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 วันนี้นับเป็นโอกำสอันดีที่ผมได้มีโอกำสมำพบกับผู้ลงทุน บุคคลในภำคกำรเงิน และตลำดทุน ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในงำน “Thailand’s Big  Strategic Move” ถือเป็นโอกำสที่ภำครัฐจะได้แสดงถึงนโยบำยและทิศทำงในกำร
ยกระดับกำรพฒันำเศรษฐกจิของประเทศไทยต่อผู้ลงทุนในตลำดทุน โดยเฉพำะกองทุนต่ำงชำติที่ให้ควำมสนใจกำรลงทุน
ในประเทศไทย 

 ขณะนีรั้ฐบำลได้วำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
โดยมีกรอบเป้ำหมำยส ำคัญครอบคลุมทั้งในด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
ศักยภำพคน ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทยีมกนัทำงสังคม ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม และสุดท้ำยคือ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

 กำรจะมุ่งไปกำรพัฒนำทั้ง 6 ด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพได้น้ัน ประเทศไทยจึงได้สร้ำงฐำนในกำรพัฒนำโดยใช้
โมเดล  “ไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือก้ำวไปสู่อนำคตของประเทศใน 20 ปี ข้ำงหน้ำ ซ่ึงโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” นี้ เป็นโมเดล
เศรษฐกิจ  ที่เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value-based economy) และเน้นกำรขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven economy) 
ประกอบด้วยภำรกจิหลกั  คือ 
 (1) กำรเตรียม “คนไทย 4.0” สู่ประเทศโลกที ่1  
 (2) กำรเร่งพฒันำเทคโนโลย ีเพ่ือเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยนวตักรรมใหม่ๆ  
 (3) กำรเปลีย่นผ่ำนสู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคต  
 (4)กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในวสิำหกจิไทย  
 (5) กำรยกระดับโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงปัญญำ  
 (6) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทีก่ระจำย สู่ภูมิภำคและท้องถิ่นผ่ำนจังหวดั ถึงกลุ่มจังหวดั  
 (7) กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกจิภำยในประเทศ  

(8) กำรสร้ำงสังคมทีเ่ป็นธรรม สังคมแห่งโอกำส และสังคมทีเ่กือ้กูลแบ่งปันกนั                              
(9) กำรบูรณำกำรอำเซียน และกำรเช่ือมโยงไทยสู่ประชำคมโลก และ  

 (10) กำรขับเคล่ือนประเทศผ่ำนกลไก “ประชำรัฐ” และระบบดิจิทลั 
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 กำรผลักดันประเทศไปข้ำงหน้ำ ไม่สำมำรถท ำได้ด้วยกำรส่ังกำรของภำครัฐแต่เพียงฝ่ำยเดียว ต้องท ำแบบบูรณำ
กำรไปทุกภำค ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจ และภำคประชำชน/ประชำสังคม ซ่ึงได้แก่ เกษตรกร องค์กรภำค
ประชำชน เป็นต้น รัฐบำลจึงได้เร่งผลักดันกลไก “โครงกำรประชำรัฐ” เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ 
ผู้ประกอบกำร องค์กรภำคเอกชน และภำคประชำชน ได้ท ำงำนร่วมกันช่วยกันขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศแบบบูรณำ
กำร ทั้งในด้ำนเศรษฐกจิ สังคม โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้โดยมีคณะท ำงำนทั้งในส่วนที่เน้น สร้ำงกำร
ขับเคล่ือน (กลุ่ม value-driver) ได้แก่ (1) กำรยกระดับนวัตกรรมและผลิตภำพ (Innovation & Productivity) (2) กำร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจเร่ิมต้น (SMEs & Start-up) (3) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ 
MICE (4) กำรส่งเสริมกำรส่งออกและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (5) กำรพัฒนำคลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต 
(New S-Curve) (6) กำรพฒันำ กำรเกษตรสมัยใหม่ (7) กำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ 

