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การบริหารจัดการทุนเพื่อสร้างความ
มั่งคั่งของชาติ การกำกับควบคุมการระดมทุน
และการใช้ทุนตลอดจนการเคลื่อนตัวของทุน
จากผู้ออมไปสู่ผู้ต้องการเงินทุน ไม่ให้ส่งผล
กระทบทางลบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ 
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กลไกที่สร้างขึ้นมา
อย่างหลากหลาย ทำหน้าที่ต่างๆ กัน แต่ล้วน
มเีปา้หมายคอืการใหร้ะบบเศรษฐกจิของประเทศ
เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง มีขีดความสามารถ
ในเชงิแขง่ขนักบัระบบเศรษฐกจิทัว่โลก รวมถงึ
สามารถเกือ้หนนุเศรษฐกจิของประเทศเพือ่นบา้น
ที่กำลังเร่งพัฒนาขึ้นมาด้วย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก-
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คือกลไก
สำคัญที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 บทบาท
หน้าที่ที่คนทั่วไปรู้จักกันของหน่วยงานนี้คือ
การกำกับดูแลและบริหารจัดการตลาดทุนให้
เป็นไปอย่างมีระเบียบ ได้มาตรฐานสากล 

เปน็หนว่ยงานตรวจสอบทีค่อยพฒันา
และสอดส่องดูแลกิจกรรมและเรื่องราวใน
ตลาดทุนทุกๆ ด้าน 

ทว่ า ในยุคที่ โลกธุ รกิ จ เศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงปรับตัวด้วยความเร็ว และดีกรี
ความผันผวนของตลาดทุนโลกทวีความรุนแรง
ขึ้น พรมแดนทางภูมิศาสตร์ ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการไหลไปมาของทุนได้อีกต่อไป และการที่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนกำลังจะร่วมกันเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ย่อม

ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การกำกับดูแล
ตลาดทุนของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงได้
ยาก การรบัมอืดว้ยการรกุไปขา้งหนา้ดว้ยความ
สุขุม ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ใหม่ๆ จึงทวีความสำคัญยิ่ง 

บทบาทของ ก.ล.ต. ในเชิงการพัฒนา
ตลาดทุน จึงต้องให้ความสำคัญและได้รับการ
เน้นย้ำ 

ก.ล.ต. ในยคุที ่ดร.วรพล โสคตยิานรุกัษ์ 
กมุบงัเหยีน จงึตอ้ง “Create” และ “Innovate” 
ภายใต้กรอบอำนาจที่มีอยู่ เพื่อขับเคลื่อนเปิด
ทางใหน้วตักรรมใหม่ๆ  ในตลาดทนุไทย ไดฟ้มูฟกั 
งอกงาม ผลิดอกออกผล ในอนาคต 

“ เ ร าต้ อ ง Regu l a t e t h rough 
Development เรามีหน้าที่สร้าง regulatory 
frameworks and facilities เพื่อรองรับ ต้อง
สร้างถนน สร้างลานบินให้พร้อมบินขึ้น-ลง
ใช้งานด้วยความสะดวก ใครเดินตกข้างทาง
เราก็ประคองขึ้นมาเสีย ถ้าไม่ทำเช่นนี้ก็จะมี
คนเดินตามทุ่ง เกะกะ ครั้นเราจะไปบอกว่า 
‘คุณผิดๆ’ ก็ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเขา
ไม่รู้ว่าจะเดินอย่างไร และการเป็น Regulator 
ในตลาดทุนที่ยังต้องพัฒนานั้น คุณจะไปบังคับ
ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้อย่างไร คุณไปกำกับอะไร
ในเรื่องที่ยังไม่มียังไม่เกิดไม่ ได้ เรามีหน้าที่
ต้องทำต้องพัฒนา ครูผมสอนว่า Regulator 
มีหน้าที่ในการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะ
ถ้าคุณสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกต้อง 
คุณก็กำกับน้อยลงเอง” ดร.วรพลกล่าวกับเรา 

ความหมายของการสร้างถนน สร้าง
ลานบิน สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

ที่ ดร.วรพลกล่าวถึง จึงไม่จำกัดเพียงแค่การ
ตั้งรับรอการเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงิน
ต่างๆ หากยังต้องมองไปข้างหน้าและต้องมี
วิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่ตลาดทุนกำลังจะเป็นไป และ
ใช้กลไกที่มีอยู่ ในการผลักดันให้เกิดเครื่องมือ
ใหม่ๆ  ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่ตลาดทนุและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

เป้าหมายการทำงานของ ก.ล.ต. ยัง
มุง่หวงัใหภ้าคธรุกจิมคีวามสามารถในการแขง่ขนั
ผา่นตลาดทนุทีท่รงประสทิธภิาพ สามารถดงึดดู
นักลงทุนจากทั่วโลกมาลงทุนในตลาดทุนไทย 
ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย และ
เพิ่มผู้เล่นที่มีคุณภาพในตลาดทุนไทย นั้นคือ
สร้าง Global Investors for Thai Capital 
Market 

ในยุคของดร.วรพล ก.ล.ต. จึงวาง
เป้าหมายในการพัฒนาตลาดทุนอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
กฎเกณฑ์เพื่อนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ที่จะ
มาสรา้งประโยชนต์อ่เศรษฐกจิในทกุมติ ิประกอบ
ไปดว้ย ผูต้อ้งการทนุ นกัลงทนุ ตลาด และผู้มี
ส่วนร่วมทั้งหมดในตลาดทุน  

MBA เราเห็นว่าความคิดใหม่ที่กำลัง
จะสรปุรวบยอดใหท้า่นไดอ้า่นตอ่ไปนี ้ เปน็เรือ่ง
สำคัญที่จะสามารถสร้างตลาดทุนที่เปิดกว้าง 
ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
คุณูปการต่อเศรษฐกิจสังคมการเงินไทยใน
อนาคตอันใกล้ 

ทุน คือ ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต แข็งแรง 
เป้าหมายของทุกระบบเศรษฐกิจจึงอยู่ที่การจัดการกับทุนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมา

และเพิ่มพูนขึ้นเป็นความมั่งคั่งของสังคมและของประเทศชาติ ดังคำนิยามใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ที่ว่า “ทุน น. ของเดิมหรือเงินเดิม 
ที่มีไว้ ลงไว้ กำหนดไว้ จัดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุน มีเงิน

เป็นทุน; เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินกิจการ 
เพื่อหาผลประโยชน์” 
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ผู้ต้องการเงินทุน ผู้ต้องการ
ระดมทุน คือกิจการธุรกิจทั้งที่อยู่ในและนอก
ตลาดหลักทรัพย์ ธุ รกิจเกิดใหม่ ธุ รกิจที่
ต้องการจะเริ่มต้น ผู้ที่มี ไอเดีย มีความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมรับความเสี่ยง และมีจิตใจ
แบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) 
ตลอดจนธุรกิจนวัตกรรมต่างๆ ล้วนอยู่ในกลุ่ม
ผู้ต้องการเงินทุน แม้คนเหล่านี้จะมีความ
สามารถและเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเติบโต
มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ ทว่าพวกเขายัง
ขาดแคลนเงินทุน ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งทุนของพวกเขายังจำกัด เพราะที่ผ่าน
มายังถูกละเลยจากสถาบันการเงินกระแสหลัก 
ยกตวัอยา่งเชน่ ธรุกจิทีม่พีืน้ฐานจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งการเดินเข้าธนาคารไปขอกู้
เงินทำได้ลำบาก เพราะศักยภาพในอนาคตยัง
ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นผลตอบแทนรูปธรรมที่จับ
ต้องได้ว่ากำไรเท่านั้นเท่านี้  

แต่ถ้าทอดตาไปในต่างประเทศ เรา
จะเห็นว่าถ้าพวกเขาได้รับการฟูมฟักอย่าง
เหมาะสมถกูวธิ ี ไดร้บัเงนิทนุถกูจงัหวะ กจิการ
ทำนองนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ระบบเศรษฐกิจและความมั่งคั่งให้กับ Stake-
holders ได้อย่างมีนัยสำคัญ พวกเขาจึงควร
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทางด้านทุนเพื่อ
สร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง  

กรณีตัวอย่างเล็กๆ อันหนึ่งคือกิจการ
ของคนไทยซึ่งสามารถคิดค้นตัวทำละลาย
ลามิ เนตสำเร็จ จนได้รับการยกย่องจาก 
World Economic Forum ให้เป็นหนึ่งใน 300 
บริษัทนวัตกรรมของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
คนไทยมีความสามารถ มีความคิดความอ่าน 
หลายประเทศยื่นข้อเสนอให้ย้ายไปตั้งกิจการ
ในประเทศของตน หลายบริษัทมาขอซื้อ การ
จะรักษากิจการนี้ให้อยู่ที่เมืองไทย จำเป็นต้อง
มีทุนเกื้อหนุนให้สามารถเติบโตได้ กลไกตลาด
ทุนของประเทศไทยจึงต้องเข้าไปทำหน้าที่ให้

ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างราบรื่น 
ผา่นเครือ่งมอืทางการเงนิใหม่ๆ  อยา่ง Venture 
Capital Fund หรือ Private Equity Fund 
หรือ High Yield Bond ซึ่งยังไม่มีหรือมีน้อย
มากในเมืองไทย 

 

