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Press Release 

ผลการด าเนินงาน 7 องค์กร สมาชกิสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
4 เมษายน 2559 

 
สภาธุรกิจตลาดทนุไทย (FETCO) มีสมาชิก 7 องค์กร ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย สมาคมนกัวิเคราะห์การลงทุน สมาคมบริษัทจดัการลงทุน สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

FETCO ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนขององค์กรท่ีเก่ียวข้องในตลาดทุนไทยในการเสนอความ
คิดเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการพฒันาธุรกิจตลาดทนุไทย 

 
สมาคมบริษัทจัดการลงทนุ (AIMC) 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และประธานสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย (FETCO) แถลงถึงผลงานในปีท่ีผ่านมาในส่วนของสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ FETCO 
ว่า AIMC ได้ร่วมจดัท าแผนพฒันาตลาดทุน กับส านกังานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั (สศค.) และทกุสมาคมท่ีเป็นสมาชิกของสภาธุรกิจตลาดทนุไทย เพ่ือให้ประเทศ
มีแผนพฒันาตลาดทุนท่ีเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเป้าหมายผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นจุดเช่ือมโยง
ส าคญัระหว่างตลาดทนุอ่ืนๆ กบัระบบเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง  (GMS) ซึง่มีศกัยภาพ
ในการเติบโตสูงในอนาคต อันเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์ให้กับประเทศ  และ
ตลาดทนุ ทัง้ยงัผลกัดนัให้มีกองทนุบ านาญแห่งชาติ (กบช.) เพ่ือให้ลกูจ้างมีเงินทนุไว้ด ารงชีพในวยั
เกษียณอีกด้วย 

ในปีท่ีผ่านมานี ้ AIMC ได้ผลกัดนัให้เกิดการลงทนุอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social 
Responsibility Investment – SRI) ซึง่ ตลท. ให้การสนบัสนนุอย่างเข้มแข็งจนเกิด THIS (Thailand  
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Sustainability Index) ท่ีเป็นรูปธรรม รวมทัง้ AIMC ยังสามารถเพิ่มจ านวนสมาชิกเข้าแนวร่วม
โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน่ จากสมาชิกทัง้หมด 25 ราย เป็นสมาชิกท่ีประกาศเจตนารมย์เข้าร่วม 
24 ราย จนขณะนีไ้ด้รับการรับรอง CAC แล้ว 16 ราย   

นอกจากนี ้ยงัได้ท าหน้าท่ีของผู้ลงทนุสถาบนัอย่างเข้มแข็งเพื่อดแูลปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทนุ ซึง่ได้รับความร่วมมือท่ีดีมากจากผู้ลงทนุสถาบนัอ่ืนๆ เช่น ส านกังานประกนัสงัคม สมาคม
บริษัทหลกัทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย และบริษัทประกนั โดยในปัจจบุนันีก้ าลงัร่วมกบั กลต.
จัดท า “หลักธรรมภิบาลการลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน” เพ่ือเป็นกรอบจริยธรรมและ
แนวทางปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ บลจ. อนัจะช่วยยกระดบัธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทยและส่งเสริมให้มี
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนีค้าดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 ที่
ส าคัญคือ ทัง้หมดที่กล่าวมานัน้ จะมีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทโีลก ตามมาตรฐานการส ารวจของ WEF กับ IMD ด้วย 
 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) 

นางภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า “สมาคมได้ให้
ความส าคญักบังานหลกั 3 ด้านด้วยกนัคือ การพฒันาและยกระดบับคุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย์ 
โดยเฉพาะผู้ แนะน าการลงทุนทัง้ในกรุงเทพและภูมิภาค  ให้สามารถเป็นผู้ วางแผนการลงทุน ท่ี
สามารถให้ค าแนะน าลูกค้า เก่ียวกับประเภทสินทรัพย์ท่ีหลากหลายมากขึน้  และเพ่ือให้สามารถ
บริหารความเส่ียงดีขึน้  

 ด้านท่ีสอง คือการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ
ลกูค้า และเพิม่ประสิทธิภาพของระบบงาน  ซึง่รวมถึงการวางแผนงานให้บริษัทสมาชิกเตรียมความ
พร้อมและพฒันาระบบ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ยคุ Digital  อย่างพร้อมเพรียงกนั โดยเร่ิมตัง้แต่การเปิด
บัญชี การซือ้ขายหลกัทรัพย์ การส่งเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ทัง้นี ้สมาคมมีนโยบายส่งเสริมให้
บริษัทหลกัทรัพย์      น านวตักรรมใหม่ๆ มาสนบัสนนุการตดัสินใจลงทนุเพ่ือให้ลกูค้ามีประสบการณ์
ท่ีดีกบัการเข้ามาลงทนุในตลาดทนุ 
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 ด้านท่ีสาม คือ การให้บริการและดแูลทรัพย์สินของลกูค้า โดยสมาคมได้ออกแนวทางปฏิบตัิ 
เร่ืองการรับเงินจากลกูค้า ให้มีความรัดกมุมากยิ่งขึน้ เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและปัญหาการทุจริต
ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