 โดยอีกส่วนจะเน้นกำรพัฒนำในเชิงโครงสร้ำง (กลุ่ม Enable Driven) ซ่ึงประกอบด้วย (1) กำรดึงดูดกำรลงทุน
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ(2) กำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ (3) กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ 
(4) กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ (5) กำรพฒันำพืน้ฐำนและกำรพฒันำผู้น ำ โดยกำรท ำงำนของทั้ง 12 คณะท ำงำน
นี ้มุ่งหวงัให้เกดิกำรยกระดับคุณภำพชีวติของประชำชนไทย เพิ่มกำรจ้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ลดควำมเหล่ือมล ำ้ และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ / สร้ำงกำรเจริญเตืบโตทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงยั่งยืน / ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

 ทั้งนี้ รัฐบำลได้มีกำรออกกฎหมำยที่ส ำคัญไปเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะกฎหมำยที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรประกอบ
ธุรกจิ ซ่ึงธนำคำรโลกได้จัดอนัดับกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุนในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ (Doing 
Business 2017) ซ่ึงในปี 2559 ไทยได้รับกำรจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 46 จำกทั้งหมด 190 ประเทศ สูงขึน้ 3 อันดับจำกปีก่อน
หน้ำ หำกเทียบในประเทศอำเซียน ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 3 รองจำกสิงคโปร์ และมำเลเซีย โดยในเกณฑ์ช้ีวัดที่สองประเทศนี้
ดีกว่ำไทย ได้แก่ กำรช ำระภำษี และกำรคุ้มครองสิทธินักลงทุนรำยย่อย ซ่ึงก็ได้มีกำรปรับปรุงแล้วจำกหน่วยงำน ที่
เกีย่วข้องในตลำดทุน เพ่ือรองรับกำรประเมินอกีคร้ังในปีนี ้

 ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำของรัฐบำล ประเทศไทยได้มีกำรพฒันำด้ำนควำมเข้มแข็งและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกจิและสังคม ได้แก่  
 -  อตัรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยำยตัวร้อยละ 3.3 – 3.8 ดีขึน้จำกอัตรำร้อยละ 3.2 ใน
ปี 2559 
 - อนัดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดย สถำบัน IMD World Competitiveness Center จัดอันดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของ 61 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงวัดจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภำพของ
ภำครัฐ (Government Efficiency)ประสิทธิภำพของภำคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(Infrastructure) ของประเทศไทยดีขึน้ 2 อนัดับ จำกอนัดับที ่30 ในปี 2558 เป็นอนัดับที ่28 ในปี 2559 และล่ำสุดดีขึน้เป็น
อนัดับที ่27 ในปี 2560 
 - ในด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิตWorld Happiness Report 2017 ได้รำยงำนค่ำดัชนี ควำมสุขโลกพบว่ำคนไทยมีอันดับดี
ขึน้ จำกอนัดับที ่33 ในช่วงปี 2556 - 2558 เป็นอนัดับที ่32 ในช่วงปี 2557 - 2559 และอยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศที่มีกำร
เปลีย่นแปลงในเชิงบวกเม่ือเทยีบระหว่ำงช่วงปี 2548 - 2550 กบัช่วงปี 2557 – 2559 
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 ส่ิงที่สะท้อนถึงขีดควำมสำมำรถในทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยนี้คือ กำรที่บริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ ซ่ึงเป็นบริษัทขนำดใหญ่ของประเทศ มีกำรลงทุนโดยตรงในต่ำงประเทศ 198 รำย (หรือร้อยละ 39 ของจ ำนวน
บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด) โดยในจ ำนวนนี ้    ร้อยละ 78 ลงทุนในอำเซียน และร้อยละ 59 ลงทุนใน CLMV  

