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ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิ การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
คุณรืน่ วดี สุวรรณมงคล, เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดร. ชัยวัฒน์ วิ บูลย์สวัสดิ์ . ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านผูม้ ีเกียรติ และท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรษุ ทัง้ หลาย
ผมรูส้ กึ เป็ นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ตอ้ นรับท่านเข้าสู่ Thailand Focus 2019
การสัมมนาในปี น้ีพเิ ศษกว่าปี ก่อนๆ ในแง่ทว่ี ่างานสัมมนาครัง้ นี้เป็ นงานทีจ่ ะแสดงศักยภาพของประเทศเป็ นครัง้ แรก
หลังจากที่มีการเลือกตัง้ ทัวไปขึ
่
้น ผมอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจไปยังผู้ท่เี ข้ามาแบ่งปั นมุมมองและ
ประสบการณ์บนเวทีน้ที ุกท่าน รวมถึง พันธมิตรสือ่ ซึง่ ก็คอื สานักข่าวบลูมเบิรก์ สานักงานประเทศไทย และทุกๆ ท่าน
ทีเ่ ข้ามาฟั งและความคิดเห็นในงานให้เป็ นไปอย่างคึกคักในครัง้ นี้
ท่านผูม้ เี กียรติทงั ้ หลาย
ในขณะนี้ประเทศไทยมีรฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ แล้ว และนับเป็ นช่วงเวลาอันเหมาะสมทีร่ ฐั บาลไทยจะแสดงให้โลก
เห็นว่าประเทศไทยเป็ นทีซ่ ง่ึ ทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข พัฒนาก้าวหน้าและรุ่งเรืองได้
ในฐานะที่ตลาดทุนไทยเป็ นส่วนหนึ่งที่ข ับเคลื่อนพัฒนาการของทัง้ ประเทศและภูมภิ าคนี้ตลอดมา ผมปรารถนาที่จะ
กล่าวถึง 3 ปั จจัยสาคัญทีผ่ ลักดันให้ไทยก้าวเข้าสูบ่ ทบาทดังกล่าว
ปั จจัยแรกทีผ่ มขอเน้นย้าก็คอื “ความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น” ของตลาดทุนไทย และ “ศักยภาพการเติบโต” ของบรรดา
บริษทั ชัน้ นาทีม่ าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ ไม่ว่าตลาดโลกจะผันผวนเพียงไร
ปั จจัยที่ 2 คือศักยภาพของตลาดทุนไทยทีจ่ ะมีบทบาทสาคัญ ในฐานะเป็ น “ตัวเชื่อมต่อ” สาหรับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ า
โขง และภูมภิ าคอาเซียน พร้อมๆ กับการสวมบทบาทเป็ น “แพลตฟอร์มพันธมิตร” สาหรับทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องอีกด้วย
ปั จ จัย ที่ 3 เพื่อ ที่จ ะให้ไ ปถึง เป้ า หมายที่ยิ่ง ใหญ่ ตลาดทุ น ไทยได้ข ยายบทบาทอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ว ยการกระตุ้ น
“ความสามารถในการเข้าถึงทุน” อย่างกว้างขวาง เพื่อจะมอบโอกาสแห่งการพัฒนาอย่างยังยื
่ นให้แก่บรรดา SMEs และ
สตาร์ทอัพทัง้ หลายในประเทศ
************************

ในส่วนของเหตุผลข้อแรกทีผ่ มกล่าวไปนัน้ นับตัง้ แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อตัง้ ขึน้ มา ก็ได้กลายเป็ นแหล่ง
สาคัญของการระดมทุนตลอดช่วงเวลารุ่งเรืองและช่วงที่มคี วามท้าทายสูง ไล่เรียงตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤต
การเงินเอเชีย ผ่านมาจนถึงยุคแห่งความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และความท้าทายจากความเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ตลาดหุน้ ไทยขยายตัวเติบโตถึง 20 เท่า โดยมีมูลค่าการซือ้ ขาย
เฉลีย่ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน
ปั จจุบนั นี้ มูลค่าหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ อยู่ท่ี 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ นับเป็ นระดับ
สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 102 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ ตัวเลขนี้เป็ นข้อ
พิสจู น์ถงึ ศักยภาพของบริษทั จดทะเบียนของเรา ตลอดจนบริษทั นายหน้าค้าหลักทรัพย์ และนักลงทุน ซึง่ มีส่วนกระตุ้น
