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โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ 
 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 
   การสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล เป็นเป้าหมายส าคัญที่
จะส่งเสริมใหต้ลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทุกวันนี้ โลกของเราเชื่อมโยงกันมากขึ้น การเติบโตของประเทศ
หนึ่ง น ามาซึ่งความเจริญของประเทศอ่ืน ๆ  ในทางกลับกันปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ก็สามารถ
ส่งผลและลุกลามไปถึงประเทศอ่ืน ๆ ได้ด้วย การพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทย เพ่ือให้เป็นกลไกขับเคลื่อน
ส าคัญให้เศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องอาศัยการเกื้อหนุนให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกัน
เราต้องมีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าในภูมิภาคเพ่ือที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก 

  ในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น านั้น ประเทศไทยเราโชคดีครับที่มีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์  
เราต้ังอยู่กึ่งกลางที่เชื่อมระหว่างเอเชียตอนบนและตอนใต้ ท าให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ที่อยู่ภาคพ้ืนดินได้ อีกท้ังยังตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเปรียบเสมือน
เป็นประตูข้ามจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออก ทั้งจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ถือว่าเป็น 
สี่แยกแห่งเอเชียเลยครับ ความได้เปรียบทางสถานที่ตั้งของประเทศไทยนี้เองครับที่เป็นที่มาของหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศของ ก.ล.ต. โดยการสร้างความเชื่อมโยงตลาดทุนไทย 
ไปยังทิศทาง ภูมิภาค หรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่  
มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน ผู้ระดมทุน ทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ
หลักทรัพยใ์ห้แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
  การที่ไทยเรามีจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกตามท่ีผมกล่าวข้างต้น 
เป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ 5 ทิศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การรุกไปสู่ทิศท้ัง 5 จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้
ตลาดทุนไทยสามารถช่วงชิงความเป็นผู้น าในภูมิภาคและป้องกันไม่ให้เราถูกช่วงชิงพื้นที่จากเวทีโลกได้ ก่อนที่
จะรุกไปแต่ละทิศนั้น เราเริ่มจากการก าหนดยุทธศาสตร์ที่เปิดกว้างส าหรับทุกทิศทุกประเทศนะครับ เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดธุรกรรมข้ามพรมแดน ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้โดยตรง (Primary Listing) การจดทะเบียนที่ประเทศ
ไทยเป็นแห่งที่สอง (Secondary Listing) และการเสนอขาย IPO และจดทะเบียนพร้อมกันสองตลาด (Dual 
Listing)  เพ่ือเป็นการเปิดรับหลักทรัพย์จากท่ัวโลกครับ   

ในส่วนของยุทธศาสตร์แยกตามทิศนั้น ทิศแรก กลุ่มประเทศอาเซียน หากมองตลาดทุน 
ไทยในกลุ่มอาเซียนแล้ว ตลาดทุนไทยเราไม่เป็นรองใครนะครับ เรียกได้ว่าเราเป็นตลาดทุนชั้นน าในระดับ
อาเซียนเลยทีเดียว ดูจากสถิติจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาตลาดทุนไทยของเรามีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน
มากที่สุดในอาเซียน มีมูลค่าการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public 
Offering : IPO) สูงที่สุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดด าเนินการ และมีกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ

ยุทธศาสตร์ 5 ทิศ หนุนตลาดทุนไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก 
               (เผยแพร่ในคอลัมน ์เปิดบ้าน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557)  

 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให้คุณมั่นใจ” 

 



2 
 

 

ขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) เป็นหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับ
การประเมินด้านการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ในระดับที่เป็นผู้น า
ภูมิภาคเช่นกัน โดยมีคะแนนในทุกหมวดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่เข้ารับการประเมิน ใน
ส่วนของการสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ตลาดทุนไทยได้ร่วมมือกับมาเลเซียและสิงคโปร์ 
เพ่ือเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ (ASEAN Linkage) และร่วมมือกันในเรื่องการเสนอขายกองทุนรวม
ระหว่างกลุ่มอาเซียนแก่ประชาชนทั่วไป โดยเริ่มจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งในอีกไม่ช้าทั้งสามประเทศนี้
ก็จะเสนอขายกองทุนแก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างกันได้ 
  ทิศที่สอง กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้้าโขง (Greater Mekong Subregion) ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม เมียร์มาร์ และไทย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความใกล้ชิดกันทั้งด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  
ที่ผ่านมาตลาดทุนไทยได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่ม Mekong Capital Markets Cooperation (MCMC) เพ่ือเป็นเวที
หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านตลาดทุนของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  ทั้งการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ตลาดทุนในกลุ่ม MCMC เติบโตและเข้มแข็ง สามารถ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และท าให้ตลาดทุนในภูมิภาคมีบทบาทเป็นแหล่งระดมทุนให้ภาครัฐและเอกชนในกลุ่มลุ่ม
แม่น้ าโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ทิศที่สาม ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยมาช้านาน 
และทั้งสามประเทศก็ต้องการเข้ามามีบทบาทในการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศลุ่ม
แม่น้ าโขง โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่มองไทยเป็นฐานการผลิตส าคัญ และภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเองก็เข้ามาลงทุนในไทยไม่
น้อย  เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ ก.ล.ต. และหน่วยงานก ากับดูแลด้านการเงินและตลาดทุนของญี่ปุ่นก็ได้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจเพ่ือยกระดับความร่วมมือในส่วนของตลาดทุนของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการ
พบปะกันระหว่างภาคเอกชนไทยญี่ปุ่นมากขึ้น อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไป  ทางด้านประเทศ
จีน ก.ล.ต. ไทยก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับจีนที่ปักกิ่ง มณฑลยูนนานและนครคุนหมิงเพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านตลาดทุนเช่นกัน และหลังจากที่ ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์การอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนั้น มีบริษัทจีนจ านวนไม่น้อยที่มีคุณภาพและสนใจที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
ไทย  ส าหรับเกาหลีใต้ หน่วยงานในตลาดทุนไทยรวมถึงภาคธุรกิจมีแผนที่จะพบปะกับผู้บริหารในตลาดทุนของ
เกาหลีใต้ เพ่ือสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปครับ 

  ทิศที่สี่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เราก็ได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือกัน
เป็นระยะ ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างความร่วมมือในอนาคตมากขึ้นไป
อีก ทิศสุดท้าย ทิศที่ห้า สหภาพยุโรป (European Union : EU) ถึงแม้ทางด้านภูมิศาสตร์จะค่อนข้างไกลจาก
ประเทศไทย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในยุโรปก็มีมานานหลายร้อยปีโดย
ปัจจุบันกองทุนรวมของไทยสามารถไปเสนอขายในกลุ่ม EU ได้แล้ว 21 ประเทศ และประเทศเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Economic Area : EEA) อีก 3 ประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการที่ ก.ล.ต. ได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) กับหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนของประเทศ
ยุโรปภายใต้ Alternative Investment Fund Managers Directive (“AIFMD”) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การ
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ก ากับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ให้บริการจัดการลงทุน กรอบความร่วมมือดังกล่าวเป็น
ผลให้บลจ. ไทยสามารถเสนอขายกองทุนรวมต่อนักลงทุนใน EU ที่ไม่อยู่ภายใต้ The Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities  (UCITS) framework ซึ่ง UCITS เป็นอีกหนึ่ง
กรอบความร่วมมือในการเสนอขายหน่วยลงทุนในกลุ่มประเทศ EU ที่เน้นขายเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย 
โดยภายใต้ AIFMD บลจ.ไทยสามารถเสนอขายกองทุนรวมทั่วไป ตลอดจนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ได้  และขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการประสานงานกับประเทศใน EU อีก 5 ประเทศ ที่ยัง
ไม่มี MOU ระหว่างกัน เพื่อเพ่ิมโอกาสให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย โดยที่ผ่านมามีบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยไปเสนอขายตามช่องทางนี้แล้วและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ 
  การรุกไปในทิศทั้ง 5 นี้ เป็นการก้าวเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในเวทีส าคัญต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ
โลก ด้วยความเชื่อที่ว่า “ถ้าคิดจะสู้ เราต้องก้าวออกไป สานสัมพันธ์ เสดงความเป็นผู้น้า เพื่อสร้างให้ตลาดทุน
ไทยแข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมที่จะแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น้าในระดับสากล” การรุกในครั้งนี้ ก.ล.ต. 
พร้อมที่จะร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน โดยการสนับสนุน ทั้งในส่วนของการปรับปรุงกฎระเบียบ และการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ตลอดจนผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป มีความมั่งคั่งและ
มั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อม ๆ กับตลาดทุนไทยครับ  
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