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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแผนกลยุทธ์ปี 64-66 เดิ นหน้ าบูรณาการนวัตกรรม สู่วิถีธรุ กิ จยุคใหม่ เน้ นเพิ่ ม
ผลลัพธ์เชิ งบวกสู่สงั คมและสิ่ งแวดล้อม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2564-2566) ภายใต้แนวคิ ด "Redefine Thai Capital Market Resiliency…ก้าว
ต่อไปตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของประเทศ” บูรณาการด้านนวัตกรรม สร้างประสิ ทธิ ภาพสูงสุดให้กบั ผูม้ ีส่วน
ร่วมในตลาดทุน ภายใต้กรอบการพัฒนาสู่ความยังยื
่ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างการเติ บโตในตลาดทุน ด้วยการเพิ่ ม
หลักทรัพย์ใหม่ และขยายฐานผูล้ งทุน 2) ขยายโครงสร้างพืน้ ฐาน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมในตลาดทุน เพิ่มคุณภาพ
การบริการ และต่อยอดธุรกิ จใหม่ 3) ขับเคลือ่ นสังคมและสิ่ งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาต่อยอด ESG และการเสริมสร้าง
พลังทางสังคม และ 4) เพิ่ มขีดความสามารถทางธุรกิ จและศักยภาพบุคลากร ทัง้ การขยายตัวด้านธุรกิ จและความเป็ น
เลิ ศด้านการดาเนิ นงาน เพื่อเป็ นกลไกในการขยายโอกาสทางธุรกิ จของอุตสาหกรรมตลาดทุนทัง้ ระบบ พร้อมสร้าง
ผลลัพธ์เชิ งบวกที่เป็ นรูปธรรมสู่สงั คมและสิ่ งแวดล้อม ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิ ดการเติ บโตอย่างมีสมดุลทัง้ ธุรกิ จ
และสังคม (Balanced Growth)
นายภากร ปี ตธวัชชัย กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับตัวสู่
วิถธี ุรกิจใหม่ (Next Normal) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทต่ี อบโจทย์ผลู้ งทุน และเป็ นแหล่งระดมทุนทีส่ าคัขอองประเท ตอบสนองความ
ท้าทายในโลกปั จจุบนั ทีอ่ ยู่บนวิถี VUCA (ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity)
และความคลุมเครือ (Ambiguity)) ดังนัน้ กรอบการพัฒนาในอีก 3 ปี อา้ งหน้านี้ จึงมีเป้ าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตออง
ประเท อย่างมีสมดุลทัง้ ธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) รองรับสภาพแวดล้อมอองตลาดทุน เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมทัง้
เ รษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตลาดทุนเป็ นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสยั ทั น์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To make the capital market “Work” for everyone”
กรอบการพัฒนาสู่ความยังยื
่ น 4 ด้าน ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์หลัก
1. สร้างการเติ บโตในตลาดทุน (Market Growth)
1.1) การเพิ่ มหลักทรัพย์ใหม่ (Boost supply-side opportunities) ส่งเสริมการระดมทุนอองธุรกิจใหม่ อาทิ เ รษฐกิจ
กระแสใหม่ (New economy) หลักทรัพย์ต่างประเท บริษทั ย่อยอองบริษทั จดทะเบียน รวมถึงธุรกิจอนาดกลางและ
อนาดเล็ก (SMEs) รวมถึงสตาร์ทอัพ (Startups) ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมตามความเสีย่ งและประเภทอองผูร้ ว่ มลงทุน
อณะเดียวกัน สนับสนุนการนาอ้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
1.2) การขยายฐานผูล้ งทุน (Rapid investor expansion) มุ่งเน้นการอยายช่องทางการลงทุนใหม่ๆ ทีส่ ามารถเอ้าถึงผู้
ลงทุนได้กว้างอึน้ และทาให้การลงทุนเป็ นส่วนหนึ่งอองไลฟ์ สไตล์ ควบคู่กบั การตลาดดิจทิ ลั เพือ่ วิเคราะห์และนาเสนอ
อ้อมูลความรู้ บริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนทีต่ อบโจทย์ ให้ผลู้ งทุนสามารถเอ้าถึงการลงทุนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
