่ (big data) การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีน

รปูแบบใหม่ๆ อาท ิ blockchain ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในโลก มผีลกระทบอย่างรุนแรงต่อ Model ทางธุรกจิและการพฒันาตลาดทุน

ไทยในอนาคต ซึง่สามารถทีจ่ะพลกิโฉมธุรกจิตลาดทุนไทยได้ การผลติงานวจิยัดา้นตลาดทุนในเชงิลกึมคีวามส าคญัยิง่ใน

การวางนโยบาย เพื่อการพฒันาตลาดทุนไทยและประเทศไทยไดอ้ย่างยัง่ยนื เทคโนโลยใีหม่ๆ สามารถทีจ่ะลดตน้ทุนการท า

ธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์สามารถทีจ่ะต่อยอดไปสูก่ารบรกิารรปูแบบใหมท่ีร่วดเรว็ โปร่งใส ตลาดทุนทัว่

โลก ลว้นพฒันารปูแบบการใหบ้รกิาร การมงีานศกึษาและวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดทุนในหลายมติิ ทัง้ความลกึ ความกวา้ง 

จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการต่อยอดซึ่งจะท าให้มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการสนับสนุนเพื่อการก าหนดนโยบายที่มี

ความเหมาะสม มคีวามเป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ มคีวามโปร่งใส และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งจะส่งผลให้ภาค

ธุรกจิตลาดทุนไทยไดม้กีารพฒันาต่อยอดในการด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ในประเทศไทย เพื่อทีจ่ะสนบัสนุนการก าหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยใหเ้ป็นนโยบายทีเ่อือ้

ต่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืและมคีุณภาพ ประเทศไทยมสีถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) เป็นสถาบนัวจิยั

เชิงนโยบายที่ก่อตัง้ขึ้นมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2527 ทีดีอาร์ไอด าเนินการวิจยัเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจในหลากหลายด้าน 

หากแต่การท างานวจิยัเกีย่วกบัดา้นตลาดทุนในเชงิลกึไม่ไดเ้ป็นหวัขอ้หลกัของสถาบนัฯ  

และเมื่อปีทีผ่่านมา (2558) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดม้กีารจดัตัง้สถาบนัวจิยัเศรษฐกจิป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึน้ เพื่อ

ผลติงานวจิยัเชงิลกึในปัญหาดา้นเศรษฐกจิมหภาคและนโยบายการเงนิ โดยเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างวงการวชิาการ

และพฒันาเครอืขา่ยระหว่างนกัวชิาการและสถาบนัวจิยัต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศในหวัขอ้ดงักล่าว 

ในสว่นของตลาดทุนไทย ซึง่มบีทบาทและเป็นปัจจยัส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทยไม่ยิง่หย่อนไปกว่าภาคเศรษฐกจิจรงิ (real 

sector) และ ภาคธนาคาร (banking sector)  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีนวคดิในการผลกัดนั สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (Capital 

Market Research Institute: CMRI) ใหเ้ป็นหน่วยงานกลางทีเ่ชื่อมโยงองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัตลาดทุน จดัท าโครงการความ
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ร่วมมอืเพื่อผลติงานวจิยัดา้นตลาดทุนเชงิลกึ งานวจิยัทีต่อบโจทยท์างธุรกจิภายใตบ้รบิทตลาดทุนโลกทีม่คีวามเชื่อมโยงสงู 

ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในภาคธุรกจิ ภาครฐั ภาคการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ 

ซึง่ทีผ่่านมา สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) ไดส้นับสนุนใหเ้กดิการผลติงานวจิยัที่

เกีย่วกบัตลาดทุน โดยไดร้่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในการด าเนินโครงการสนับสนุนทุนวจิยัมาแลว้กว่า 5 ปี ดว้ยเหตุว่า

