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วันนี้นับเป็ นโอกำสอันดีที่ผมได้ มีโอกำสมำพบกับผู้ลงทุน บุคคลในภำคกำรเงิน และตลำดทุน ทั้งในประเทศและ
ต่ ำงประเทศ ในงำน “Thailand’s Big Strategic Move” ถือเป็ นโอกำสที่ภำครัฐจะได้ แสดงถึงนโยบำยและทิศทำงในกำร
ยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยต่ อผู้ลงทุนในตลำดทุน โดยเฉพำะกองทุนต่ ำงชำติที่ให้ ควำมสนใจกำรลงทุน
ในประเทศไทย

ขณะนีร้ ัฐบำลได้ วำงยุทธศำสตร์ ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศอย่ ำงยั่งยืน
โดยมีกรอบเป้ ำหมำยสำคัญครอบคลุมทั้งในด้ ำนควำมมั่นคง ด้ ำนควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันด้ ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ ำง
ศักยภำพคน ด้ ำนกำรสร้ ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ ำเทียมกันทำงสั งคม ด้ ำนกำรสร้ ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชี วิตที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสุ ดท้ ำยคือ ด้ ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

กำรจะมุ่งไปกำรพัฒนำทั้ง 6 ด้ ำนอย่ ำงมีประสิ ทธิภำพได้ น้ัน ประเทศไทยจึงได้ สร้ ำงฐำนในกำรพัฒนำโดยใช้
โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อก้ ำวไปสู่ อนำคตของประเทศใน 20 ปี ข้ ำงหน้ ำ ซึ่งโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” นี้ เป็ นโมเดล
เศรษฐกิจ ที่เน้ นกำรสร้ ำงคุณค่ ำ (Value-based economy) และเน้ นกำรขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม (Innovation-driven economy)
ประกอบด้ วยภำรกิจหลัก คือ
(1) กำรเตรียม “คนไทย 4.0” สู่ ประเทศโลกที่ 1
(2) กำรเร่ งพัฒนำเทคโนโลยี เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันด้ วยนวัตกรรมใหม่ ๆ
(3) กำรเปลีย่ นผ่ ำนสู่ อุตสำหกรรมแห่ งอนำคต
(4)กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งในวิสำหกิจไทย
(5) กำรยกระดับโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนทำงปัญญำ
(6) กำรสร้ ำงควำมเจริญเติบโตทีก่ ระจำย สู่ ภูมิภำคและท้ องถิ่นผ่ ำนจังหวัด ถึงกลุ่มจังหวัด
(7) กำรเสริมสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ
(8) กำรสร้ ำงสั งคมทีเ่ ป็ นธรรม สั งคมแห่ งโอกำส และสั งคมทีเ่ กือ้ กูลแบ่ งปันกัน
(9) กำรบูรณำกำรอำเซียน และกำรเชื่ อมโยงไทยสู่ ประชำคมโลก และ
(10) กำรขับเคลื่อนประเทศผ่ำนกลไก “ประชำรัฐ” และระบบดิจิทลั
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กำรผลักดันประเทศไปข้ ำงหน้ ำ ไม่ สำมำรถทำได้ ด้วยกำรสั่ งกำรของภำครั ฐแต่ เพียงฝ่ ำยเดียว ต้ องทำแบบบูรณำ
กำรไปทุกภำค ทั้งภำครั ฐ ภำคเอกชน ผู้ประกอบธุ รกิจ และภำคประชำชน/ประชำสั งคม ซึ่ งได้ แก่ เกษตรกร องค์ กรภำค
ประชำชน เป็ นต้ น รัฐบำลจึงได้ เร่ งผลักดันกลไก “โครงกำรประชำรั ฐ” เพื่อสร้ ำงควำมร่ วมมือจำกทุกภำคส่ วน ทั้งภำครั ฐ
ผู้ประกอบกำร องค์ กรภำคเอกชน และภำคประชำชน ได้ ทำงำนร่ วมกันช่ วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแบบบูรณำ
กำร ทั้งในด้ ำนเศรษฐกิจ สั งคม โครงสร้ ำงพื้นฐำนและกำรแลกเปลี่ยนองค์ ควำมรู้ โดยมีคณะทำงำนทั้งในส่ วนที่เน้ น สร้ ำงกำร
ขับเคลื่อน (กลุ่ม value-driver) ได้ แก่ (1) กำรยกระดับนวัตกรรมและผลิตภำพ (Innovation & Productivity) (2) กำร
ส่ งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่ อม และวิสำหกิจเริ่มต้ น (SMEs & Start-up) (3) กำรส่ งเสริมกำรท่ องเที่ยวและ
MICE (4) กำรส่ งเสริ มกำรส่ งออกและกำรลงทุนในต่ ำงประเทศ (5) กำรพัฒนำคลัสเตอร์ ภำคอุตสำหกรรมแห่ งอนำคต
(New S-Curve) (6) กำรพัฒนำ กำรเกษตรสมัยใหม่ (7) กำรสร้ ำงรำยได้ และกำรกระตุ้นกำรใช้ จ่ำยของประเทศ