Private Equity 
 
นิมิตดีที่ ก.ล.ต. กำลังจัดทำเกณฑ์

เกี่ยวกับ Private Equity Fund หรือกองทุน
เงินร่วมลงทุน เพื่อให้กิจการที่ต้องการทุนแต่
เคยหาทุนลำบาก สามารถหาทุนเพื่อนำไป
ขยายกิจการได้สะดวกขึ้น เป็นเงินทุนสำหรับ
ธุรกิจที่ยังไม่เป็นบริษัทมหาชน และมีความ
ตั้งใจให้ธุรกิจกลุ่มนี้สามารถจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาด 
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังมี
จุดอ่อนในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น
เดียวกับที่ประเทศพัฒนาแล้ว พัฒนาธุรกิจ
ของตนด้วยนวัตกรรม สินค้ามีมูลค่าเพิ่มที่
สามารถส่งผลทางเศรษฐกิจสูง เช่นการคิดค้น
ตัวยารักษาโรค หรือการนำนวัตกรรมทางด้าน
ต่างๆ มาใช้ในสินค้า จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทย
ควรส่งเสริม  

ปญัหาคอืธรุกจินวตักรรมแทบทัง้หมด
มักจะต้องลงทุนในช่วงต้นกับการวิจัยพัฒนา 
ก่อนจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เมื่อสามารถนำ
งานนั้นมาทำเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ การลงทุนเพื่อ
อนาคตในประเทศไทยยังมีน้อยเกินไป การ
สร้างเกณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกิจการใหม่ๆ 
เหล่านี้จึงต้องเกิดขึ้น 

“เราจะยอมให้ธุรกิจขาดทุนเข้าตลาด
ได้หรือไม่ หลักก็คือต้องการให้เข้าใจ และให้
โอกาส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนให้
ครบถว้น เราจะพจิารณาในรายละเอยีดตอ่ไป และ

เรายังมีแนวคิดจะส่งเสริมธุรกิจด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี” ดร.วรพลกล่าวกับเรา 

วิธีคิดของเรื่องนี้คือ การระดมทุน
จากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจจะลงทุนในธุรกิจที่
เพิ่งเริ่มต้นแต่มีอนาคต โดยมองว่าจะได้รับผล
ตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยการขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อบริษัทนั้นสามารถ
เข้าสู่ตลาดได้  

หนึ่งในรูปแบบที่ เลขาธิการ ก.ล.ต. 
มองไว้สำหรับ Private Equity Fund คืออาจ
จะปรับใช้ พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน พ.ศ.2550 ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ลงทุน
จำนวนไม่กี่รายสามารถมาร่วมกันลงทุนได้
คล่องตัวขึ้นและยังลดภาระภาษีอีกด้วย “กอง
ที่ลงทุนมีสถานะเป็นทรัสต์ แต่คนรับจ้าง
บริหารเป็นอีกคนก็ ได้ เช่น บริษัท ก. เป็นผู้
บริหารจัดการ จะตั้งกองทรัสต์ขึ้นมาหลายๆ 
กองก็ ได้ให้คนมาลงทุน ทุกคนต้อง commit 
ว่า ทุกครั้งที่ลงทุนต้องเอาเงินมาเติมให้ตาม
สดัสว่น เพราะวา่อาจจะไมร่ะดมเงนิกอ้นวนัแรก 
กองนี้อาจจะตั้งใจว่า 2,000 ล้าน แต่วันแรก
จะเรียกแค่ 200 ล้านก่อน แต่ทุกครั้งที่เรา
ระดมทนุเพิม่คณุตอ้งใสเ่พิม่ทกุครัง้ตามสดัสว่น
ของตนที่ตกลงกันไว้แต่แรก กองทรัสต์จะไม่
เป็นเบี้ยหัวแตกเกินไป โดยกองทรัสต์นี้ก็ต้อง
ขออนุญาตเสนอขายกับ ก.ล.ต.” เขากล่าว 

“ตัวกองทรัสต์อาจจะไม่ต้องเสียภาษี 
เพราะบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน 
แต่เมื่อเกิดรายได้ขึ้น และจ่ายให้แก่ผู้ลงทุน 
ผู้ลงทุนจึงจะเป็นผู้เสียภาษี เพื่อมิได้เกิดการ
เก็บภาษีซ้อน ทั้งหมดนี้ เป็นแค่การศึกษา
โมเดลต่างๆ ว่าจะใช้เป็นรูปแบบใดดี จะ
พยายามหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะชักชวน
ให้น่าลงทุนมากที่สุด” เขากล่าวเสริม 

ในอนาคตอนัใกล ้เราอาจไดเ้หน็กจิการ
อย่าง KKR หรือ Black Stone Group เกิด
ขึ้นในเมืองไทยก็ได้ ใครจะไปรู้ 

  

Renewable 
Energy for 
Sustainable 

Future 
 
ปัจจุบันพลังงานทดแทนหรือพลังงาน

หมุนเวียนเป็นความจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
เพราะการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียนมาแทนที่ ประกอบกับธุรกิจเหล่านี้
มีความจำเป็นต้องระดมทุนตลอดเวลา ด้วย
ขนาดธรุกจิประมาณ 500-1,000 ลา้น และตอ้ง
ไปประกอบกิจการในพื้นที่ที่มีแหล่งวัตถุดิบ 
เช่น พลังงานลม พลังงานแสงแดด พลังงาน
จากไบโอแมส ถ้าขาดการส่งเสริมด้านทุนก็จะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

ปัญหาของธุรกิจกลุ่มนี้คือเป็นธุรกิจ
ใหม่ที่เริ่มต้นมาไม่นาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก-
ทรัพย์ฯ จึงหาช่องทางปรับปรุงเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรค เพื่อให้กิจการประเภทนี้สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนและนำหลักทรัพย์เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ง่ายขึ้น 
เพื่อให้มีทุนไปสร้างโรงไฟฟ้าที่สองที่สามต่อไป  

“เนื่องจากธุรกิจกลุ่มนี้ ไม่มีประวัติ
ผลประกอบการมายาว เดิมเข้าไม่ได้ ก.ล.ต. 
จึงได้เห็นชอบให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แก้เกณฑ์
เกี่ยวกับผลประกอบการแล้ว ให้ธุรกิจกลุ่มนี้
เข้าตลาดได้ง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้มีทุนไปทำ
โรงไฟฟ้าที่สองที่สามต่อไป ถ้าไม่ทำอย่างนั้น
ต่างชาติเตรียมรับซื้อหมด เพราะเขาไม่มีทุนก็
ต้องขาย ถ้าให้เขามีทุนเขาก็จะสร้างโรงสอง
โรงสาม และเราจะเขม้แขง็ในระยะยาว ในไมช่า้
ไทยนา่จะเปน็ผูน้ำการผลติ Renewable Energy 
ในอาเซียน” ดร.วรพลกล่าวกับเรา 

โดยเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ ในตลาด 
mai สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน จะเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนทุกประเภท เข้าจดทะเบียน
ในตลาด mai ได้เร็วขึ้น โดยโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่ เริ่มขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Operation Date : COD) ครบ 

Dedicated  
to Entrepreneurs 
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1 ปี และมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) ตั้งแต่ 500 
ล้านบาทขึ้นไป สามารถใช้ช่องทางนี้ ในการ
ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ 

สำหรับโรงไฟฟ้าที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์ใหม่ คือ โรงไฟฟ้าที่มาจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท เช่น แสง
อาทิตย์ ลม น้ำ ชีวภาพ ชีวมวล เป็นต้น โดย
มีขนาดมูลค่ามาร์เก็ตแคปตั้งแต่ 500 ล้าน
บาทขึ้นไป มีสัญญาขายไฟฟ้า ที่ก่อให้เกิด
รายได้มั่นคงในอนาคต และมีการดำเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับแต่เริ่มต้นขายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์  

แต่ทั้งนี้ก็มิได้ละเลยมิติคุ้มครองผู้
ลงทุน เพราะได้กำหนดระยะเวลาการห้ามขาย
หุ้นของผู้บริหารฯ (Silent Period) ให้ยาวขึ้น
จากเกณฑ์ปกติ 1 ปี เป็น 2 ปี และมุ่งเน้นให้
ผู้ยื่นคำขอต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ
ถึงความเสี่ยง เกี่ยวกับสัญญาขายไฟฟ้า เงิน
อุดหนุนภาครัฐ (Adder) การจัดหาวัตถุดิบ 
ตน้ทนุของวตัถดุบิ ตลอดจนเทคโนโลยีใหช้ดัเจน
และเพียงพอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้
กับผู้ลงทุน 

 

Financing  
Mega-program 

 
ถนนหนทาง ตลอดจนระบบทางด่วน 

มอเตอร์เวย์ สะพาน สนามบิน รถไฟความเร็ว
สูง รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เขื่อน 
ฝาย ตลอดจนโรงไฟฟา้ ระบบจา่ยไฟ และโครง
ขา่ยโทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต เหล่านี้ล้วน
เป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยิ่งของพวกนี้ทันสมัยและสะดวก
เพียงใด คุณภาพชีวิตของประชาชนก็มีโอกาส
จะดียิ่งๆ ขึ้น 

รัฐบาลทุกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ
กับการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
อย่างต่อเนื่อง 

ทว่า บางช่วงบางเวลา รัฐบาลอาจมี
ภาระทางการเงิน ต้องจัดสรรงบประมาณไป
ในหลายส่วนหลายภาคก่อน ไม่ว่าจะเป็น การ
ศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาชุมชน ทำให้

การลงทนุในโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานเกดิความ
ล่าช้า 

หลายส่วนของโครงการเหล่านี้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามหลัก
สากลก็มีภาระที่จะต้องนับหนี้สินของตัวเอง
เป็นภาระหนี้สินสาธารณะด้วย เป็นผลให้การ
ระดมทุนด้วยการกู้หนี้ยืมสิน ไม่คล่องตัวหรือ
ยืดหยุ่นเท่าที่ควร 