นอกจากนี ้สมาคมยังได้ท างานร่วมกับสมาคมตราสารหนีไ้ทย ในการผลักดันให้บริษัท
หลกัทรัพย์ เข้ามามีส่วนในการพฒันาออกและซือ้ขายตราสารหนีม้ากขึน้ อนัเป็นผลให้ปริมาณซือ้
ขายตราสารหนีไ้ทยมีปริมาณสงูขึน้ 
 
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทนุ (IAA) 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายกสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทุน กล่าวถึงผลงานของ
สมาคมฯ ในปี 2558 ว่า “ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณทางส านักงาน ก.ล.ต.เป็นอย่างมาก ท่ีเห็น
ความส าคญัของบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์และตระหนกัถึงปัญหาการมีบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ีไม่
เพียงพอ และได้ส่งเสริมให้มีการจัดท าบทวิเคราะห์เพิ่มขึน้ โดยออกประกาศเปิดช่องให้สมาคม
สามารถท าบทวิเคราะห์ได้  ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 เมษายนท่ีผ่านมา และเป็นผลจากการหารือ
และท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ก.ล.ต.และสมาคมนกัวิเคราะห์ฯ  ทัง้นี ้สมาคมฯ ได้เสนอ
ตวัเป็นผู้จดัตัง้ทีมงานท าบทวิเคราะห์หุ้นรายตวัท่ีมีโบรกเกอร์ท าไม่เกิน 2 แห่ง และได้เสนอให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน  ซึ่งการสนับสนุนนีจ้ะช่วยให้เกิดประโยชน์ถึง 2 อย่างใน
คราวเดียว คือ ช่วยเพิ่มบทวิเคราะห์ให้ผู้ลงทุนมีข้อมลูการวิเคราะห์ก่อนตดัสินใจลงทุน และช่วย
เพิ่มนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ๆ จากการสร้างทีมงานของสมาคมฯ  อย่างไรก็ตาม ขณะนีย้ังรอข้อสรุป
เร่ืองทนุสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่ และยินดีหากจะมีองค์กรอ่ืนท่ีประสงค์จะให้ทนุในการ
ก่อตัง้สถาบนัวิจยั” 

นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานด้านการจดัอบรมสมัมนาของสมาคมฯ ในปีท่ีผ่านมา 
โดยสมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมส าหรับใช้นับชั่วโมงเพ่ือต่ออายุใบอนุญาตนักวิเคราะห์และผู้
แนะน าการลงทุน ผู้ สอบบัญชีและผู้ ท าบัญชี  นอกจากนี ้ยังได้จัดงานสัมมนาใหญ่ “มหกรรม
วิเคราะห์การลงทุน” 2 ครัง้ พร้อมจดัท าหนงัสือคู่มือลงทุนเพ่ือจ าหน่ายในงาน ซึ่งในปีท่ีผ่านมามี
ผู้ เข้าร่วมอบรมสมัมนาทัง้หมดกบัสมาคมฯ จ านวนมากกว่า 8,000 คน 
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“นอกเหนือจากการสัมมนาให้ความรู้แล้ว สมาคมฯ ยงัมีผลงานเพ่ือส่งเสริมการให้ข้อมูล
ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ส่งเสริมคณุภาพมาตรฐานของนกัวิเคราะห์ และส่งเสริมให้มีข้อมลู
การวิเคราะห์อยู่ในตลาดเพ่ือให้ผู้ลงทนุเข้าถึงได้ง่ายและไม่มีต้นทนุของข้อมลู เช่น การมอบรางวลั
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนยอดเย่ียม มอบรางวลันกัวิเคราะห์ยอดเย่ียม การจดัให้มีข้อมลูอยู่ใน IAA 
Consensus โดยร่วมมือกบัเซ็ทเทรด การแถลงข่าวผลส ารวจความเห็นนกัวิเคราะห์เก่ียวกบัตวัเลข
ส าคัญทางเศรษฐกิจ ดัชนีตลาดหุ้น ค าแนะน าในการลงทุน และข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ” นายไพบูลย์
เปิดเผย   

“ทุกท่านสามารถติดตามผลงานอ่ืนๆ ของสมาคมฯ รวมทัง้หลักสูตรอบรมและการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ www.iaa.or.th  ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ IAA  และ
ทางโทรศพัท์ 02-229-2355-6” นายไพบลูย์ กล่าวทิง้ท้าย 
 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA)                      

“สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหน้ี
ไทยให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองด้วยความร่วมมือของผู้ร่วมตลาด ท าให้ในปี 2558 ตลาด
ตราสารหน้ีไทยมีการขยายตัวถงึกว่าร้อยละ 8 โดยมีมูลค่าคงค้างทะลุ 10 ล้านล้านบาท” 

คุณธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้ จัดการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) แถลง
ผลงานในปี 2558 ท่ีผ่านมาว่า ตลาดตราสารหนีไ้ทยทัง้ตลาดตราสารหนีภ้าครัฐและเอกชนมี
พฒันาการอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านของมลูค่าการออก มลูค่าคงค้าง และมลูค่าการซือ้ขาย เป็นผล
มาจากการส่งเสริมและการพฒันาด้านต่าง ๆ ของตลาดตราสารหนี ้ซึง่ในปี 2558 มีความคืบหน้า
ในหลายเร่ือง ได้แก่ โครงการ AMBIF ท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. ร่วมกบั ADB และ ThaiBMA ในโครงการ 
ASEAN+3 Multi-Currency Bond Issuance Framework (AMBIF)  โดยให้ผู้ ออกตราสารหนีใ้น 
ASEAN+3 สามารถระดมทุนในหลายประเทศได้โดยใช้แบบ filing ภาษาองักฤษท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั (Single Submission Form) ความคืบหน้าในเร่ืองการปรับปรุงเกณฑ์ให้สามารถเสนอขาย 
“หุ้นกู้สกลุเงินต่างประเทศท่ีเสนอขายต่อนกัลงทนุต่างประเทศ” ต่อนกัลงทนุไทยกลุ่ม II&HNW ใน
ประเทศได้ ซึง่คาดว่าการปรับปรุงเกณฑ์จะแล้วเสร็จภายในคร่ึงปีแรกนี ้รวมถึงความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงเกณฑ์ให้ออกหุ้ นกู้ ในรูปแบบ Medium-Term Note (MTN) Program โดยผู้ ออกไม่ต้อง
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น าเสนอข้อมลูใหม่ทัง้ชดุ นอกจากนีส้มาคมยงัมีบทบาทในการเป็นองค์กรก ากบัดแูลสมาชิก (SRO) 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านตราสารหนีผ้่านการจดัอบรมสมัมนาจ านวนกว่า 20 ครัง้ในปีท่ี
ผ่านมา ตลอดจนการพฒันาฐานข้อมลูตลาดตราสารหนีใ้ห้ครอบคลุมมากขึน้ (Comprehensive 
Bond Data Center) อีกด้วย 

ส ำหรับในปี 2559 สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยจะยงัคงมุ่งมัน่ในกำรท ำหนำ้ที่ส่งเสริมและ
พฒันำตลำดตรำสำรหนี้ไทยต่อไปโดยเฉพำะตลำดตรำสำรหนี้ภำคเอกชนที่จะมีกำรก ำหนด  
landscape และโครงสร้ำงพื้นฐำนของตลำดเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของตลำดตรำสำรหนี้
ภำคเอกชนที่จะมีส่วนในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภำคให้มีกำร
ขยำยตวัไดอ้ย่ำงมีเสถียรภำพ 
 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย (TIA) 

นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย (TIA) “กิจกรรมของสมาคมฯ ใน
ฐานะองค์กรตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายบคุคล ท่ีได้รับการแต่งตัง้จาก ก.ล.ต. มีภารกิจหลกัตามอรรถพจน์ 
คือ “ให้ความรู้ พทิกัษ์สิทธิ พชิิตการลงทนุ” 

ด้านให้ความรู้ : เป็นการให้ความรู้กบันกัลงทนุท่ีมีจิตอาสา ในนามชมรมอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย และการเปิดหลักสูตรนักลงทุนสอนนักลงทุน ช่ือ “นักลงทุน
ผู้ทรงคณุวฒุิ” หรือ Thai Intelligent Investors Program (TIIP)  

ด้านพิทักษ์สิทธิ : สนบัสนนุชมรมอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ในการท า
หน้าท่ีภาคสนาม เข้าร่วมประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท ราว 700 แห่ง ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประเมินเป็นฐานคะแนน 2 ใน 5 ส่วน ของดชันีบ่งชีร้ะดบัธรรมภิ
บาลของตลาดทนุไทย 

พิชิตการลงทุน : เช่ือมัน่ในพลงัแห่งความรู้ ท่ีจะน าพานกัลงทนุ สามารถประคองตวัเองในตลาด
ทนุไทยได้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นใด 
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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เช่ือมัน่ว่า เม่ือนกัลงทุนมีความรู้ในการลงทุนอย่างชาญฉลาด 
ย่อมเป็นสญัญาณ การยกระดบั เคียงคู่ไปกบัตลาดหุ้นไทยได้อย่างมัน่คง ยัง่ยืน อีกยาวนาน” 
  
สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย (TLCA) 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา ภารกิจหลกัของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ส่งเสริมให้บริษัทจด
ทะเบียนด าเนิน  ธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยจดักิจกรรมต่างๆ ผ่าน 5 ชมรม ได้แก่ ชมรม
เลขานุการบริษัทไทย ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย ชมรมซีเอสอาร์ ชมรมบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน และชมรม Human Capital Management  นอกจากนี ้สมาคมฯ ได้
ขยายภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งด าเนินการ 2 เร่ืองหลัก
ด้วยกนั คือ 

1. การปรับปรุงหลกัสตูร TLCA Executive Development Program  หรือ  EDP  ท่ี 
สมาคมฯ ได้ด าเนินการมากว่า 8 ปี เพ่ือสร้างศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงูของภาคเอกชนไทยไปสู่เวที
ระดบัภูมิภาค  มุ่งเน้นการศึกษาข้อมลูเก่ียวกับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้การศึกษา
โอกาสในการขยายการลงทนุของประเทศกมัพชูา เมียนมาร์  ลาว   และเวียดนาม (CLMV) ภายใต้
แนวคิด EDP: Building Regional Leader 
 สมาคมฯ ได้จัดหาพันธมิตรในการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศ CLMV ได้แก่ 
กลุ่มเคพีเอ็มจี ภมูิไชย และธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การด าเนิน
ธุรกิจในประเทศ CLMV มาร่วมสนบัสนนุหลกัสตูร EDP ให้มีความเข้มแข็งอีกทางหนึง่ 

2. การจดัตัง้ศนูย์เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ (Center for Building Competitive 
Enterprises)  หรือ CBCE เป็นจุดเร่ิมต้นของการรวมตัวกันของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจดัตัง้ศูนย์ 
CBCE ขึน้มา มีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ในการบริหารจัดการองค์กร 
มุ่งหวังท่ีจะช่วยสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งของภาคธุรกิจไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียน   และ
บริษัทท่ียงัไม่ได้เข้าจดทะเบียน ท่ีต้องการพฒันาธุรกิจให้เติบโต เพ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศไทยได้ในระยะยาว 
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ศนูย์ CBCE ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดบัสงูและกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ี
มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสากว่า 30 ท่าน มาร่วมเป็นกรรมการและท่ีปรึกษาของศูนย์ 
CBCE ท่ีพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนไปยงั
กลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

นางเกศรา มัญชุศรี กล่าวว่า “ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพฒันาการดีขึน้
อย่างมีนยัส าคญั โดยอยู่ในระดบัผู้น ากลุ่มตลาดหลกัทรัพย์อาเซียน ทัง้การเป็นแหล่งระดมทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับภาครัฐและเอกชน มีเคร่ืองมือส าหรับการจัดหาเงินทุนท่ีตอบโจทย์ผู้ลงทุน 
อาทิ  Infra fund / REITs / และ holding company อีกทั ง้ เพิ่มความคล่องตัวแก่ผู้ ระดมทุน  
โดยพฒันาระบบการรับหลกัทรัพย์ (Digital IPO) ให้รวดเร็วขึน้ 

รวมถึงเป็นตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องการซือ้ขายสงูสดุ จากการขยายฐานผู้ลงทุนทุก
กลุ่มอย่างมีแนวทางเฉพาะเจาะจง (segmentation) และการยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานเทียบเท่า
มาตรฐานสากลของโลก ทัง้ระบบการซือ้ขายหลักทรัพย์ และระบบการช าระราคาและรับฝาก
หลักทรัพย์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของไทยในปัจจุบัน (สิน้ มี.ค. 2559)  
อยู่ท่ี 13.73 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 100% ของ GDP  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ค านึงถึงการเติบโตอย่างยัง่ยืนขององค์กร ระบบตลาดทนุและเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต โดยสร้างองค์ประกอบของตลาดทุนให้แข็งแกร่งและมีความสมดุล อาทิ   
(1) การสร้างความแข็งแกร่งแก่ บจ. และบริษัทใน supply chain (2) การยกระดบัความโปร่งใสและ
หลกัธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนและผู้ ร่วมตลาด และ (3) ท างานร่วมกบัสมาชิกโบรกเกอร์
และพันธมิตรในการส่งเสริมบุคลากร และการขยายฐานผู้ ลงทุนคุณภาพ เป็นต้น ทัง้นี ้ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เช่ือว่า ผู้ ร่วมตลาดท่ีมีพืน้ฐานแข็งแรงจะเป็นก าลงัส าคญั ในการผลกัดนัเศรษฐกิจไทย
เติบโตได้อย่างยัง่ยืนมากขึน้ 
 

--------------------------------------------- 


