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ดร. ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ. ประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่านผูมี้เกียรติ และท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรษุทัง้หลาย  
 
ผมรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ดต้อ้นรบัท่านเขา้สู ่Thailand Focus 2019  
 
การสมัมนาในปีนี้พเิศษกว่าปีก่อนๆ ในแง่ทีว่่างานสมัมนาครัง้นี้เป็นงานทีจ่ะแสดงศกัยภาพของประเทศเป็นครัง้แรก
หลงัจากที่มีการเลือกตัง้ทัว่ไปขึ้น  ผมอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจไปยงัผู้ที่เข้ามาแบ่งปันมุมมองและ
ประสบการณ์บนเวทนีี้ทุกท่าน รวมถงึ พนัธมติรสือ่ ซึง่กค็อื ส านกัขา่วบลมูเบริก์ ส านกังานประเทศไทย และทุกๆ ท่าน
ทีเ่ขา้มาฟังและความคดิเหน็ในงานใหเ้ป็นไปอย่างคกึคกัในครัง้นี้  
 
ท่านผูม้เีกยีรตทิัง้หลาย  
ในขณะน้ีประเทศไทยมรีฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้แลว้ และนับเป็นช่วงเวลาอนัเหมาะสมทีร่ฐับาลไทยจะแสดงใหโ้ลก
เหน็ว่าประเทศไทยเป็นทีซ่ึง่ทุกคนสามารถอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสขุ พฒันากา้วหน้าและรุ่งเรอืงได ้ 
 
ในฐานะที่ตลาดทุนไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ข ับเคลื่อนพฒันาการของทัง้ประเทศและภูมภิาคนี้ตลอดมา ผมปรารถนาที่จะ
กล่าวถงึ 3 ปัจจยัส าคญัทีผ่ลกัดนัใหไ้ทยกา้วเขา้สูบ่ทบาทดงักล่าว   
 
ปัจจยัแรกทีผ่มขอเน้นย ้ากค็อื “ความแขง็แกร่งและยดืหยุ่น” ของตลาดทุนไทย และ “ศกัยภาพการเตบิโต” ของบรรดา
บรษิทัชัน้น าทีม่าจดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งนี้ ไม่ว่าตลาดโลกจะผนัผวนเพยีงไร 
 
ปัจจยัที ่2  คอืศกัยภาพของตลาดทุนไทยทีจ่ะมบีทบาทส าคญั ในฐานะเป็น “ตวัเชื่อมต่อ” ส าหรบักลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้า
โขง  และภูมภิาคอาเซยีน พรอ้มๆ กบัการสวมบทบาทเป็น “แพลตฟอรม์พนัธมติร” ส าหรบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย  
 
ปัจจัยที่ 3 เพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ตลาดทุนไทยได้ขยายบทบาทอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระตุ้น 
“ความสามารถในการเขา้ถงึทุน” อย่างกวา้งขวาง เพื่อจะมอบโอกาสแห่งการพฒันาอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่บรรดา SMEs และ 
สตารท์อพัทัง้หลายในประเทศ  

************************ 



 
ในสว่นของเหตุผลขอ้แรกทีผ่มกล่าวไปนัน้ นบัตัง้แต่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อตัง้ขึน้มา กไ็ดก้ลายเป็นแหล่ง
ส าคญัของการระดมทุนตลอดช่วงเวลารุ่งเรืองและช่วงที่มคีวามท้าทายสูง ไล่เรยีงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ที่เกดิวกิฤต
การเงนิเอเชยี ผ่านมาจนถงึยุคแห่งความผนัผวนทางเศรษฐกจิ การเมอืง และความท้าทายจากความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ของโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคม ตลาดหุน้ไทยขยายตวัเตบิโตถงึ 20 เท่า โดยมมีูลค่าการซือ้ขาย
เฉลีย่ 1,700 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ต่อวนั  
 
ปัจจุบนัน้ี มลูค่าหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้อยู่ที ่5.5 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่นบัเป็นระดบั
สงูสุดเป็นประวตักิารณ์  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 102 ของมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศ ตวัเลขนี้เป็นขอ้
พสิจูน์ถงึศกัยภาพของบรษิทัจดทะเบยีนของเรา ตลอดจนบรษิทันายหน้าคา้หลกัทรพัย ์และนักลงทุน ซึง่มสี่วนกระตุ้น
การเตบิโตของประเทศ 
 
การน าเสนอตวัชีว้ดัใหม่อย่างเช่น Well being index, Thailand Sustainable index ร่วมทัง้การเป็นประเทศหนึ่งเดยีว
ในอาเซียนที่มีจ านวนบริษัทจุดทะเบียนสูงสุดที่ถูกรวมไว้ในดชันีการเติบโตยัง่ยืนดาวโจนส์ สะท้อนให้เห็นความ
หลากหลายของตลาดทุนไทย 