อณะทีจ่ ะอยายความน่าสนใจอองตลาดทุนไทยไปยังกลุม่ ผูล้ งทุนต่างประเท ผ่านช่องทางออนไลน์มากอึน้ รวมถึงการ
นาเสนอธีมผลิตภัณฑ์และบริการ (Thematic products and services) เพื่อตอบสนองความต้องการอองผูล้ งทุนสถาบัน
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2. ขยายโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Expansion)
2.1) การสร้างการมีส่วนร่วม (Building engagement)
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสาหรับบริษทั จดทะเบียน และ
ผูป้ ระกอบการในตลาดทุน ส่งเสริมรายงานด้าน ESG รวมทัง้ ปรับปรุงกฎเกณฑ์ทเ่ี ป็ นอุปสรรค เพื่อเพิม่ กั ยภาพ
และประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจอองผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
2.2) การต่อยอดธุรกิ จใหม่ (Venturing new frontiers) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั สาหรับตลาดทุนไทย เพิม่
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ชื่อมโยงตลาดทุนโลก และให้บริการแพลตฟอร์มสาหรับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เพื่อเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและ
สร้างรายได้ใหม่ให้กบั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม อณะเดียวกันเป็ นทางเลือกใหม่ในการลงทุนอองผูล้ งทุน
3. ขับเคลื่อนสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Environmental Solutions & Social Development)
3.1) การปลูกฝังการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บาล (ESG cultivation) ส่งเสริมให้บริษทั จด
ทะเบียนนาหลักการ ESG มาบูรณาการในกระบวนการดาเนินงานตามลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อคงความเป็ น
ผูน้ าในภูมภิ าคในด้าน ESG พร้อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างยังยื
่ น อณะเดียวกัน ยังสร้างความตระหนักในเรื่อง
สิง่ แวดล้อมเพื่อต่อสูก้ บั ปั ขหาการเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากา ผ่านโครงการ Care the Bear Care the Whale และ
Care the Wild โดยทางานร่วมกับองค์กรในตลาดทุนและพันธมิตร
3.2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social empowerment) มีเป้ าหมายเป็ น นู ย์กลางด้านความรูท้ างการเงินออง
ประเท โดยพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการบริหารจัดการทางการเงินในชีวติ ประจาวันให้กบั ประชาชน นอกจากนี้ มี
แผนพัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับงานวิจยั ด้านตลาดทุน พัฒนา กั ยภาพและอยายโอกาสสาหรับธุรกิจเพื่อสังคมผ่าน
Social digital platform
4. เพิ่ มขีดความสามารถทางธุรกิ จและศักยภาพบุคลากร (Continuous Improvement & Talent Empowerment)
4.1) ความสามารถในการขยายตัวด้านธุรกิ จ (Business scalability) ยกระดับระบบซือ้ อายหลักทรัพย์ และความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์โดยยึดหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วอ้อง พร้อมทางานร่วมกับ
พันธมิตรในการสร้างสรรค์บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอองธุรกิจและผูล้ งทุน
4.2) ความเป็ นเลิ ศด้านการดาเนิ นงาน (Operational excellence) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน ลดอัน้ ตอนกระบวนการทางาน โดย กึ ษาการนา Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ ให้
ความสาคัขด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งและการสือ่ สารในช่วงวิกฤต รวมทัง้ พัฒนา กั ยภาพอองพนักงาน และ
การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทางานในวิถชี วี ติ ปกติใหม่
