บริษัทชัน้ นากับการระดมทุนผ่ านตลาด IPO
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทที่อยูใ่ นประเทศไทย มีการระดมทุนผ่านตลาดทุน IPO คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ
9 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ตลาดทุน IPO ไทยยังมีบทบาทในฐานะการ เป็ น
แหล่งระดมทุนให้ กบั ธุรกิจต่าง ๆ ค่อนข้ างน้ อย โดยเฉพาะเมื่อคานึงว่าเศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองในอาเซียน
และมีอตั ราการเติบโตในระดับสูง เฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 4.2 ต่อปี ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา
จากภาพที่ 1 จะพบว่าในช่วงปี 2550-2555 ไทยเป็ นเพียงประเทศเดียวใ นกลุม่ ประเทศขนาดใหญ่ของอาเซียน
ที่มลู ค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน IPO ลดน้ อยลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2545-2549 ในขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย มูลค่า
การระดมทุนผ่านตลาดทุน IPO เพิ่มมากขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด นอกจากนี ้ มูลค่าเฉลีย่ ของการระดมทุนต่อบริ ษัทใ นตลาดทุน
IPO ของไทยยังมีขนาดเล็กที่สดุ ในกลุม
่ หากเทียบกับมาเลเซีย จะพบว่าตังแต่
้ ช่วงปี 2550 เป็ นต้ นมา มีบริ ษัทรัฐวิสาหกิจ
จานวนมากในมาเลเซียที่ระดมทุนผ่านตลาด IPO แปรรูปเป็ นบริ ษัทเอกชนและเข้ ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยมีมลู ค่าระดมทุนในช่วงปี 2550 - ก.ย. 2555 กว่า 9.9 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 54 ของ
มูลค่าทังหมด
้
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบมูลค่ าและจานวน IPOs ในภูมิภาค

ที่มา: Bloomberg (18 ก.ย. 2555), ก.ล.ต.

ในระบบเศรษฐกิจไทย มีบริ ษัทขนาดใหญ่อยูเ่ ป็ นจานวนมากถึง 3,781 บริ ษัท โดยที่บริ ษัทกลุม่ นี ้มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากคิดเป็ นร้ อยละ 46 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทว่าบริ ษัทขนาดใหญ่เหล่านี ้เข้ ามาเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเพียง 270 บริ ษัท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้ อยละ 7 เท่านัน้ โดยบริ ษัทที่ไม่เคยระดมทุน
ผ่านตลาด IPO มีทงกลุ
ั ้ ม่ บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติหรื อร่วมทุนกับต่างประเทศและบริ ษัทไทย กระจายอยูใ่ นหลากหลาย
กลุม่ ธุรกิจ ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี ้

ภาพที่ 2 ช่ องว่ างการระดมทุนในสาขาเศรษฐกิจต่ างๆ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สคช., ก.ล.ต.
หมายเหตุ: ขนาดของลูกบอลแสดงสัดส่วนของสาขาเศรษฐกิจใน GDP (2554)