************************ 
 
ส่วนในเหตุผลขอ้ที ่2 ของผม ในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอรม์ของการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย  เราจงึมคีวาม
ปรารถนาทีจ่ะเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขง (CLMV) และภูมภิาคอาเซยีนเขา้ดว้ยกนั เพื่อเป็นแพลตฟอรม์แห่ง
โอกาสอนัหลากหลายส าหรบันกัลงทุนทัว่โลก 
 
เพื่อทีจ่ะกา้วไปสูบ่ทบาทดงักล่าว SET มเีป้าหมายทีจ่ะเชื่อมต่อตลาดต่าง ๆ โดยการสรา้งโอกาสการลงทุนทีพ่เิศษยิง่
ผ่านผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ เช่น Well-being index, THSI index, CLMV Exposure index, กองทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานทัง้หลาย รวมทัง้ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ  (depository receipts)  
 
นอกจากนี้ ตลาดทุนไทยเองกต็้องการการปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและความทา้ทายทัง้หลาย
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มเพื่อสามารถสรา้งโอกาสไดจ้ากภาวะความปัน่ป่วน (disruption) 
ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีัง้หลาย, การหนัมาเน้นทีก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื, และการเปลีย่นแปลงใน
ระเบยีบกฎเกณฑต่์าง ๆ  ดว้ยการเป็นพนัธมติรกบัผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนันัน้ ผ่านบทบาท “ผูเ้ชื่อมโยง” ระหว่างผูท้ี่
มผีลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัโลก  และเน้นไปทีป่ระสทิธภิาพการพฒันาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สรา้ง
โอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆ ส าหรบัทุกคนโดยผ่านแพลตฟอรม์แบบเดมิและทีเ่ป็นดจิติอล  
 

************************ 
 
ในเหตุผลขอ้สุดทา้ยของผม ผมอยากจะมุ่งเน้นการยกระดบับทบาทของเราที่มเีป้าหมายจะรวมเอาผูท้ี่มผีลประโยชน์
เหมอืนกนัใหเ้ขา้มาร่วมกนัเป็นสว่นหนึ่งของกลไกกระตุน้การเตบิโตรอบใหม่ของเศรษฐกจิไทย  
 
SET เชื่อมัน่ในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั SMEs ผ่านแพลตฟอรม์ในตลาดทุน โดยเปิดใหส้ามารถเขา้ถงึไม่เพยีงแค่
เงนิทุน แต่ยงัรวมถงึบรกิารแบบครบวงจร ตัง้แต่ การจบัคู่ทางธุรกจิไปจนถงึให้การสนับสนุนในระบบปฏบิตักิารต่างๆ  



ซึง่เราไดเ้ริม่ด าเนินการไปแล้วกบัพนัธมติรของเราทัง้ในภาครฐัและเอกชน อย่างเช่น InnoSpace (Thailand) และ
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ 
 
ความร่วมมอืเช่นน้ีจะช่วยยกระดบัความสามารถของ SMEs และสตารท์อพัเพื่อสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัภาคธุรกจิใน
ประเทศโดยรวม และยงัไดเ้พิม่ศกัยภาพการด าเนินงานเพื่อใหท้ดัเทยีมกบัระดบัภูมภิาค และในทีสุ่ดกลุ่มธุรกจิขนาด
เลก็เหล่านี้จะเป็นเครื่องยนตท์ีจ่ะขบัเคลื่อนไทยใหเ้ขา้สูค่วามกา้วหน้าทางเศรษฐกจิครัง้ใหม่  
 
ผมเชื่อมัน่ว่าดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการของตลาดทุนไทย ซึง่กค็อื ความแขง็แกร่งและทนทาน ศกัยภาพในการเตบิโต 
และแพลตฟอรม์พนัธมติรเพื่อความร่วมมอื ซึง่เชื่อมต่อ CLMV และอาเซยีน รวมถงึการเขา้ถงึการระดมทุนของ SMEs 
และสตารท์อพั จะสรา้งพืน้ฐานอนัแขง็แกร่งและท าใหเ้ศรษฐกจิของไทยกา้วหน้าต่อไปได ้ผมขอขอบคุณอกีครัง้ส าหรบั
ทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้มาร่วมงานในวนัน้ี  
 
ท่านสุภาพสตรแีละสุภาพบุรุษทัง้หลาย  กรุณาแสดงความต้อนรบั ท่านรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั ท่านอุตตม 
สาวนายน ซึง่จะขึน้มากล่าวสนุทรพจน์ต่อไป 
 
 
 