 อกีหน่ึงนโยบำยส ำคัญทีรั่ฐบำลจะใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรผลกัดันเศรษฐกจิ โดยอำศัยศักยภำพของประเทศไทยซ่ึง
อยู่ตรงจุดกลำงภูมิศำสตร์ของอำเซียน คือ กำรขยำยกำรลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซ่ึงเป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ที่
เช่ือมโยงระหว่ำงอำเซียน เอเชียตะวนัออก เอเชียใต้ ทีม่ีตัวเลข GDP รวมกนักว่ำ 1 ใน 3 ของ GDP โลก  

 โดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่ำง   กำรด ำเนินกำรออกกฎหมำย พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก เพ่ือ
ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ให้เป็นรูปธรรม และสำมำรถเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมององค์ประกอบและผู้เกีย่วข้องในทุกมิติ  

 นอกเหนือจำกกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ นโยบำยและกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ประเทศไทยได้ด ำเนินกำรเพ่ือผลักดัน
เศรษฐกิจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว รัฐบำลยังมุ่งเน้นกำรปฏิรูป “คน” ให้มีศักยภำพและมีควำมพร้อมในกำร
ขับเคล่ือนกำรเปลี่ยนแปลงประเทศหรือพัฒนำประเทศหรือที่เรียกว่ำ Smart Thai ซ่ึงก็คือ คนไทย 4.0 ที่เน้นหลักคิด มี
ควำมคิดพืน้ฐำนทีเ่ป็นตรรกะ วิเครำะห์ได้ ตลอดจนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถท ำงำนกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ 
ทั้งนี ้รวมไปถึงกำรพฒันำแรงงำนให้มีทกัษะ มีคุณภำพ ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 รวมถึงต้องมีกำรรับรู้ มีควำมเข้ำใจเกีย่วกับ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ชัดเจน มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนเทคโนโลยีซ่ึงจะต้องสร้ำงสมดุลย์กับกำรรักษำส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติโดยทุกภำคส่วนต้องส่ือสำร ในเร่ืองดังกล่ำวให้
ตรงกัน ส ำหรับหน่วย งำน ในภำคตลำดทุน บริษัทจดทะเบียน ในตลำดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป ก็ขอให้ท ำควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบั ไทยแลนด์ 4.0 ให้ดี เพ่ือจะได้ช่วยกนัพฒันำธุรกจิและบุคลำกรของตนไปในแนวทำงเดียวกนั 

 ส ำหรับภำรกิจของรัฐบำลในระยะที่ 3 ตำม Roadmap คือกำรเตรียมส่งมอบภำรกิจให้กับรัฐบำลชุดใหม่มำรับ
หน้ำที่บริหำรประเทศต่อ ภำยหลังกำรเลือกตั้ง ซ่ึงรัฐบำลชุดนี้ได้เร่ิมต้นด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ ไว้ให้แล้วในทุกด้ำน เพ่ือให้
ประเทศไทยมีรำกฐำนที่มั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน ท ำให้ประเทศไทยของเรำไปสู่ “ประเทศโลกที่ 1” คือเป็นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว โดยจะไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลงั 

 สุดท้ำยนี้ ผมขอขอบคุณนักลงทุน    ทุกท่ำนที่ยังคงให้ควำมสนใจต่อประเทศไทย และขอบคุณตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ได้จัดงำนขึ้นในวันนี้ และขอฝำกถึงผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรเอกชนอ่ืน ๆ และนัก
ลงทุนทุกท่ำน ที่จะได้ช่วยกันพัฒนำและขับเคล่ือนประเทศไทยตำมแนวทำงไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศ
ก้ำวหน้ำไปอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป / รัฐบำลไทยมีเจตนำรมณ์มุ่งมั่นทำงกำรเมือง โดยกำรน ำสู่กำรปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมโดยเร็วทีสุ่ด ขอขอบคุณมิตรประเทศทุกประเทศทีย่งัคงเช่ือมั่น ไว้วำงใจประเทศไทยตลอดมำ 
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