โดยอีกส่ วนจะเน้ นกำรพัฒนำในเชิ งโครงสร้ ำง (กลุ่ม Enable Driven) ซึ่งประกอบด้ วย (1) กำรดึงดูดกำรลงทุน
และกำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื้นฐำนของประเทศ(2) กำรยกระดับคุณภำพวิชำชี พ (3) กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรั ฐ
(4) กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกภำครัฐ (5) กำรพัฒนำพืน้ ฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ โดยกำรทำงำนของทั้ง 12 คณะทำงำน
นี้ มุ่งหวังให้ เกิดกำรยกระดับคุณภำพชี วติ ของประชำชนไทย เพิ่มกำรจ้ ำงงำน สร้ ำงรำยได้ ลดควำมเหลื่อมลำ้ และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของประเทศ / สร้ ำงกำรเจริญเตืบโตทั้งภำยในและภำยนอกอย่ ำงยั่งยืน / ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ทั้งนี้ รั ฐบำลได้ มีกำรออกกฎหมำยที่สำคัญไปเป็ นจำนวนมำก โดยเฉพำะกฎหมำยที่เอื้ออำนวยต่ อกำรประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งธนำคำรโลกได้ จัดอันดับกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ นักลงทุนในกำรเข้ ำไปประกอบธุรกิจในประเทศต่ ำงๆ (Doing
Business 2017) ซึ่งในปี 2559 ไทยได้ รับกำรจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 46 จำกทั้งหมด 190 ประเทศ สู งขึน้ 3 อันดับจำกปี ก่ อน
หน้ ำ หำกเทียบในประเทศอำเซี ยน ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 3 รองจำกสิ งคโปร์ และมำเลเซีย โดยในเกณฑ์ ชี้วัดที่สองประเทศนี้
ดีก ว่ ำ ไทย ได้ แก่ กำรชำระภำษี และกำรคุ้ ม ครองสิ ทธิ นักลงทุ นรำยย่ อ ย ซึ่ งก็ไ ด้ มี ก ำรปรั บ ปรุ งแล้ ว จำกหน่ ว ยงำน ที่
เกีย่ วข้ องในตลำดทุน เพื่อรองรับกำรประเมินอีกครั้งในปี นี้

ในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำของรัฐบำล ประเทศไทยได้ มีกำรพัฒนำด้ ำนควำมเข้ มแข็งและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน
ทำงเศรษฐกิจและสั งคม ได้ แก่
อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้ มขยำยตัวร้ อยละ 3.3 – 3.8 ดีขึน้ จำกอัตรำร้ อยละ 3.2 ใน
ปี 2559
- อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน โดย สถำบัน IMD World Competitiveness Center จัดอันดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่ งขันของ 61 ประเทศทั่วโลก ซึ่ งวัดจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิ ทธิภำพของ
ภำครั ฐ (Government Efficiency)ประสิ ท ธิ ภ ำพของภำคธุ รกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้ ำ งพื้น ฐำน
(Infrastructure) ของประเทศไทยดีขนึ้ 2 อันดับ จำกอันดับที่ 30 ในปี 2558 เป็ นอันดับที่ 28 ในปี 2559 และล่ ำสุ ดดีขึน้ เป็ น
อันดับที่ 27 ในปี 2560
ในด้ ำนสั งคมและคุณภำพชี วิตWorld Happiness Report 2017 ได้ รำยงำนค่ ำดัชนี ควำมสุ ขโลกพบว่ ำคนไทยมีอันดับดี
ขึน้ จำกอันดับที่ 33 ในช่ วงปี 2556 - 2558 เป็ นอันดับที่ 32 ในช่ วงปี 2557 - 2559 และอยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศที่มีกำร
เปลีย่ นแปลงในเชิงบวกเมื่อเทียบระหว่ำงช่ วงปี 2548 - 2550 กับช่ วงปี 2557 – 2559
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สิ่ ง ที่ส ะท้ อ นถึ ง ขี ด ควำมสำมำรถในทำงเศรษฐกิจ ของประเทศไทยนี้คื อ กำรที่บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นบริษัทขนำดใหญ่ ของประเทศ มีกำรลงทุนโดยตรงในต่ ำงประเทศ 198 รำย (หรื อร้ อยละ 39 ของจำนวน
บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด) โดยในจำนวนนี้ ร้ อยละ 78 ลงทุนในอำเซียน และร้ อยละ 59 ลงทุนใน CLMV