ภาคการศกึษามสีว่นส าคญัยิง่ต่อการพฒันาตลาดทุนไทย ยิง่ไปกว่านัน้สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนไดม้กีารศกึษาและส ารวจ

ความคดิเหน็ ต่อกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งในตลาดทุน อาท ิการศกึษาพฤตกิรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม พฤตกิรรมการ

ถอืครองหน่วยลงทุนและการท าธุรกรรมในกองทุนรวม LTF มกีารส ารวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน 

(CEO Survey) เพื่อรบัทราบทศิทาง Economic outlook อย่างไรกต็าม ตลาดทุนไทยยงัต้องการงานวจิยัดา้นตลาดทุนเชงิ

ลกึที่มีคุณภาพ ที่จะมีส่วนส าคญัในการเพิ่มศกัยภาพการพฒันาตลาดทุนไทย ไม่จ ากดัว่าจะเฉพาะสาขาการเงิน หรือ

เศรษฐศาสตร ์สาขาใดสาขาหนึ่งเท่านัน้  แต่ทุกสาขาวชิาสามารถทีจ่ะมสีว่นช่วยสง่เสรมิองคค์วามรูใ้นเชงิลกึใหก้บัตลาดทุน

ไทยไดเ้ช่นกนั โดยองคค์วามรูน้ี้จะเป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพส าหรบัน ามาต่อยอดพฒันาตลาดทุนไทยในหลากหลาย

ดา้น ทัง้การวางแผน ก าหนดนโยบาย ตลอดจนกลยุทธต่์าง ๆ รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ ใหต้อบสนอง

ความตอ้งการของผูล้งทุนซึง่นบัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนไทยใหก้า้วสูส่ากลและเตบิโตอย่างยัง่ยนื   

ทีผ่่านมา สถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดด้ าเนินการประสานเชื่อมโยงเครอืขา่ยอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยง

นกัวชิาการ/ นกัวจิยั จากภาคการศกึษา ท าใหภ้าคธุรกจิไดเ้หน็ถงึพฒันาการใหม่ ๆ จากภาคการศกึษาในเชงิทีล่กึขึน้ และ

ขณะเดยีวกนันกัวชิาการ/ นกัวจิยั จากภาคการศกึษาจะไดเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในภาคปฏบิตัขิองธุรกจิตลาดทุนไทย เพื่อสรา้ง

องค์ความรู้ในภาคปฏิบตัิให้กบันักวชิาการภาคการศึกษา เราได้รบัความร่วมมอืจากศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) ในสว่นทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์ซึง่นับเป็นเครอืข่ายทีก่วา้งและลกึ ในการ

จดัการกบัขอ้มลูขนาดใหญ่ (big data) และร่วมศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ อาท ิ Blockchain มาใช้

ในธุรกจิตลาดทุนไทย และยิง่กว่านัน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มทีจ่ะร่วมมอืและสนบัสนุนในเชงินโยบาย เราไดห้ารอืแนวทาง

ความร่วมมอืกบัสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) ทีจ่ะมคีวามร่วมมอืกนัเสรมิศกัยภาพซึง่กนัและกนั ไดม้ี

การหารอืแนวทางการทีจ่ะสนบัสนุนใหส้ถาบนัวจิยัดา้นตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) มบีทบาทที่

เด่นชดัขึน้ โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิงานวจิยัดา้นตลาดทุนใหม้ากขึน้ในระยะ 3 ปีขา้งหน้าในหวัขอ้ทีผู่ร้่วมตลาดเหน็ถงึความส าคญั 

เราเชื่อว่าการผสานความร่วมมอืน้ี จะน าไปสูก่ารผลติงานวจิยัทีม่คีุณภาพ การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิ 

Synergy ขึน้ในตลาดทุนไทย โดยเรามคีวามคาดหวงัว่าทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งจะสามารถผสานประโยชน์ก่อใหเ้กดิพลงั