1. ธุรกิจที่บริษัทชัน้ นาส่ วนใหญ่ เป็ นบริษัทข้ ามชาติ (MNCs) หรือร่ วมทุนกับต่ างชาติ (ดู Q1 ภาพที่ 2)
บริ ษัท MNC หรื อบริ ษัทร่วมทุนมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องจักร อิเล็กทรอนิกส์ ยางและพลาสติก
โลหะและ อโลหะ ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทสัญชาติญี่ปนุ่
ซึง่ มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากบริ ษัทแม่ และมีนโยบายไม่ต้องการ
จดทะเบียนในตลาดท้ องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท MNC สัญชาติเกาหลี ไต้ หวัน จีน มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ ว แต่บริ ษัท MNC ในกลุม่ ใหม่นี ้เข้ ามาเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์น้อย หากพิจารณาว่าเศรษฐกิจ
เอเชียมีแนวโน้ มเติบโตเร็ ว ประเทศต่าง ๆ มีพื ้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีเงินทุนสะสมมาก ในขณะที่กลุม่ ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กาลังรวมกลุม่ ภายใต้ AEC โดยที่ประเทศไทยมีความน่าดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในฐานะเป็ นประเทศ
ที่อยูศ่ นู ย์กลางของภูมิภาคนี ้ ปั จจัยเหล่านี ้ย่อมก่อให้ เกิดโอกาสที่ดีตอ่ ไทยในการเป็ นแหล่งลงทุนที่สาคัญ และบริ ษัท MNC
น่าจะมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต ประเทศไทยจึงน่าจะกาหนดนโยบายเชิงรุก เชิญชวนให้ บริ ษัทกลุม่ ใหม่ เข้ ามาระดม
ทุนในตลาดทุนไทยผ่าน IPO เพื่อเป็ นการวางพื ้นฐานให้ ไทยพัฒนาสูศ่ นู ย์กลางการเงินที่สาคัญของภูมิภาค
2.

ธุรกิจที่บริษัทชัน้ นาส่ วนใหญ่ เป็ นบริษัทไทย (ดู Q3 ภาพที่ 2)

บริ ษัทไทยมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมอาหาร การค้ า ขนส่ง โรงแรมและร้ าน อาหาร จากการวิเคราะห์โครงสร้ าง
ความเป็ นเจ้ าของของบริ ษัทกลุม่ นี ้ พบว่ามีบริ ษัทจานวนไม่น้อยทาธุรกิจในรูปแบบธุรกิจครอบครัว ซึง่ อาจยังไม่ได้ ให้ ความ
สนใจที่จะเข้ ามาระดมทุนผ่านตลาดทุน IPO อย่างไรก็ตาม ธุรกิจครอบครัวมีโอกาสเติบโตพัฒนาสูบ่ ริ ษัทระดับชาติหรื อบริ ษั ท
ข้ ามชาติได้ ตลาดทุนยังคงเป็ นทางเลือกสาคัญสาหรับการระดมทุนของบริ ษัทกลุม่ นี ้ในอนาคต เพียงแต่ต้องสร้ างโอกาสให้
บริ ษัทกลุม่ นี ้มีความเข้ าใจในบทบาทตลาดทุน และมีความยินดีที่จะกระจายความเป็ นเจ้ าของให้ กบั ผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ทังนี
้ ้ กลุม่
บริ ษัทที่ควรมุง่ เน้ นเป็ นพิเศษน่าจะเป็ นกลุม่ ลูกของบริ ษัทจดทะเบียน และบริ ษัทที่อยูใ่ นหมวดเกี่ยวกับการค้ าสินค้ าโภคภัณฑ์
เช่น ข้ าว ยางพารา ทองคา เป็ นต้ น

โดยสรุป ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทขนาดใหญ่ในไทยที่เข้ ามา ระดมทุน ผ่านตลาด IPO ยังมีจานวนน้ อยมาก
ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะบริ ษัท MNC ในไทยซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ บริ ษัทญี่ปนุ่
ไม่มีนโยบาย จะกระจายหุ้นในตลาดทุนท้ องถิ่น
ในขณะที่บริ ษัทไทยยังมีลกั ษณะของการทาธุรกิจแบบครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์ไทย
จะดึงดูดบริ ษัทขนาดใหญ่เข้ ามาเป็ นบริ ษัท จดทะเบียนยังมีมาก ทังนี
้ ้ โดยเฉพาะบริ ษัทข้ ามชาติกลุม่ ใหม่ อย่างเช่น ไต้ หวัน
เกาหลี จีน และบริ ษัทไทยเองที่มีโอกาสพัฒนาจากธุรกิจครอบครัวขึ ้นเป็ นบริ ษัทระดับชาติหรื อข้ ามชาติโดยการออกไปลงทุน
ในต่างประเทศ
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