Infrastructure Fund เป็น Creative 
Solutions ที่หมดจดสวยงาม 

เพื่อไม่ให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาส
ในการลงทุนและปรับปรุงยกระดับ ตลอดจน
ซอ่มสรา้ง ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ 
เพื่อรองรับการเติบโตของภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จีน อินเดีย และประชาคมอาเซียน 

“กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน” จะเป็น
เครือ่งมอืระดมทนุเพือ่นำเงนิไปพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานของประเทศและชว่ยลดภาระงบประมาณ
ของภาครฐัรวมถงึหนีส้าธารณะทีจ่ะเกดิขึน้จาก
การจัดทำโครงการต่างๆ ไปด้วยในตัว โดย

ประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมลงทุนในโครงการ
ดังกล่าวทดแทนในส่วนนั้น 

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน คอืเนน้ทีร่ายไดจ้ากการประกอบกจิการ
โครงการโครงสร้างพื้นฐานนั้นว่าต้องมีความ
มั่นคง นอกจากนี้ จะอนุญาตให้นำเงินไป
ลงทุนในทรัพย์สินของโครงการที่ยังอยู่ ในขั้น 
Greenfield Projects ได้ (หมายถึง โครงสร้าง
พื้นฐานที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่เริ่มมี
รายได้เชิงพาณิชย์)  

การระดมทุนจะนำไปลงทุนใน 8 
ประเภทโครงการ คือ ระบบขนส่งทางราง 
ระบบทางพิเศษ ไฟฟ้า น้ำประปา สนามบิน 
ท่าเรือน้ำลึก โทรคมนาคม และพลังงาน
ทางเลือก 

กลไกการทำงานของกองทนุนี ้ดร.วรพล
อธิบายว่า “กองทุนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อระดมเงิน
จากประชาชน ประชาชนเมื่อรับเงินปันผล
กลับไปได้รับการยกเว้นภาษี โดยกองทุนนี้ ไป

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้ทั้งหมด 
แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และโครงการ
นั้นต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 
ยกเว้นโครงการพลังงานทางเลือก ที่มีขั้นต่ำ
ที่ 500 ล้าน เพราะจำเป็นต้องมี Size เล็กได้”  

“วิธีการคือบางธุรกิจสร้างโรงไฟฟ้า
เรียบร้อยแล้ว จะสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป โรง
ไฟฟ้าแรกขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฯ ขายให้
นิคมฯ มีสัญญา 20 ปี เอากระแสเงินสด
อนาคตของการขายกระแสไฟฟ้ามาเข้ากองทุน 
ยกสิทธิกระแสรายได้เข้ากองทุน ได้เงินไป
สร้างโรงไฟฟ้าที่สองที่สามต่อไป ผู้ถือกองทุน
ก็จะถือประโยชน์ของกองทุนนั้น ซึ่งจะได้รับ
กระแสเงนิสดที่โอนมาดงักลา่วเปน็ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม” 

ประเทศไทยมชียัภมูทิีด่เีชือ่มทัง้ภมูภิาค 
ASEAN กับ จีน อินเดีย ประเทศไทยต้องเป็น 
Economic Bridge ในภูมิภาคนี้ การเตรียม
ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น ตลาดทุนจึงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
รัฐบาลในการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยไม่
ต้องรอการจัดสรรงบประมาณหรือกู้เงินซึ่งจะ
กลายเป็นภาระหนี้สาธารณะ ด้วยการนำภาค
เอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนประเทศต่อไป 

 

Holding 
Company for 

Growth 
 
ธุรกิจก็เหมือนคน เมื่อเกิดแล้วก็ต้อง

เตบิโต ธรุกจิจงึจำเปน็ตอ้งจดัรปูธรุกจิ (Portfolio) 
เพือ่รองรบัการเตบิโตและเพือ่สรา้งระบบบรหิาร
จัดการที่ทรงประสิทธิภาพ  

Preemptive Strategy ของ ก.ล.ต. 
คอืเรง่ออกแบบกฎเกณฑส์ำหรบัธรุกจิ Holding 
Company ขึ้น โดยเกณฑ์ใหม่จะประกาศใน
เร็วๆ นี้ 

วัตถุประสงค์ของการประกาศเกณฑ์
ใหม่คือเพื่อให้เป็นเครื่องมือของธุรกิจในการจัด
โครงสรา้งของตวัเองใหเ้ปน็กลุม่เปน็กอ้น เพราะ
ธุรกิจเมื่อเติบโตขึ้น จำเป็นต้องจัดโครงสร้าง
ธรุกจิเปน็กลุม่ บางรายอาจทำธรุกจิหลากหลาย
ประเภท การจัดกลุ่มจะทำให้มีความชัดเจน 
สามารถดงึดดูความสนใจของผูล้งทนุทีม่แีตกตา่ง
กันได้ดีขึ้น  

“เป็นการจัดบ้านให้กับธุรกิจเหล่านั้น 
Holding Company ตั้งขึ้นมาเพื่อสนองการ
จัดกลุ่มของธุรกิจ และให้มีความหลากหลาย

ในการลงทุน ขอเพียงมี โครงหลักๆ มากกว่า
ร้อยละ 50 ที่เหลือก็สามารถลงอีกหลายๆ 
อย่างได้ตามต้องการ และในอนาคตก็มีความ
ยืดหยุ่นพอที่จะมาขอยื่นเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจหลัก
ของตัวเองได้ เช่นวันนี้ทำโรงไฟฟ้าแล้วอยู่ๆ 
พบว่าทำกาแฟดีกว่า เริ่มลงไป 10 เปอร์เซ็นต์ 
ต่อไปกาแฟดีจริง อาจจะเลิกทำโรงไฟฟ้ามาทำ
กาแฟก็ ได้ เมื่อผ่านความเห็นชอบของผู้ถือ
หุ้น”  

Holding Company จัดเป็นบริษัทที่
ถือหุ้นอย่างเดียว โดยต้องมีหุ้นหลักหนึ่งกลุ่ม
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอะไร สามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย  

การเตรยีมเกณฑ ์Holding Company 
นอกจากเปิดช่องให้ธุรกิจจัดบ้านของตัวเอง 
เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ
ช่วงชิงความสำคัญให้กับประเทศไทยในการ
เป็นประตูสู่การลงทุนในภูมิภาค 

ดร.วรพลยกตัวอย่างว่า “เช่นบริษัท
ไทยที่จะไปลงทุนโรงไฟฟ้าในลาว ร่วมกับ
รฐับาลลาว หรอืไปลงทนุสรา้งนคิมอตุสาหกรรม
ในประเทศเพื่อนบ้าน พวกเขาอาจรวมตัวเป็น
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โฮลดิง้คอมพาน ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
บ้านเรา แต่ ไปลงทุนโรงไฟฟ้าที่พม่า ที่ลาว 
หรือในภูมิภาคนี้ ก็จะทำให้บริษัทนี้เป็นที่สนใจ
ของนักลงทุนทั้ งหลายที่ต้องการลงทุนใน
กิจการโรงไฟฟ้าในภูมิภาคแถบนี้ คือถ้านัก
ลงทุนทั่วโลกพิจารณาต้องการมีสัดส่วนการ
ลงทุนในภูมิภาคนี้ ก็มาลงทุนบริษัทเหล่านี้ที่
จดทะเบียนในตลาดไทยได้ จะเห็นชัดเจนเลย 
ตลาดหุ้นไทยก็จะโต และไทยก็จะกลายเป็นที่
ลงทุนของนักลงทุนทั้งหลาย ถ้าสนใจจะลงทุน
ในประเทศแถบนี้ต้องมาที่ ไทย เพราะนี่คือที่
ลงทุน ที่นี่คือศูนย์กลางในการลงทุนพวกนี้ 
พวกสาธารณูปโภคต่างๆ เราทำได้เพราะเรามี 
Real Sector ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว”  

เกณฑ์ใหม่นี้ยังจะช่วยอำนวยความ
สะดวกให้บริษัทในต่างประเทศสามารถรวมตัว
เป็น Holding Company มาลิสต์ในประเทศ
ไทยเพือ่ระดมทนุได ้ เครือ่งมอืนีย้งัเปน็ประโยชน์
ในการรวมกลุม่ธรุกจิขนาดเลก็เขา้ดว้ยกนั เปน็
คลัสเตอร์  

“เราก็หวังเอาธุรกิจเหล่านี้มารวมกัน
เป็น Holding Company บริษัทซอฟท์แวร์ 
บริษัทอินโนเวชั่น แล้วพวกนี้ก็ลงทุนไปได้ พูด
ง่ายๆ ว่าถ้าเดี่ยวๆ เข้ายาก ก็รวมกัน เป็น
โฮลดิ้ง และหวังว่าพวกนี้จะโตได้ด้วยวิธีนี้ 
เพราะถ้าเดี่ยวจะใช้เวลากว่าจะโต เครื่องมือนี้
จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก” ดร.วรพลสรุป 

ก็ ไม่แน่ว่าในอนาคต เราอาจได้เห็น 
Berkshire Hathaway เวอร์ชั่นไทย อุบัติขึ้น
จากผลพวงของเกณฑ์ใหม่นี้ และแน่นอน 
Warren Buffet เวอร์ชั่นไทยด้วยเช่นกัน 

 

Mergers & 
Acquisitions  
to Leapfrog 
 
อีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยจัดรูปธุรกิจ 

หนุนส่งให้สามารถขยายตัวในช่วงที่ต้องการ
ก้าวกระโดดได้เต็มที่คือการใช้ยุทธศาสตร์
ควบรวมกิจการหรือ M&A  

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. เองเห็นอุปสรรค
ในเชิงข้อกฎหมายหลายประการ ยุคนี้จึงเป็น
ยคุทีจ่ะตอ้งขจดัขวากหนามเพือ่เปดิทางสะดวก