อีกหนึ่งนโยบำยสำคัญทีร่ ัฐบำลจะใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรผลักดันเศรษฐกิจ โดยอำศัยศักยภำพของประเทศไทยซึ่ง
อยู่ตรงจุดกลำงภูมิศำสตร์ ของอำเซียน คือ กำรขยำยกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่งกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่ งเป็ นพื้นที่ยุทธศำสตร์ ทำงเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่
เชื่ อมโยงระหว่ำงอำเซียน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ทีม่ ีตัวเลข GDP รวมกันกว่ำ 1 ใน 3 ของ GDP โลก

โดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่ ำง กำรดำเนินกำรออกกฎหมำย พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก เพื่อ
กำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ให้ เป็ นรู ปธรรม และสำมำรถเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของประเทศได้ อย่ ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยมององค์ ประกอบและผู้เกีย่ วข้ องในทุกมิติ

นอกเหนื อ จำกกำรก ำหนดยุ ทธศำสตร์ นโยบำยและกฎหมำยต่ ำง ๆ ที่ประเทศไทยได้ ดำเนิ นกำรเพื่ อผลัก ดั น
เศรษฐกิจให้ เป็ นไปอย่ ำงมีประสิ ทธิภำพแล้ ว รั ฐบำลยังมุ่งเน้ นกำรปฏิรูป “คน” ให้ มีศักยภำพและมีควำมพร้ อมในกำร
ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงประเทศหรื อพัฒนำประเทศหรื อที่เรียกว่ ำ Smart Thai ซึ่งก็คือ คนไทย 4.0 ที่เน้ นหลักคิด มี
ควำมคิดพืน้ ฐำนทีเ่ ป็ นตรรกะ วิเครำะห์ ได้ ตลอดจนมีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ สำมำรถทำงำนกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ รวมไปถึงกำรพัฒนำแรงงำนให้ มีทกั ษะ มีคุณภำพ ตำมควำมต้ องกำรของตลำดแรงงำน

รวมถึงต้ องมีกำรรับรู้ มีควำมเข้ ำใจเกีย่ วกับ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ชัดเจน มีควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ ำนเทคโนโลยีซึ่งจะต้ องสร้ ำงสมดุลย์ กับกำรรั กษำสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยำกรธรรมชำติโดยทุกภำคส่ วนต้ องสื่ อสำร ในเรื่ องดังกล่ ำวให้
ตรงกัน สำหรับหน่ วย งำน ในภำคตลำดทุน บริ ษัทจดทะเบียน ในตลำดหลักทรั พย์ และบริษัททั่วไป ก็ขอให้ ทำควำมเข้ ำใจ
เกีย่ วกับ ไทยแลนด์ 4.0 ให้ ดี เพื่อจะได้ ช่วยกันพัฒนำธุรกิจและบุคลำกรของตนไปในแนวทำงเดียวกัน

สำหรั บภำรกิจของรั ฐบำลในระยะที่ 3 ตำม Roadmap คื อกำรเตรี ยมส่ งมอบภำรกิจให้ กับรั ฐบำลชุ ดใหม่ มำรั บ
หน้ ำที่บริ หำรประเทศต่ อ ภำยหลังกำรเลือกตั้ง ซึ่ งรั ฐบำลชุ ดนี้ได้ เริ่ มต้ นดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ ไว้ ให้ แล้ วในทุกด้ ำน เพื่อให้
ประเทศไทยมีรำกฐำนที่มั่นคง เข้ มแข็ง ยั่งยืน ทำให้ ประเทศไทยของเรำไปสู่ “ประเทศโลกที่ 1” คือเป็ นประเทศที่พัฒนำ
แล้ว โดยจะไม่ ทงิ้ ใครไว้ข้ำงหลัง

สุ ดท้ ำยนี้ ผมขอขอบคุณนักลงทุน ทุกท่ ำนที่ยังคงให้ ควำมสนใจต่ อประเทศไทย และขอบคุณตลำดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย ที่ได้ จัดงำนขึ้นในวันนี้ และขอฝำกถึงผู้แทนจำกหน่ วยงำนภำครั ฐ ผู้ประกอบกำรเอกชนอื่น ๆ และนัก
ลงทุนทุกท่ ำน ที่จะได้ ช่วยกันพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศไทยตำมแนวทำงไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ เศรษฐกิจของประเทศ
ก้ ำวหน้ ำไปอย่ ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป / รั ฐบำลไทยมีเจตนำรมณ์ ม่ ุงมั่นทำงกำรเมือง โดยกำรนำสู่ กำรปฏิบัติที่
เป็ นรู ปธรรมโดยเร็วทีส่ ุ ด ขอขอบคุณมิตรประเทศทุกประเทศทีย่ งั คงเชื่ อมั่น ไว้ วำงใจประเทศไทยตลอดมำ

ขอบคุณครับ
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