การเติบโตของประเทศ
การนาเสนอตัวชีว้ ดั ใหม่อย่างเช่น Well being index, Thailand Sustainable index ร่วมทัง้ การเป็ นประเทศหนึ่งเดียว
ในอาเซียนที่มีจานวนบริษัทจุ ดทะเบียนสูง สุดที่ ถูก รวมไว้ในดัชนี การเติบโตยัง่ ยืนดาวโจนส์ สะท้อ นให้เห็นความ
หลากหลายของตลาดทุนไทย
************************
ส่วนในเหตุผลข้อที่ 2 ของผม ในฐานะที่เราเป็ นแพลตฟอร์มของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย เราจึงมีความ
ปรารถนาทีจ่ ะเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (CLMV) และภูมภิ าคอาเซียนเข้าด้วยกัน เพื่อเป็ นแพลตฟอร์มแห่ง
โอกาสอันหลากหลายสาหรับนักลงทุนทัวโลก
่
เพื่อทีจ่ ะก้าวไปสูบ่ ทบาทดังกล่าว SET มีเป้ าหมายทีจ่ ะเชื่อมต่อตลาดต่าง ๆ โดยการสร้างโอกาสการลงทุนทีพ่ เิ ศษยิง่
ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เช่น Well-being index, THSI index, CLMV Exposure index, กองทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานทัง้ หลาย รวมทัง้ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depository receipts)
นอกจากนี้ ตลาดทุนไทยเองก็ต้องการการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายทัง้ หลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถสร้างโอกาสได้จากภาวะความปั น่ ป่ วน (disruption)
ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทงั ้ หลาย, การหันมาเน้นทีก่ ารเติบโตอย่างยังยื
่ น , และการเปลีย่ นแปลงใน
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยการเป็ นพันธมิตรกับผูท้ ม่ี ผี ลประโยชน์ร่วมกันนัน้ ผ่านบทบาท “ผูเ้ ชื่อมโยง” ระหว่างผูท้ ่ี
มีผลประโยชน์ร่วมกันทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับโลก และเน้นไปทีป่ ระสิทธิภาพการพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สาหรับทุกคนโดยผ่านแพลตฟอร์มแบบเดิมและทีเ่ ป็ นดิจติ อล
************************
ในเหตุผลข้อสุดท้ายของผม ผมอยากจะมุ่งเน้นการยกระดับบทบาทของเราที่มเี ป้ าหมายจะรวมเอาผูท้ ่มี ผี ลประโยชน์
เหมือนกันให้เข้ามาร่วมกันเป็ นส่วนหนึ่งของกลไกกระตุน้ การเติบโตรอบใหม่ของเศรษฐกิจไทย
SET เชื่อมันในการสร้
่
างความเข้มแข็งให้กบั SMEs ผ่านแพลตฟอร์มในตลาดทุน โดยเปิ ดให้สามารถเข้าถึงไม่เพียงแค่
เงินทุน แต่ยงั รวมถึงบริการแบบครบวงจร ตัง้ แต่ การจับคู่ทางธุรกิจไปจนถึงให้ การสนับสนุ นในระบบปฏิบตั กิ ารต่า งๆ

ซึง่ เราได้เริม่ ดาเนินการไปแล้วกับพันธมิตรของเราทัง้ ในภาครัฐและเอกชน อย่างเช่น InnoSpace (Thailand) และ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ความร่วมมือเช่นนี้จะช่วยยกระดับความสามารถของ SMEs และสตาร์ทอัพเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ภาคธุรกิจใน
ประเทศโดยรวม และยังได้เพิม่ ศักยภาพการดาเนินงานเพื่อให้ทดั เทียมกับระดับภูมภิ าค และในทีส่ ุดกลุ่มธุรกิจขนาด
เล็กเหล่านี้จะเป็ นเครื่องยนต์ทจ่ี ะขับเคลื่อนไทยให้เข้าสูค่ วามก้าวหน้าทางเศรษฐกิจครัง้ ใหม่
ผมเชื่อมันว่
่ าด้วยคุณลักษณะ 3 ประการของตลาดทุนไทย ซึง่ ก็คอื ความแข็งแกร่งและทนทาน ศักยภาพในการเติบโต
และแพลตฟอร์มพันธมิตรเพื่อความร่วมมือ ซึง่ เชื่อมต่อ CLMV และอาเซียน รวมถึงการเข้าถึงการระดมทุนของ SMEs
และสตาร์ทอัพ จะสร้างพืน้ ฐานอันแข็งแกร่งและทาให้เศรษฐกิจของไทยก้าวหน้าต่อไปได้ ผมขอขอบคุณอีกครัง้ สาหรับ
ทุกท่านทีไ่ ด้เข้ามาร่วมงานในวันนี้
ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทัง้ หลาย กรุณาแสดงความต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านอุตตม
สาวนายน ซึง่ จะขึน้ มากล่าวสุนทรพจน์ต่อไป