ให้การควบรวมกิจการได้แสดงศักยภาพอย่าง
ที่ควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นการที่บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ ไปควบรวมกับกิจการนอก
ตลาด หรือบริษัทนอกตลาดควบรวมกันเอง
เพื่อเข้าตลาด 

ขณะที่เรากำลังปิดต้นฉบับอยู่นี้ คณะ
รัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้ว 
และได้ให้สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วจะส่งให้คณะกรรมการประสาน
งานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

โดยเนื้อหาหลักของ พ.ร.บ.ฉบับนี้มี
เป้าหมายในการ “ส่งเสริมและสนับสนุนใน
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการควบเข้ากัน
หรือโอนกิจการทั้งหมดตามแผนพัฒนาตลาด
ทุนไทย...” และดูแลผู้ถือหุ้นและดูแลบริษัท 
ตลอดจนแก้ ไขอุปสรรคข้อกฎหมายบางข้อให้
เกิดความสะดวก เช่นการเคลื่อนย้ายสิทธิของ
เจ้าหนี้และลูกหนี้ การโอนใบอนุญาตจาก

บริษัทเก่ามาสู่บริษัทใหม่ และประเด็นปัญหา
เรื่องภาษีอากร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเคลียร์ปัญหา
ที่ เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของการควบรวม
กิจการ  

ดร.วรพลให้ความเห็นในประเด็นนี้
กับเราว่า “เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจต้องการ
เติบโต ธุรกิจต้องการรวมกันเพื่อผนึกพลัง 
สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นประโยชน์ที่ธุรกิจนั้นจะ
ทำการ Diversification หรือ Integration ทาง
เศรษฐกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่นเป็นโรงกลั่น
น้ำมันแล้วควบรวมกับกิจการปั้มน้ำมัน การ
ควบรวมมีประโยชน์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ พูดง่ายๆ ว่า ทรัพยากรทางธุรกิจ
ทั้งหลายควรอยู่ในมือของผู้บริหารที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถ คนที่คุณภาพด้อยก็ควร
ถูกควบรวมไป” 

และเพือ่ขบัเคลือ่นการควบรวมกจิการ
ของธุรกิจไทย ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการควบรวมกิจการเพื่อพัฒนาธุรกิจ
และตลาดทุน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ

จากหลายสาขาวิชาชีพมาร่วมระดมความเห็น
และเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจรัมพร โชติกเสถียร, สมชัย 
สัจจพงษ์, บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงค์, ชูเกียรติ 
รัตนชัยชาญ, บรรยง พงษ์พานิช, กิติพงศ์ 
อุรพีพัฒนพงศ์, ชนินท์ ว่องกุศลกิจ, ประสัณห์ 
เชือ้พานชิ, ชชัวาล เอีย่มศริ,ิ ปวณีา ศรีโพธิท์อง 
(นอกเหนอืไปจากคนของ ก.ล.ต. ชาล ีจนัทนยิง่ยง 
และวรัชญา ศรีมาจันทร์ โดยมี ดร.วรพล เป็น
ประธานคณะกรรมการ) 

เราหวังว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะได้รับการ
บังคับใช้ในเร็ววันนี้ 

 

Flying with Local 
Hero 

 
เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่แต่เพียง

กรุงเทพฯ และประเทศเราจะแข่งขันได้จำเป็น
ต้องอาศัยการผนึกกำลังจากทั่วประเทศ... 
กรุงเทพฯ เข้มแข็ง ต่างจังหวัดก็ต้องเข้มแข็ง 
ประเทศถึงจะเดินได้ วิ่งได้ 

การจะมีธุรกิจที่เข้มแข็งต้องอาศัย
กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม และใช้รูปแบบการ

บริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส และทรง
ประสิทธิภาพ การจัดรูปธุรกิจที่เหมาะสม รวม
ถึงการมีทุนที่เพียงพอ อีกทั้งเมื่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นในปี 2558 ทุกธุรกิจ
ล้วนต้องเตรียมรับมือกับการรุกเข้ามาของ
ธุรกิจจากต่างประเทศและเตรียมพร้อมสำหรับ
การรุกไปในต่างประเทศอีกทางหนึ่ง 

“โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของ
จังหวัด” จึงเกิดขึ้นเพื่อยกระดับธุรกิจในต่าง-
จงัหวดัซึง่มธีรุกจิครอบครวัไมน่อ้ยใหป้รบัเปลีย่น
สู่บริษัทมหาชน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หนว่ยงานตา่ง  ๆทัง้ กระทรวงมหาดไทย สำนกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หอการคา้ไทย ทีป่รกึษาทางการเงนิ และผูส้อบ
บัญชีรวมพลังกัน 

โดยสภาอุตสาหกรรม หอการค้า 
จังหวัดจะเป็นผู้เสนอชื่อธุรกิจที่ต้องการจะเข้า
ร่วมกับโครงการนี้ ตามเกณฑ์ในการพิจารณา
ประกอบด้วย มีความประสงค์ต้องการระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะ
ปรับปรุงกิจการให้เข้มแข็ง มีทุนจดทะเบียน
และส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
แลว้ 20 ลา้นบาท และผลประกอบการปสีดุทา้ย

มีกำไร  
ธรุกจิทีเ่ขา้รว่มจะไดร้บัการใหค้ำปรกึษา

จากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งทางด้านการจัด
ทำบัญชี ด้านการบริหาร ด้านเทคโนโลยีการ
ผลิต โดยหากบริษัทใดสามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ได้ภายในปี 2556 ก.ล.ต. 
จะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ดร.วรพล อธิบายว่า โครงการนี้เป็น
เครื่องมือทำให้บริษัทไทยทั้งประเทศตื่นตัว 
กระจายความสนใจและความเข้าใจเรื่องตลาด
ทนุไปสูภ่มูภิาค และจะชว่ยกระตุน้ใหป้ระชาชน
ในต่างจังหวัดมีความสนใจในตลาดทุนมากขึ้น  

“ประชาชนในตา่งจงัหวดัอาจจะสนใจ
สอบถามว่าจะเป็นเจ้าของหุ้นคุณได้อย่างไร 
อาจจะสนใจไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับบริษัท
หลักทรัพย์ (บล.) หรือเปิดบัญชีกับบริษัทหลัก-
ทรพัยจ์ดัการกองทนุ (บลจ.) เพือ่ซือ้กองทนุรวม
ก็ ได้ ในส่วนของผู้ประกอบการท้องถิ่นน่าจะ
สนใจตลาดทุนมากขึ้น เขาอาจเห็นบริษัท
เพื่อนฝูงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ 
ก็อาจเกิดคำถามว่า บริษัทคุณทำไมทำได้ 
ทำไมเราไม่ได้ ก็จะเริ่มสนใจ ว่าหุ้นคืออะไร 
ตลาดคืออะไร บางคนสนใจโทรมาถาม เช่น 
ผมทำธุรกิจที่จังหวัดนี้มานานแล้ว จ้างงานก็
ไม่น้อย ชื่อเสียงก็ทำให้จังหวัดมาไม่น้อย ผมมี
สิทธิไหม”  

ก.ล.ต. ส่งเสริมโครงการนี้ โดยยังคง
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทและดูแลให้มีการ
เปดิเผยขอ้มลูใหค้รบถว้น แมบ้รษิทัในตา่งจงัหวดั
จะไมส่ามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ได้ ในระยะปีหรือสองปีนี้ทั้งหมด หากบริษัท
เข้าสู่ระบบการรับคำปรึกษา มีการปรับปรุง
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ย่อมจะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
นั้นๆ รวมถึงกระตุ้นความสนใจในตลาดทุนให้
กับประชาชนทั่วประเทศ ให้สามารถใช้ตลาด
ทุนเพื่อการลงทุนจะเป็นรากฐานสำคัญของ
ระบบทุนของประเทศต่อไป 

MBA เห็นว่านอกจากจะสามารถ
หวังผลในเชิงจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์แล้ว 
โครงการแสวงหาและเจียระไนเพชรแบบนี้ 
ย่อมก่อประโยชน์ต่อสังคมธุรกิจต่างจังหวัดใน
ระยะยาว และเป็นนโยบายเชิงรุกของ ก.ล.ต. 
แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 
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Financial 
Literacy  

  
สุรีรัตน์ สุรเดชะ ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินของ ก.ล.ต. กล่าว
ถึงงานที่รับผิดชอบตามกลยุทธ์ Financial 
Literacy ว่า ในอดีต ก.ล.ต.ให้ความรู้ผู้ลงทุน
โดยเน้นเรื่องการเตือนเรื่องความเสี่ยง การชี้
ให้ระมัดระวังกลโกงต่างๆ และการกระตุ้นให้
ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นพันธกิจด้าน
การคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นหลัก ต่อมา ก.ล.ต. 
เห็นว่าการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนต้องมีฐานผู้ลงทุนที่แข็งแกร่ง การรอให้
คนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนแล้วค่อยให้ความรู้จึง
ไม่ทันการ จำเป็นต้องขยายขอบเขตการ
ดำเนินงานลงมาในระดับพื้นฐานมากขึ้น เริ่ม
จากกระตุ้นให้คนตระหนักถึงความจำเป็นของ
การบริหารจัดการรายได้ รายจ่าย การสะสม
เงนิออมและการวางแผนการเงนิเพือ่เปา้หมาย
ตา่งๆ รวมไปถงึการลงทนุเพือ่ทำเงนิใหง้อกเงย 
โดยเนน้กลุม่คนวยัทำงาน รวมทัง้นสิตินกัศกึษา
ที่กำลังจะมีรายได้เป็นของตนเอง เพราะเมื่อมี
ความรูพ้ืน้ฐานทางการเงนิและเขา้ใจการลงทนุ
ในตลาดทนุอยา่งถกูตอ้ง เทา่กบัเปน็การเตรยีม
ความพรอ้มใหเ้ปน็ผูล้งทนุทีม่คีณุภาพในอนาคต 

