ฉบับที่ 102/2560

วันที่ 14 กันยายน 2560

แผนพัฒ นาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564)
__________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ วันที่ 12 กัน ยายน 2560 คณะรั ฐมนตรี ได้มี ม ติ เห็ น ชอบในหลักการของ
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564) (แผนพัฒนาตลาดทุนฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมี
เหตุผลความจําเป็ นและสาระสําคัญ ดังนี้
เหตุผลความจําเป็ น
ตลาดทุนไทยมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการใช้ประโยชน์ของภาคเศรษฐกิจจริ งและภาครัฐที่ เพิ่มขึ้นผ่านการระดมทุนในตลาดทุน ตลอดจนการ
เป็ นช่องทางการออมและการลงทุนของภาคประชาชนในระยะที่ผา่ นมา อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั
ที่ทิศทางของตลาดทุนโลกต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความท้าทายในการ
แข่งขันที่ มากขึ้นการเคลื่ อนย้ายเงิ นทุ นในตลาดเงินและตลาดทุนโลกที่ เป็ นไปอย่างเสรี ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี รวมถึงกระแสการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่เป็ นไปอย่างกว้างขวาง ส่ งผลให้การลงทุน
และจัดหาเงินทุนมีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถดําเนิ นการได้โดยสะดวกและไม่จาํ กัดเฉพาะในประเทศอีก
ต่อไป ทําให้นกั ลงทุนและผูร้ ะดมทุนมีโอกาสและทางเลือกที่จะมุ่งไปยังประเทศที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและบริ หารต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาระสําคัญ
แผนพัฒนาตลาดทุนฯ ได้กาํ หนดวิสัย ทัศ น์ คือ พัฒ นาตลาดทุนไทยให้ สามารถเข้ าถึง แข่ งได้
เชื่ อมโยง และสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจอย่ างยัง่ ยืน
แผนตลาดทุนไทยได้กาํ หนดกรอบมาตรการหลัก 5 มาตรการ แบ่งเป็ น 14 มาตรการย่อย และ
แผนงานสนับสนุนอีก 44 แผนงาน โดยสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี้
มาตรการหลักที่ 1 การเป็ นแหล่งทุนสําหรับ SMEs และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุ นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบั SMEs เช่น กลุ่มวิสาหกิจเริ่ มต้น (Startup) หรื อกลุ่มผูท้ ี่มี
ความรู ้ความคุน้ เคยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินอย่าง Financial Technology (FinTech) ภายใต้การกํากับดูแล
ที่เหมาะสม
มาตรการหลักที่ 2 การเป็ นแหล่งระดมทุนสําหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ตลาด
ทุนไทยสามารถเป็ นช่องทางให้กบั ภาครัฐและเอกชนในการระดมทุนขนาดใหญ่ เช่น การเพิ่มรู ปแบบการระดม
ทุ นที่ ให้ ภ าคเอกชนมี โอกาสหรื อ มี ส่ ว นในการร่ ว มลงทุ น กับ ภาครั ฐ (Public Private Partnership: PPP) ใน

