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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดิ นหน้ ายกระดับเป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งภูมิภาค
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การการบริหารประเทศ รัฐบาลนี้ได้มคี วามพยายามอย่างยิง่ ยวดทีจ่ ะผลักดันภาค
ธุรกิจและการลงทุนของประเทศทัง้ รัฐและเอกชน ในระหว่างนัน้ ตลาดทุนได้มบี ทบาทส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศตลอดจนสนับสนุ นให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน ภาคเอกชนไทยถือว่าเป็ นหัวจักร
สาคัญสาหรับเศรษฐกิจไทย แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตปานกลางในปี ท่แี ล้ว แต่กาไรสุทธิ
ของบริษทั จดทะเบียนปี 2016 กลับสูงสุดทีส่ ุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ และ ยังเติบโตต่อเนื่องในปี 2017 นี้ ใน
ไตรมาสที่หนึ่ง กาไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนเติบโตถึง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ท่แี ล้ว
ความสาเร็จนี้เป็ นผลมาจากความหลากหลายทางธุรกิจ การขยายการลงทุนในต่างประเทศ ในปี 2016
บริษทั จดทะเบียนไทยสัดส่วน 39% ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ความแข็งแกร่งของบริษทั จดทะเบียนมาจาการวางรากฐานระยะยาว บริษทั จดทะเบียนไทยมี
ผลงานที่โดดเด่นเหนือกว่ามาตรฐานเป็ นผลมาจากการมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยังยื
่ นและธรรมาภิบาล
ตลอดระยะเวลา 42 ปี ท่ผี ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ฟูมฟั กบริษทั จดทะเบียนไทยให้พฒ
ั นาเติบโตใน
ระดับโลกเพื่อดึงดูดความน่าสนใจจากนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในอันดับ 23 ของโลก และ มีสภาพคล่องสูงสุดเป็ นปี ท่ี 5
ติดต่อกัน เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ภูมภิ าค มีบริษทั ใหม่เข้าจดทะเบียน (IPO) มากที่สุดตัง้ แต่ ปี
2013 และได้รบั คะแนนด้านธรรมาภิบาล ASEAN CG Score card สูงทีส่ ุดในอาเซียนติดต่อกัน 4 ปี
และมีจานวนบริษทั จดทะเบียนมากทีส่ ุดใน Dow Jones Sustainability Index ดังนัน้ การลงทุนในตลาด
ทุนไทยไม่ควรจะถูกมองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประทเศ แต่เป็ นการลงทุนระดับภูมภิ าคเพื่อก้าว
สู่ CLMV รวมทัง้ เป็ นการลงทุนสินทรัพย์ระดับอาเซียน
ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง การกาหนดยุทธศาสตร์พฒ
ั นาตลาดทุนควร
เป็ นวิสยั ทัศน์ระยะยาว ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทยจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศน์ตลาดทุน
โดยรวม ตัง้ แต่บริษทั จดทะเบียน นักลงทุน และตัวกลางตลาด เป็ นความภาคภูมใิ จ ความสาเร็จตลอด
ระยะเวลา42 ปี ข องตลาดหลัก ทัร ัพ ย์ฯ ได้ ร ับ การยอมรับ ในระดับ ภู ม ิภ าคและนานาชาติ น าไปสู่
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ความก้าวหน้าของตลาดเกิดใหม่ต่อไป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับการจัดอันดับจาก FTSE
ตัง้ แต่ปี 2012 ซึ่งดิฉันมันใจว่
่ าเราจะสามารถแบ่งปั นบทเรียนต่างๆ ให้กบั สมาชิกอื่นๆ ของ สหพันธ์
ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchanges) ซึ่งทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั
คัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นครัง้ แรก เมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว
สาหรับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ตลาดทุนจะยิง่ ทวีความ
ท้าทาย ซึ่งเราจะแผ่ขยายไปสู่บริษทั ระดับโลก ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตลอดจนธุรกิจสตาร์ท
อัพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงแต่มบี ทบาทการเป็ นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เท่านัน้ แต่ ยงั มีบทบาท
พัฒนาภาคธุ รกิจไทย และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติด้ว ย บริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ,mai และตลาดหลักทรัพย์น้องใหม่ท่กี าลังจะเปิ ดทาการสาหรับธุรกิจ
สตาร์ท อัพ จะมีส่ ว นสนับสนุ น การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ไทยให้ขยายตัว ต่ อ ไปควบคู่ไ ปกับ คลัส เตอร์
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย 10 อุตสาหกรรมในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอซี )ี
นอกจากนี้ ในด้านเศรษฐกิจนัน้ ตลาดทุนไทย ยังมีส่วนสนับสนุ นในการเพิม่ พูนคุณภาพชีวติ
ให้กบั คนไทย การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้กบั คนไทยมีส่วนสาคัญ ที่จะนาพาให้เกิด
วัฒนธรรมการออมและการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในประเทศ ยิง่ ไปกว่านัน้ การทีป่ ระเทศไทยกาลังก้าวสู่
สังคมผูส้ งู อายุ จึงควรจะมุง่ เน้นการออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณเป็ นเป้ าหมายสาคัญ
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