สำหรับความรู้พื้นฐานทางการเงินที่
ทุกคนควรจะมี 4 ด้านที่เกี่ยวกับการเงินส่วน
บุคคล (Personal Finance) คือเรื่องรายได้ 
ค่าใช้จ่าย เงินออม และเงินลงทุน วิธีการที่จะ
จัดการเรื่องเหล่านี้ ต้องรู้ว่าจะหารายได้มา
อย่างไร อะไรเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่ทำให้เงิน
ที่มีหดหายไป ถ้าสามารถจัดการสองหมวด
แรกได้ก็จะมีเงินเหลือไปออม เมื่อมีเงินออม
แทนที่จะปล่อยไว้ในธนาคารก็ต้องหาทางนำ
ไปลงทุนให้งอกเงย ซึ่งจำเป็นต้องหาความรู้
เกี่ยวกับสินค้าในตลาดทุน 

เพราะจากข้อมูลที่หลายหน่วยงานจัด
ทำได้ชี้ให้เห็นว่า ระดับการออมของประชาชน
ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ สัดส่วนการ
ออมต่อรายได้มีเพียง 11% การเป็นหนี้ของ
ภาคครัวเรือนยังสูง จึงจำเป็นที่ต้องให้ความรู้
ความเข้าใจทางด้านการเงินกับประชาชน ให้มี
ความมัน่คงทางการเงนิ สามารถบรหิารจดัการ
เงินของตัวเองได้อย่างเหมาะสม  

สุรีรัตน์เล่าถึงเนื้อหาที่นำเสนอว่า มี
ตั้งแต่ใช้เงินให้เป็นทำอย่างไร การหารายได้

เพิ่มเป็นเรื่องที่ต้องคิด เรื่องการใช้บัตรเครดิต 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องบริหารให้เป็น เป็น
ความรู้พื้นฐานทางการเงิน เราพูดตั้งแต่การใช้
เงนิ การจดัการรายจา่ย การจดัการกบัเงนิออม 
และเราก็ลงไปถึงความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
สินค้าในตลาดทุนว่ามี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกถือไว้
ระยะสั้นเพื่อความคล่องตัว กลุ่มที่สองลงทุน
เพือ่ใหส้รา้งกระแสรายได ้และกลุม่ทีส่ามลงทนุ
ไว้เพื่อให้มูลค่าเติบโต เราพยายามใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย เช่น เวลาเราพูดถึงตราสารหนี้คน
ทั่วไปไม่รู้จัก ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าพันธบัตร
คืออะไร หุ้นกู้คืออะไร ต่างกันตรงไหน และ
เราให้ความรู้เรื่องหุ้นว่าทำไมถึงต้องลงทุน คือ
ถ้าจะให้เงินเติบโตมีวิธีอย่างไร จะให้ค่อยๆ โต
ทีละ 1-2 เปอร์เซ็นต์ หรือจะรับความเสี่ยงได้
มากกวา่นัน้ เพราะถา้คณุอาย ุ40 กวา่จะเกษยีณ 
60 ใน 20 ปีต่อให้หุ้นเหวี่ยงไปขนาดไหนก็มี
โอกาสที่ทำให้เงินเติบโตไปได้ดีกว่า หลายคน
คิดว่าเงินเกษียณเป็นเงินก้อนสุดท้าย ไม่อยาก
ให้ ไปอยู่ในหุ้นเลย เป็นความคิดที่ ไม่ถูก หาก
กลวัความเสีย่งเกนิไป ไมก่ลา้เสีย่งกลบัจะกลาย
เป็นความเสี่ยงที่จะมีเงินไม่พอใช้ตอนเกษียณ 
เพราะเงินเกษียณถ้าไม่อยู่ในหุ้นเลย จากแสน
หนึ่งผ่านไป 20 ปีอาจจะอยู่แค่แสนห้า แต่ถ้า
มีหุ้นอยู่บ้าง 10-20 เปอร์เซ็นต์ ก็จะโตดีกว่า 
เพราะตอ่ใหผ้นัผวนอยา่งไร ในระยะยาวกจิการ
ในตลาดหลักทรัพย์ต้องโตขึ้น เราเป็นเจ้าของ
กิจการ เงินของเราก็เติบโตตามไปด้วย เป็น
เรือ่งทีต่อ้งพยายามสือ่สารใหค้นทัว่ไปเหน็ความ
สำคัญของการลงทุน 

ช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
ของ ก.ล .ต . มี เว็บไซต์ www.star t- to-
invest.com เป็นช่องทางที่คนรุ่นใหม่ให้ความ
สนใจ แต่ผู้ที่จะเข้ามาหาข้อมูลจากเว็บไซต์
ต้องรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะใช้ 
หรือหากเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วก็ต้องตั้งใจมาหา
ข้อมูลจึงจะเห็น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชน
ในวงกว้าง เช่น โทรทัศน์และนิตยสารเพิ่มขึ้น 
เป็นการให้ความรู้เรื่องการเงินการลงทุนที่
สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ในเร็ววันนี้ ก.ล.ต. 
จะมีแอพพลิเคชั่นชื่อ start-to-invest ให้ใช้ 
สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ ใช้สมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตที่จะเข้าถึงข้อมูลสินค้าในตลาดทุนได้
สะดวกขึน้ ดไูดท้กุทีท่กุเวลา รวมทัง้มีโปรแกรม
ช่วยในการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ 
ใชค้ำนวณเงนิทีต่อ้งเตรยีมไว้ใหเ้พยีงพอรองรบั
ชีวิตในวัยเกษียณได้ด้วย  

สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จการรับรู้
ในโครงการนีส้ามารถมองไดจ้ากการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมของประชาชน เช่น มีสัดส่วนการ
ออมเพิ่มขึ้น มีจำนวนบัญชีที่คนลงทุนในหลัก-
ทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น 
หรือกองทุนรวมต่างๆ มากขึ้นกว่าเดิม 

การตดิอาวธุทางปญัญาใหก้บัประชาชน
ทัว่ไปในเชงิการลงทนุ นอกจากจะชว่ยใหแ้ตล่ะ
คนรู้จักวิธีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยัง
จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความ
พร้อมทางด้านทุนเพื่อใช้ในการแข่งขันต่อไป 

แน่นอน ประเทศไทยมีประชากร
ทั้งประเทศประมาณ 68 ล้านคน หากสามารถ
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับคนทั้ ง
ประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน มีผู้เข้ามา
ลงทุนในตลาดทุนมากขึ้น ย่อมจะทำให้ภาค
ธุรกิจสามารถระดมทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
กลายเป็นฐานทุนที่ เข้มแข็งในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติต่อไป  

บทบาทการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของตลาดทุนจึงเป็นอีกบทบาทที่ 
ก.ล.ต. ยุคนี้ เห็นความสำคัญ มีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อขยายความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่
ความรู้พื้นฐานจนถึงการลงทุนในเครื่องมือ
หรือตราสารการเงิน (Financial Instruments) 
ที่ซับซ้อน 

เมื่อมีความรู้แล้ว การมีเครื่องมือ
ทางการเงินใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอีก
จำนวนมาก จะมาช่วยรองรับให้เกิดการระดม
ทุนที่กว้างขวาง อย่างเช่นกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพเชิงลึกที่อาจซอยย่อยลงไปได้อีกเป็น
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพที่มีการโยกย้ายงานบ่อย 
(เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับวิศวกร 
สำหรับสื่อมวลชน สำหรับแพทย์ ฯลฯ) หรือ
กองทุนที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่สอดคล้อง
กับ Life Style เช่นกองทุนรวมเพื่อการศึกษา
ของบตุรหลาน กองทนุรวมเพือ่ชวีติสมรส และ
กองทนุรวมหลงัเกษยีณ เปน็ตน้ ซึง่ถอืเปน็การ
ส่งเสริมให้มีการออมสะสมแบบสม่ำเสมอ
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

นอกจากนีก้ารสรา้งนกัลงทนุกลุม่ใหม่
ขึ้นมาจะช่วยให้ตลาดทุนไทยสร้างและคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ออกมาได้ เป็น
ส่วนช่วยเสริมให้ตลาดทุนไทยเติบโต และมี
ความแข็งแรงจากความหลากหลายที่เกิดขึ้น  

อีกเป้าหมายของ ก.ล.ต. ในยุคนี้ คือ
พยายามปรับวิธีออมของคนไทยให้เปลี่ยนจาก 

“เหลือใช้แล้วจึงค่อยออม” มาเป็น “เหลือ
จากออมจึงค่อยนำไปใช้” ซึ่งจะทำให้เกิด
เงินออมระยะยาวในสังคมไทย โดยผ่านกลไก
การทำงานของตลาดทนุ ซึง่จะชว่ยใหเ้งนิทีอ่อม
ไว้นั้นมีดอกผลต่อเนื่องต่อไป 

MBA เห็นว่าแนวคิดใหม่นี้จะช่วยให้
กระบวนการสะสมทุน (Capital Formation) 
ของสังคมไทยเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

Financial 
Competency 

 
การยกระดับความรู้ความเข้าใจให้กับ

ประชาชนเพื่อเพิ่มจำนวนนักลงทุนในตลาด
ยอ่มทำใหต้ลาดทนุเกดิประสทิธภิาพ (Efficient 
Market) ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ
และสามารถเป็นแหล่งระดมทุนต้นทุนต่ำใน
ระยะยาวได้ 