-2โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เป็ นต้น จึงจําเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายและเกณฑ์ที่เป็ นอุปสรรค
และมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขนาดของตลาดทุนไทย
มาตรการหลักที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย เพื่อทําให้ภาคธุ รกิจ
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้กบั คู่แข่งในต่างประเทศ ตลอดจนดูแลให้ประชาชนมีโอกาสและ
ทางเลือกในการเข้าถึงช่ องทางลงทุนในต้นทุนที่เหมาะสมและได้รับการคุม้ ครองที่ เพียงพอ ดังนั้น การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยจึงต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
(1) การส่ งเสริ มศักยภาพตลาดทุ น ไทย โดยการแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่ อเพิ่ มความ
คล่องตัวให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ และจัดให้มีโครงสร้ างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุน
ให้กบั นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
(2) การส่ งเสริ มการแข่งขันที่ เป็ นธรรม ปรับปรุ งกฎระเบียบ และส่ งเสริ มให้เกิดการแข่งขัน
ที่ เป็ นธรรม โดยส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันที่ เป็ นธรรมในธุ รกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิ จตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู ้
ประกอบธุ ร กิจ สามารถพัฒ นารู ป แบบธุ ร กิจ ที ่ต นต้อ งการได้ และเพิ ่ม ทางเลือ กให้แ ก่น กั ลงทุน ผ่านการ
ปรับปรุ งกฎหมายและกฎกติกาต่าง ๆ เพื่อรองรับรู ปแบบการทําธุ รกิจที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็ นช่องทางให้บริ การ
ทางการเงิน
(3) การยกระดับมาตรฐานและความน่ าเชื่ อถือของตลาดทุ นไทย ทั้งในเรื่ องโครงสร้ างและ
การตัดสิ นใจของ ตลท. การรองรั บมาตรฐานสากล และประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านทางการ
ปรับปรุ งกฎหมายและกฎกติกาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้วิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน
(4) การสร้างบุคลากรในตลาดทุน โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพ
มาตรการหลักที่ 4 การพัฒนาให้ตลาดทุ นไทยเป็ นจุดเชื่ อมโยงของภูมิภาค โดยส่ งเสริ มให้
ตลาดทุนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน เชื่อมโยง สามารถเป็ นแหล่งระดมทุนสําคัญ ของภูมิภาค และ
มีผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาคที่พร้อมรองรับการเป็ นแหล่งลงทุนสําคัญสําหรับนักลงทุนทัว่ โลกที่ตอ้ งการลงทุน
ในภูมิภาค
มาตรการหลักที่ 5 การมีแผนรองรับสังคมผูส้ ู งอายุ ได้แก่
(1) การจัดให้มีผกู ้ าํ หนดนโยบายและกํากับดูแลระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุและการจัด
ให้มีระบบทะเบียนกลางด้านบําเหน็จบํานาญของประเทศ
(2) การจัดให้มีระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบ
(3) การพัฒนาความรู ้ทางการเงินขั้นพื้นฐานของไทย
(4) การจัดให้มีกฎหมายเพื่อรองรับธุรกิจสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูส้ ู งอายุ (Reverse Mortgage)
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า มีดงั นี้
1. ตลาดทุนจะเป็ นกลไกระดมทุนที่สาํ คัญของภาครัฐและภาคธุ รกิจทุกขนาด โดยภาคธุ รกิจ
จะสามารถใช้ต ลาดทุ น ไทยในการตอบสนองความต้อ งการด้า นการระดมทุ น ได้ค รบถ้ว นทุ ก รู ป แบบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่สามารถเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกขึ้นผ่านช่องทางที่หลากหลายและ
มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้น ตลาดทุนไทยจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง

-3ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสิ นค้าและบริ การด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้ างโอกาสเข้าถึ ง
เงินทุนและลดความเหลื่อมลํ้า
2. ตลาดทุนจะเป็ นกลไกระดมทุนที่สาํ คัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมที่จะ
สนับสนุ นภาคเศรษฐกิจจริ งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่ อ การแข่ ง ขัน และเป็ นธรรมต่ อ ผู ้เล่ น ทุ ก ระดับ ทั้ งในด้ า นกฎหมาย กฎเกณฑ์ และภาษี รวมทั้ งมี
มาตรฐานสากลในทุกด้าน มีธรรมาภิบาล มีการแข่งขันที่เปิ ดกว้างและเป็ นธรรม และมีตน้ ทุนในการระดมทุน
ที่แข่งขันกับตลาดชั้นนําในภูมิภาคได้ โดยมีเป้ าหมายที่จะพัฒนาให้มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์คิด
เป็ น 1.5 เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และมีมูลค่าตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชนคิดเป็ น 0.25 เท่าของ GDP
3. ตลาดทุนไทยจะมีความพร้อมในการเป็ นแหล่งทุนของประเทศ CLMV และเป็ นแหล่งลงทุน
ของนักลงทุนทัว่ โลกที่สนใจลงทุนใน CLMV ได้หลากหลายสกุลเงินและรู ปแบบสิ นทรัพย์ตามความต้องการ
ของตลาด
4. ตลาดทุน ไทยจะมีค วามพร้ อ มด้า นระบบโครงสร้ า งต่า ง ๆ เพื ่อ ตอบสนองต่อ การ
เปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจ ไทยและเศรษฐกิจ โลก รวมทั้ง มีส่ว นช่ ว ยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้
ตลาดทุนไทยในการออมและลงทุนได้อย่างทัว่ ถึง ทําให้ประเทศมีความพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุ
นอกจากนั้น ตลาดทุนไทยจะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู ้พ้นื ฐานทางการเงินที่เหมาะสม อัน
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
นายกฤษฎาฯ กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่ า แผนพัฒ นาตลาดทุ น ฯ จัด ทําโดยคณะกรรมการพัฒ นา
ตลาดทุนไทยที่แต่งตั้งโดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 372/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังเป็ นประธาน และมีผบู ้ ริ หารระดับสู งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กรมสรรพากร สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคม
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทย สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ และ
การดําเนิ นการตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ นี้ จะกํากับดูแลโดยคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยข้างต้น เพื่อให้
การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นระบบ และต่อเนื่อง
__________________________________
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3689 โทรสาร 0 2273 9987