ผลกัดนัให้ตลาดทุนไทยสามารถต่อยอดพฒันาได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งแน่นอนว่าการพฒันาของตลาดทุนไทยจะเกดิขึน้ได้ ก็

ต่อเมื่อทุก ๆ ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามร่วมมอืกนัอย่างใกลช้ดิ   

โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเป็นตวักลางผสานความร่วมมอืของภาคธุรกจิในตลาดทุน ภาครฐั และสถาบนัการศกึษาทัง้ในและ

ต่างประเทศ ทีจ่ะสรา้งเครอืขา่ยระหว่างผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในตลาดทุนไทยและต่างประเทศ  
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เป็นทีน่่ายนิดวี่าในช่วงทีผ่่านมาเราไดร้บัความร่วมมอือย่างดยีิง่ จากทัง้จากภาคการศกึษา และผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกจิตลาดทุน

ไทย เราได้รบัเกยีรติจากผู้ทรงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์การท างานจากแวดวงธุรกจิในตลาดทุนไทย และหน่วยงานทัง้

ภาคเอกชนและภาครฐั อาท ิธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทั

จดัการกองทุนรวม ไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ ในธุรกจิ

ตลาดทุนไทย เพื่อใหผู้้วจิยัและผูแ้ทนจากภาคการศกึษาไดเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิในทางปฏบิตัิ ในขณะทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นความรู้

องค์ความรู้ทางวชิาการในเชงิลกึกบัคณาจารย์และผู้วิจยั ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการสร้างเครือข่ายที่ประสานและ

เชื่อมโยงภาคการศกึษากบัผูป้ระกอบธุรกจิในตลาดทุนไทย โดยหวงัว่า ความร่วมมอืดงักล่าวจะขยายเพิม่ขึน้ตามกรอบของ

งานทีท่างสถาบนัจะเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

ผมเชื่อมัน่ว่า งานวจิยัด้านตลาดทุน จะเป็นฐานความรู้ที่ส าคญัส าหรบัการยกระดบัตลาดทุน จากที่อาจจะเคยเป็นเพยีง 

“ทางเลอืก” ในการออมและการระดมทุน ใหเ้ป็น “กลไกหลกั” ของระบบเศรษฐกจิไทย นอกจากนี้ จะเป็นจุดเริม่ต้นทีส่ าคญั

ของการสรา้งความร่วมมอืระหว่างนกัวชิาการ นกัปฏบิตัิ และเจา้หน้าทีภ่าครฐัในตลาดทุนไทย 

ส าหรบักิจกรรมในวนันี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เกิดขึน้มาได้จากความร่วมมือด้วยดขีองคณาจารย์จากภาคการศึกษาและ

ผู้บริหารจากภาคธุรกิจในตลาดทุนที่ได้เห็นถึงความส าคญัในการหล่อหลอมให้เกิดงานวิจัยด้านตลาดทุน ผมหวังว่า

จุดเริม่ตน้ทีด่นีี้จะก่อใหเ้กดิความร่วมมอืและเป็นการพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืของนกัวจิยัดา้นตลาดทุน 

ในนามของตลาดหลกัทรพัยฯ์  ผมรูส้กึเป็นเกยีรตแิละมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะสนับสนุนโครงการนี้ และหวงัทีจ่ะไดร้บั

ความร่วมมอืร่วมใจจากทุกภาคสว่น เพื่อผลติงานวจิยัดา้นตลาดทุนทีม่คีุณภาพ สามารถตอบโจทยต์ลาดทุนไทย และน ามา

ยกระดบัและต่อยอดงานวจิยัใหส้ามารถพฒันาตลาดทุนไทยไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ทา้ยทีส่ดุน้ี ขอขอบคุณคณาจารย ์และท่านผูม้เีกยีรตทิุกท่านทีใ่หค้วามสนใจในกจิกรรมทางวชิาการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทุกท่านจะไดข้อ้คดิ และความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการท างานของท่านต่อไป 

 

 

 

 

 

 