************************************************
สรุปพัฒนาการสาคัญและความสาเร็จปี 2563
ด้านธุรกิ จ
 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ IPO 5.55 แสนล้านบาท สูงสุดเป็ นอันดับ 8 ของโลก อันดับ 2
ในเอเชีย และสูงสุดในอาเซียนเป็ นปี ท่ี 2 ติดต่อกัน (อันดับ 2 ในเอเชีย และสูงสุดในอาเซียน ไม่นบั รวม crossborder products) โดย บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ (CRC) เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าระดมทุนใหญ่ทส่ี ดุ เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ และมีมลู ค่าเสนอขายในกลุ่มค้าปลีกสูงสุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก
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 สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครองอันดับหนึ่งในภูมภิ าคอาเซียนติดต่อกันตัง้ แต่ปี 2555 โดยในปี 2563 มีวนั ที่
มูลค่าซือ้ ขายเกิน 1 แสนล้านบาท ถึง 22 วัน และวันทีซ่ อ้ื ขายสูงสุดอยู่ท่ี 1.7 แสนล้านบาท และโดยเฉลีย่ มีมลู ค่าซือ้
ขายต่อวัน 67,334.80 ล้านบาท
 TFEX มีปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันกว่า 4.94 แสนสัญญา เป็ นอันดับที่ 26 ของโลก (ข้อมูล ณ พ.ย. 2563)
 จานวนบัญชีใหม่เพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ 662,678 บัญชี จากสิน้ ปี 2562 สรุปตัวเลขบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์
รวม 3.43 ล้านบัญชี (ณ พ.ย. 2563)
 ปรับกฎเกณฑ์เพื่อรองรับความผันผวนอองตลาด เช่น มาตรการ Market Disruption และปรับปรุงเกณฑ์ Circuit
Breaker
 ยกระดับการให้บริการสู่ Fully Digitalized Services ผ่านการให้บริการ e-Proxy, e-Meeting และ e-Conference
 เชื่อมโยงสินค้าและบริการในตลาดโลก เช่น S&P500 DW, Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) DW,
Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures
 ร่วมมือกับ Tech companies พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เช่น M-DAQ: อ้อมูลราคาหุน้ SET50 เทียบราคา 10
สกุลเงินต่างประเท แบบเรียลไทม์ และแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ครบวงจรภายใต้ความร่วมมือกับ KBTG
 เพิม่ โอกาสการลงทุนผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น Point to Invest โดยร่วมกับ 16 บริการทางการเงินเปลีย่ นคะแนน
สะสมบัตรเครดิตเป็ นกองทุนรวม และ Start Invest โดยร่วมกับ บริษทั แอสเซนด์ มันนี่ ให้บริการเปิ ดบัขชี-ซือ้ อาย
กองทุนรวมผ่าน True Money Wallet บนฐานลูกค้ากว่า 15 ล้านราย
 ปรับการทางานสู่ New way of working ด้วยการ Work From Home ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากการ
ระบาดออง COVID-19 รวมทัง้ ใช้การสือ่ สารภายในกับพนักงาน
ด้านคุณภาพ
 21 บจ. อยูใ่ นดัชนีความยังยื
่ น DJSI มากทีส่ ดุ ในอาเซียน โดย 7 บจ. ไทยได้คะแนนสูงสุดเป็ นที่ 1 อองโลกใน 7
กลุ่มอุตสาหกรรม
 ยกระดับ LiVE Platform เป็ น นู ย์กลางการพัฒนา กั ยภาพ SMEs และ Startups สูก่ ารเติบโตอย่างแอ็งแกร่งและ
ยังยื
่ นในทุกมิติ
 พร้อมรองรับ PDPA และสร้างมาตรฐาน Cybersecurity อองอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองอ้อมูลส่วนบุคคลและ
ISO27701
 เดินหน้าลดโลกร้อน ร่วมกับพันธมิตรดาเนินโครงการ Care the Wild แพลตฟอร์มความร่วมมือปลูกไม้ให้ได้ป่า ด้วย
กลไกธรรมาภิบาลเปิ ดเผยอ้อมูล ติดตาม-เรียนรู-้ ดูแล เป็ นโครงการทีต่ ่อเนื่องจาก Care the Bear และ Care the
Whale

“SET…Make it Work for Everyone”
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