น่าสนใจไม่น้อยที่ ก.ล.ต. ยุคปัจจุบัน
ถือเรื่องนี้เป็นสำคัญ ผ่านโครงการ Financial 
Literacy เพื่อเสริมความสามารถในการลงทุน
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และจัดสรรให้มีส่วนงาน
ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

ดร.วรพล อธิบายว่าการทำงานจะมี 
3 ระดับ คือ Financial Literacy เป็นความรู้
พื้นฐานสำหรับคนทั่วไปให้รู้จักเรื่องรายรับ
รายจ่าย การออม และการลงทุน และถัดไป
เป็น Investor Education สำหรับผู้ที่เริ่มเป็น
นักลงทุนหรือลงทุนไปบ้างแล้ว ขั้นต่อไปคือ 
Investment Sophistication 

“ทั้งสามส่วนจะทำให้เกิด Invest-
ment Competency หรือความสามารถใน
การลงทุนให้ เป็น ถ้าทำได้อย่างนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศไทย” เขากล่าว 

กลยุทธ์ของ ก.ล.ต. คือมุ่งไปที่สื่อสาร
มวลชนระดับ Mass Media ซึ่งประชาชน

ทัว่ไปใหค้วามสนใจเชน่ โทรทศัน ์และภาพยนตร ์
ก.ล.ต. ใช้วิธีเชิญชวนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ในประเทศไทย มาร่วมคิดว่าจะสอดแทรกนำ
เสนอความรู้ทางการเงินเข้าไปในรายการต่างๆ 
รวมถึงละครที่เข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ เป็นการ
ขอความช่วยเหลือจากฝั่งผู้ผลิต 

อีกทาง ก.ล.ต. เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
การผลติสือ่โดยเปน็ผูส้นบัสนนุบางชว่งรายการ
ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนไปเผย
แพร่ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายการนั้นๆ  

เลขาธิการ ก.ล.ต. ยกตัวอย่างการ
สอดแทรกเนื้อหาทางด้านการเงินเข้าไปใน
ละครให้ฟังอย่างน่าสนใจว่า “ยังคงเป็นละคร
เหมือนเดิม พระเอกอาจจะขับแท็กซี่ เป็นคน
ขับรถ แล้วฟังพ่อแม่นางเอกคุยกันเรื่องหุ้น 
สุดท้ายลงทุนเป็น จนกลายเป็นเจ้าของกิจการ 
หรือเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพ คือยังคงเป็น
ละครปกต ิทีป่ระชาชนชม มพีระเอก นางเอก” 

ในระดบัตอ่มาคอื Investor Education 
ก.ล.ต.พัฒนาเนื้อหาที่หลากหลายสำหรับนัก
ลงทุน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และจัดทำแอพ-
พลิเคชั่น ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องในเรื่องตราสารต่างๆ เครื่องมือ
ช่วยในการคำนวณต่างๆ เช่นผลตอบแทนการ
ลงทุน ROI, ROE, Y-T-M ฯลฯ นอกเหนือ
จากการอบรมสัมมนาที่ทำเป็นระยะอยู่แล้ว  

 ดร.วรพล อธิบายเหตุผลที่พยายาม
กระจายความรู้สู่สังคมวงกว้างว่า “เพราะคน
ไทย 68 ล้านคน มีจำนวน 56 ล้านคนเป็นคน
ชั้นกลาง (Middle Income Class) แล้ว เรา
จงึจำเปน็ตอ้งดงึคนกลุม่นีเ้ปน็ฐานทนุของตลาด 
เป็นฐานของการลงทุนให้มากขึ้น พูดง่ายๆ 
ต้องขยายเงินออม ขยายเงินลงทุนให้มากขึ้น 
ทำให้ Capital Formation หรือการสะสมทุน
ของประเทศไทยดีขึ้นโดยรวม” 

An Investor  
Perspective 
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เพื่อขายให้กับคนกลุ่มนี้” ดร.วรพลกล่าวกับเรา 
Accredited Investor กลุ่มใหม่นี้ 

จะสามารถลงทุนในตราสารที่ออกขายเฉพาะ
นักลงทุนสถาบันได้ (institutional investor) 
ถือเป็นการยกระดับนักลงทุนรายย่อยที่มีความ
รู้ความเข้าใจในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ 
มากกว่านักลงทุนทั่วไป ให้มีคุณสมบัติเช่น
เดียวกันกับนักลงทุนสถาบัน  

นักลงทุนกลุ่มนี้มีเกณฑ์เบื้องต้นคือ 
ต้องถือครองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Worth) 
50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปี 4 ล้าน
บาทขึ้นไป หรือพอร์ตการลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ 
10 ล้านบาทขึ้นไป  

ก.ล.ต. คาดวา่หลงัจากประกาศเกณฑ์
นี้ ใช้อย่างเป็นทางการแล้ว จะทำให้คนกลุ่มนี้
สามารถลงทนุไดห้ลากหลายขึน้ รวมถงึตราสาร
ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ได้รับผลตอบแทนสูงด้วย 
เช่น High Yield Bond (หุ้นกู้ที่ ได้รับการจัด
อันดับต่ำกว่าหรือเท่ากับ BBB) ซึ่งออกโดย
ธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการระดมทุน เป็นการ
จับคู่ระหว่างผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงและมีความ
รู้กับผู้ต้องการทุนที่ยังมีเรตติ้งไม่สูง 

ดร.วรพลอธิบายว่า “High Yield 
Bond คือบอนด์ของบริษัทที่มีคุณภาพ เพียง
แต่เครดิตเรตติ้งอาจไม่ดีพอ เขาต้องให้ผล
ตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดให้คนมาซื้อ บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ มีคนได้เครดิตเรตติ้ง A หรือ 
A- มีอยู่จำนวนหนึ่ง ที่เหลือ น่าจะ Rating ต่ำ
กว่านั้น พวกนี้ออกบอนด์มาหาคนซื้อลำบาก 
ทั้งที่ไม่ได้เลวร้าย ผลประกอบการดีพอสมควร
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ” 

การก่อเกิด Accredited Investor 
จะช่วยให้เกิดนักลงทุนที่มีความหลากหลาย 
เติมเต็มในส่วนที่ควรจะเป็น และช่วยทำให้
เกิดตราสารใหม่ๆ ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ตลาดทุนและตลาดผู้ประกอบการของไทยต่อ
ไป  

 

The New New 
Futures 

 
ประเทศไทยใช้ตลาดอนุพันธ์ เป็น

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาตั้งแต่ปี 2549 

โดย ก.ล.ต. เล็งเห็นความสำคัญของตลาดนี้ 
โดยการเพิ่มสินค้าในตลาดล่วงหน้าให้มีมากยิ่ง
ขึ้น ครอบคลุมสิ่งที่ภาคธุรกิจและนักลงทุน
ต้องการ 

ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ต ล าดอนุ พั น ธ์ 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เปิดซื้อขาย
อนุพันธ์ทั้ งสิ้น 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
SET50 Index Futures, SET50 Index 
Options, Single Stock Futures, Gold 
Futures, Interest Rate Futures, Silver 
Futures และ Oil Futures 

ตัวอย่างที่ชัดเจนของสินค้าในตลาด
ลว่งหนา้ของไทยทีม่แีนวโนม้เตบิโตขึน้คอื ตลาด
อนุพันธ์ทองคำของประเทศไทยมีการซื้อขาย
เป็นอันดับ 3 ของโลก เพราะผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับทองคำ (พ่อค้าทองหรือร้านทอง
นัน่เอง) พากนัเขา้สูร่ะบบนีเ้พือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอื
บริหารความเสี่ยง ขณะที่ Oil Futures ซึ่งเพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มารองรับกับ
สถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ผันผวน ขณะ
ที่มีความต้องการใช้งานสูงในหลายธุรกิจ ก็มี
ทิศทางที่เติบโตขึ้น 

ในอนาคตอันใกล้จะมี Currency 
Futures (Baht/USD Futures) เพื่อให้ธุรกิจ
ขนาดกลางขนาดเล็กมีเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงได้ในต้นทุนที่ไม่สูง สามารถบริหาร
คา่เงนิไดเ้องในตลาดลว่งหนา้ จะเปน็ประโยชน์
กับผู้ประกอบการทุกระดับที่มีการทำธุรกรรม
กับต่างประเทศ  

ดร.วรพล ชีว้า่ การเพิม่สนิคา้ในตลาด
ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น Currency Futures จะ
เป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ 
และ CEO และ CFO ในการบริหารจัดการ
เงนิตราตา่งประเทศโดยเริม่ตน้จากเงนิดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาก่อน เพราะเป็นสกุลเงินที่ใช้กัน
ทั่วไปในการค้าขายระหว่างประเทศ  

“ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก 
สามารถใช้ตลาดล่วงหน้าในการบริหารความ
เสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งจะส่งผล
ต่อผลประกอบการของธุรกิจได้ เป็นอีกเครื่อง
มือที่ ให้ธุรกิจได้เลือกใช้นอกเหนือจากการ 
Hedging ค่าเงินกับธนาคารพาณิชย์ แต่เพียง
ช่องทางเดียว” 

 

REIT=Real Estate 
Investment Trust 

 
REIT เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ ได้รับ

ความนิยมในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสหรัฐอเมริกา  

เครื่องมือนี้จะมาช่วยในการลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยอาศัยรูปแบบทรัสต์
ที่จะช่วยให้สามารถระดมทุนก้อนใหญ่ๆ เพื่อ
นำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ 

เมื่อมองในเชิงผู้ลงทุน REIT คือกอง
ทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยต้อง
ลงทนุและมรีายไดส้ว่นใหญจ่ากอสงัหารมิทรพัย ์
เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้ REIT 
ต้องลงทุนอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ในอสังหา-
ริมทรัพย์ ทั้งนี้ REIT มีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน คือมีการ
เพิ่มค่าหลักทรัพย์คล้ายตราสารทุน แต่ก็ยังได้
รับปันผลคล้ายตราสารหนี้ด้วย 

ดร.วรพลอธิบายเครื่องมือนี้ว่า “เป็น
รูปแบบการใช้ทรัสต์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ได้ทั้งหมด สามารถกู้เงินก็ได้ ความเป็นทรัสต์
สามารถกู้ เ งิ น เพื่ อพัฒนา สามารถเป็น 
development project ได้ โดยเครื่องมือนี้
จะต่างจาก Property fund ที่ต้องสร้างจบ
แล้ว มีศูนย์การค้าแล้วเอาศูนย์การค้านั้นมา
ให้ผู้ลงทุน แต่ REIT เป็นกึ่งนักพัฒนากลายๆ 
โดยสามารถรวบรวมจากหลากหลายโครงการ
มาจัดรูปขึ้นเป็นทรัสต์ ถือเป็นอีกเครื่องมือที่จะ
ออกมาในการระดมทุน” 

ด้วยสินค้าใหม่ๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้นใน
ตลาดทุนของประเทศไทย ก.ล.ต. คาดหวังว่า 
จะสามารถดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด
อย่างมีนัยสำคัญ สามารถช่วยให้ตลาดทุนไทย
มีรากฐานที่แข็งแกร่ง เติบโตเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนของภูมิภาคได้ต่อไป 

MBA ก็มีความหวังเช่นกัน 

Life Style 
Funding 

 
การสรา้งสนิคา้ทีน่า่สนใจตรงกบัความ

ต้องการของนักลงทุนเป็นอีกเรื่องที่ ก.ล.ต. ให้
ความสำคญัในการพฒันาเครือ่งมอืทางการเงนิ
ใหม่ๆ  เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิกลุม่นกัลงทนุหนา้ใหม่
เข้ามาในตลาด 

การจดัตัง้กองทนุรวม ทีม่วีตัถปุระสงค์
ชัดเจน โดยร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุใหอ้อกแบบกองทนุประเภททีส่อดคลอ้ง
กับ Life Style ของผู้ออม เช่นกองทุนรวม
สำหรับการออม ลงทุนทุกเดือนเพื่อการศึกษา 
กองทุนรวมเพื่อแต่งงาน เป็นต้น   

อีกประเภทคือกองทุนหลังเกษียณ 
โดยเอาเงินก้อนไปลงทุนที่จะมีดอกผลทุกเดือน 
เพื่อใช้จ่ายในชีวิตหลังเกษียณ หรือ Post 
Retirement Fund เพราะคนไทยมีอายุยืนยาว
ขึ้น กองทุนชนิดนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไป
เป็นกองทุนสำหรับการรักษาโรคบางชนิดได้
ด้วย กองทุนนี้จะช่วยทำให้ชีวิตหลังเกษียณมี
หลักประกัน และกลายเป็นทุนที่ ให้ตลาดทุน
นำไปใช้ต่อได้ 

ดร.วรพลให้เหตุผลว่า “ที่ผ่านมาไม่มี
แนวทางที่ชัดเจนในเรื่องพวกนี้ จึงให้แนวทาง
ว่า ให้ตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนให้เกิด
ขึ้นให้ ได้ เพื่อเป็นการผลักดันให้การออมเกิด
ขึ้น เป็นการสร้างฐานนักลงทุนให้กว้างขวาง 
โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน 
สร้างเครื่องมือการออมให้เกิดขึ้น โดยการ
กำหนดว่าจะลงทุนประเภทไหน ก็เลือกให้
เหมาะสมกับ profile ความเสี่ยงของตัวเอง 
คือถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงมากก็อาจจะเน้นที่
ตราสารหนี้ เป็นทางเลือก ก็อาจมีข้อกำหนด
แล้วแต่กองทุน ก็ให้ บลจ. ไปพิจารณาเสนอ
มา” 

การจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์
ชัดเจนจะเป็นอีกส่วนหนึ่ ง ในการรองรับ 
พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 
ซึ่งกำหนดวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่
จะบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นทางเลือก
สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีเงินออมในธนาคาร
ให้สามารถลงทุนในตลาดทุนได้เพิ่มเติมและ
หลากหลายขึ้น 

  

Accredited 
Investor Regime 

 
สงัคมนกัลงทนุปจัจบุนัแบง่ตามมมุมอง

ของกฎหมายตลาดทุนได้เป็น 2 พวกใหญ่ คือ
นักลงทุนรายย่อย (เรียกเป็นภาษาทางการว่า 
“ประชาชนทั่วไป”) และนักลงทุนสถาบัน (17 
ประเภท)  

กฎหมายบังคับให้มองว่า ถ้าไม่ ใช่
สถาบัน 17 ประเภทแล้วต้องเป็น “ประชาชน
ทั่วไป” สถานเดียว...ต้องเป็น “ขาว” เป็น 
“ดำ” เป็น “สูง” เป็น “ต่ำ” โดยไม่มีที่ว่างให้
กับพวก “เทาๆ” หรือ “กลางๆ” เลย 

ทว่าในความเป็นจริ ง เราพบว่า 
“ประชาชน” ทั่วไปที่มีความสามารถสูง มี

ศักยภาพสูง เชี่ยวชาญการลงทุน และมีความ
รู้ทะลุปรุโปร่งในเชิงตลาดทุนนั้น มีอยู่ถมไป 

ในเชิงความรู้ความเข้าใจ คนเหล่านี้
ไม่ต่างจาก “นักลงทุนสถาบัน” 17 ประเภท
นั้น แม้แต่น้อย พวกเขารู้จักแยกแยะความ
เสี่ยง และปกป้องตัวเองได้ ที่สำคัญมีเงินทุน
พร้อมลงทุนจำนวนไม่น้อย 

ก.ล.ต. ยุคนี้จะแก้เกณฑ์ด้วยการเปิด
พื้นที่ให้นักลงทุนประเภทนี้ ได้มีตัวตนเป็นครั้ง
แรก 

“เป็นการจัดกลุ่มผู้ลงทุนเสียใหม่ 
แยกผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากและดูแล
ตนเองได้จากนักลงทุนรายย่อย เพื่อให้นัก
ลงทุนกลุ่ มนี้ สามารถลงทุนในตราสารที่
หลากหลายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ออกตราสาร
ก็สามารถออกตราสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
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4P’s  
ของ ก.ล.ต. 

 
ปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายงานบริหารองค์กร ก.ล.ต. ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับทิศทางการปรับเปลี่ยนการทำงานของ 
ก.ล.ต. ว่าจะทำในกรอบ 4P ซึ่งประกอบด้วย 

Proactive เน้นการทำงานเชิงรุก 
ทัง้การทำงานและการออกไปพบปะแลกเปลีย่น
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

Preventive การเนน้บทบาทดา้นการ
ป้องกันเพิ่มเติมจากการกำกับดูแล 

Promotion คือการทำให้ตลาดทุน
ของประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและ
แข่งขันได้ในระดับโลก 

Premiere คือทำให้ทุกภาคส่วนใน
ตลาดทุนเป็นเยี่ยม รวมถึง ก.ล.ต. เองก็ต้อง
ปรับตัวให้ดีเลิศ 

การจะบรรลเุปา้หมายทีว่างไว ้สิง่สำคญั
คือการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร มีการตั้งส่วนงานขึ้นมาใหม่ เรียกว่า 
ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร ทำหน้าที่
ประสานความสัมพันธ์กับ Stakeholders 
ทัง้หมด รวมถงึการออกไปพบปะผูป้ระกอบการ
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงข้อดีของตลาดทุนและ
การเตรียมความพร้อมของกิจการ ส่วนที่เห็น
ได้ชัดเจนคือ การทำงานเชิงรุกในงานด้านการ
พิจารณาอนุญาต IPO ที่เดิมส่วนงานที่ทำ
หน้าที่พิจารณาจะรอให้ผู้ต้องการออกเสนอ
ขายยื่นเรื่องเข้ามา ส่วนงานที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เดินสายออกไปพบปะผู้ประกอบการร่วมกับ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพือ่กระตุน้ใหเ้หน็ประโยชน์
ของการระดมทุนในตลาดฯ และให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เช่นโครงการ 
“หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ที่เปิดตัวไป
เมือ่เรว็ๆ นี ้ โครงการมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กระจาย
ความรู ้ ใหผู้ป้ระกอบการในจงัหวดัตา่งๆ ตืน่ตวั
และรูจ้กัใชป้ระโยชนจ์ากตลาดทนุใหม้ากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะให้ความสำคัญ
กับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยทุกจุดที่มีการติดต่อกับภายนอก 
ทกุสว่นงานของ ก.ล.ต. ตอ้งรบัฟงัความคดิเหน็

และปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพิจารณา
อย่างจริงจัง ในเรื่องนี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมการทำงานของคนใน ก.ล.ต. ซึง่ไม่ใช่
เรื่องง่าย โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
วา่ในดา้นทรพัยากรบคุคลวา่จะมกีารปรบัเปลีย่น
กระบวนการอย่างไรบ้าง เพื่อปรับแนวคิดและ
แนวทางในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ 

ดังนั้นภาพของ ก.ล.ต. ในอนาคตที่
จะออกมาคือ เราอยากเป็นผู้กำกับดูแลแบบที่

เป็นพันธมิตร รับฟัง ในขณะที่คนของเราจะ
ตอ้งเกง่ มองการณ์ไกล คดิรอบดา้น เปน็องคก์ร
ที่ทุกภาคส่วนให้ความเชื่อมั่นว่าสามารถทำ
หน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มี
ประสิทธิภาพ แข่งขันได้ในตลาดโลก  

ปะราลี เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นโดยยกตัวอย่าง ฝ่ายส่งเสริมความ
สัมพันธ์องค์กรที่เป็นส่วนงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ 
ว่า “นอกจากที่เขาต้องประสานกับบุคคลที่อยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และสมาคม
ต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ แล้ว เขาจะต้องนำมาสื่อสาร
และประสานงานกับส่วนงานของ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่นฝ่ายที่ทำ
หน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ กำกับดูแลและพัฒนาบริษัท
จดทะเบียน ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาก็เดิน
สายออกไปแนะนำตัวเอง ให้รู้ว่าเราขึ้นมาใหม่
ทำหน้าที่นี้ มีอะไรยินดีรับฟัง มีอะไรบอกกับ
เราได้ ก็มี 2-3 เรื่องแล้วที่เราได้ดูแลตรงนี้ 
หมายความว่าเราออกกฎเกณฑ์อะไรไป หาก
เราพบว่ามีประเด็นอะไรที่คนนอกเริ่มเห็นว่า
เป็นอุปสรรค ตรงนี้เราก็เอามาประสานงาน
ข้างในต่อ โดยขณะที่เราต้องรับฟังข้อมูลมา 
ก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรด้วย พยายาม
หาทางออก แก้ ไขปัญหา หรือทำให้เข้าใจให้
ตรงกันแทนที่จะปล่อยให้ความเข้าใจผิดๆ 
ลุกลามออกไปเป็นวงกว้าง” 

เป็นการเปลี่ยนมุมมองและแนวการ
ทำงานของ ก.ล.ต. ที่เห็นเด่นชัดว่าการทำ
หน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลนั้นสามารถทำได้หลาย
วิธี โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
ให้เป็นในเชิงรุก มีบทบาทเป็นผู้พัฒนาตลาด
ทุนและวางตัวอย่างเป็นพันธมิตร ออกไปรับรู้ 
พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัใหม้ากขึน้ได ้โดยในขณะเดยีวกนั
ก็ยังคงยึดมั่นในหลักการ มุ่งมั่นที่จะปกป้อง
นักลงทุนและรักษาความเป็นธรรมในตลาดทุน
ไปได้พร้อมๆ กัน 

บทบาทที่สำคัญอีกด้าน
ของ ก.ล.ต. คือการเชื่อมประสานทุกภาคส่วน
ในตลาดทุนตั้ งแต่บุคคล ธุรกิจ และภาค
รัฐบาล ผู้ต้องการลงทุนและผู้ต้องการทุนให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาด
ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรงให้ตลาดทุนในภูมิภาค 

สิ่งที่สำคัญในการทำเรื่องนี้คือคน 
บุคลากรในตลาดทุนทั้งโบรกเกอร์ บริษัทหลัก-
ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้สอบ
บัญชี ธนาคาร ต้องได้รับการยกระดับความ
สามารถให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
อย่างเช่นธุรกิจนวัตกรรมต่างๆ หรือธุรกิจที่
เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ผ่านหลักสูตรฝึก
อบรมที่ ก.ล.ต. เตรียมจัดขึ้นเพิ่มเติม  

เป้าหมายเพื่อให้เกิดนักวิเคราะห์ที่
เป็น Investment Strategist สามารถ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่จำกัดอยู่
เพียงแค่หุ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหวา่งนกัลงทนุ ผูต้อ้งการทนุ เมือ่นกัวเิคราะห์
มคีวามสามารถเพิม่ขึน้ ความเชือ่มโยงระหวา่ง
บริษัทตัวกลางกับลูกค้านักลงทุนและผู้ต้องการ
ทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นตามกันไป  

ขณะเดียวกันในฟากฝั่งของตลาด 
ก็ได้มีการเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เลขาธิการ ก.ล.ต. ขยายความว่า  

“ ไ ท ย ไ ด้ เ ป รี ย บ เ พ ร า ะ เ ร า อ ยู่
ท่ามกลางความเจริญของจีน ที่มีประชากร 
1 ,400 ล้ านคน อินเดีย 1 ,150 ล้ านคน 
อาเซียนอีก รวมแล้ว 3,000 กว่าล้านคน 
มีประชากรรอบไทยมากกว่าครึ่งของโลก และ
มีความเจริญเติบโตที่สุดในโลกขณะนี้ ไทย
โชคดีที่สุดเพราะเป็นประเทศอยู่ตรงกลาง 
เป็นประเทศเดียวที่ติดทะเลทั้งแปซิฟิก และ
อินเดีย ถ้าทำดีๆ เราจะเป็น Economic 
Bridge (สะพานเศรษฐกิจ) ที่ต่างชาติสนใจ” 

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการ
พัฒนาเทคโนโลยี รองรับความเปลี่ยนแปลงที่
กำลังจะเกิดขึ้น ในการระดมทุนรูปแบบต่างๆ 
เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ จะมีการเปิด ASEAN 
Linkage ระหวา่งตลาดหลกัทรพัย์ไทย สงิคโปร ์
และมาเลเซีย ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทำให้
มีสินค้าในตลาดมากขึ้น และผู้ลงทุนสามารถ
สั่งซื้อผ่านตลาดใดก็ได้ 

อีกด้านคือความพยายามเป็น Back 
Office ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พม่า 

Capable  
Intermediary 

เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นศูนย์กลางของ
ตลาดทุนในภูมิภาค ด้วยความสามารถในการ
รองรับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ไทย
ยังคงมีอยู่มาก และการลงทุนเพื่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐานต้องอาศัยงบประมาณและ
ความเชี่ยวชาญ ความพยายามในการเป็น 
Back Office ให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาด
ทนุกำลงัเริม่พฒันา จงึจะเปน็สิง่ทีส่มประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่าย 
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ดร.วรพล  
โสคติยานุรักษ์ 

 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

PhD in Finance จาก The Wharton School, 
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา  

เป็นผู้ เชี่ ยวชาญด้านการเงินที่ มี
บทบาทในเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการบริหาร
และแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ 
รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประธานคณะทำงานจัดทำความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเรื่องแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเรื่อง
การเจรจาทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-
สหรัฐอเมริกา  

กรรมการผู้ ท ร งคุณวุฒิ ในคณะ
กรรมการพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาล 
กระทรวงการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
คณะกรรมการแข่งขันการค้า คณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนา วุฒิสภา คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผู้อำนวยการศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร ์และเปน็อาจารยส์าขาวชิาการเงนิ คณะ
บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

บทบาทดา้นนติบิญัญตั ิเปน็กรรมาธกิาร
วสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ดร.วรพลเข้ามามีบทบาทในตลาดทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ก.ล.ต. ตั้งแต่เริ่มตั้งเมื่อ
ปี 2535 กับการเป็นวิทยากรในการออกเกณฑ์
ตราสารหนี้ รวมถึงการรับเชิญเป็นวิทยากร
เป็นระยะ และยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะทำงานด้านบัญชีและบรรษัทภิบาลของ 
ก.ล.ต. และเขา้ดำรงตำแหนง่เลขาธกิาร ก.ล.ต. 
เมื่อเดือนตุลาคม 2554 

 

เชื่อมโยง 
ต่างประเทศ 

พราวพร เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ ก.ล.ต. 
กล่าวถึงบทบาทของ ก.ล.ต.ในความพยายาม
ให้ตลาดทุนไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและการเพิ่มบทบาทของ
ตลาดทุนไทยในภูมิภาคอาเซียน 

การเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค
อาเซียน ก.ล.ต. พยายามแก้เกณฑ์ที่ เป็น
อุปสรรคและเป็นภาระเชิงการแข่งขัน เช่น
เกณฑ์เปิดเผยข้อมูลหากจะออกหลักทรัพย์
ในหลายประเทศ เรยีกวา่ ASEAN Standards 
for Disclosure ต่อไปก็สามารถใช้หนังสือ
ชี้ชวนฯ ฉบับเดียวกันในหลายประเทศ รวมถึง
เกณฑบ์รรษทัภบิาลทีเ่ปน็สากล โดยกลุม่ ก.ล.ต. 
อาเซียนจัดทำ Ranking ด้านบรรษัทภิบาลใน
บริษัทชั้นนำของอาเซียน ซึ่งไทยก็ปรับเกณฑ์
ไดต้ามมาตรฐาน รวมถงึเกณฑบ์รษิทัหลกัทรพัย์
ที่ ใช้ ในประเทศไทยก็เป็นเกณฑ์สากลที่ใช้กัน
ทั่วโลก ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเชื่อมโยง
ไทยกับโลกในส่วนของตลาดทุนจึงนับได้ว่ามี
ความพร้อมพอสมควร 

การเชื่อมโยงของตลาดทุน จะทำให้
ผู้ลงทุนมีสินค้าและผู้ให้บริการให้เลือกมากขึ้น 
โดยในปนีีจ้ะมสีนิคา้จากตา่งประเทศ คอื กองทนุ
รวมและตราสารหนี้ต่างประเทศเข้ามาขายใน
ประเทศไทยโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทย  

ในส่วนของตลาด การที่เปิดกว้างให้มี
ผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามา จะช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆ 
เกิดเครื่องมือใหม่ๆ มีสภาพคล่องใหม่ๆ เข้ามา 
ทำใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้ไประดมทนุในตลาดมีโอกาส
ที่จะได้ต้นทุนในการระดมทุนที่ต่ำลง สามารถ
ขยายฐานลูกค้าไปในต่างประเทศได้มากขึ้น 

ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทย ก็จะ
มีสินค้าที่จะนำไปซื้อขายมากขึ้น โดยที่ผ่านมา 

ก.ล.ต. มกีารพดูคยุกบัธนาคารแหง่ประเทศไทย
เพื่อที่จะให้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยสามารถนำ
ผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้น และ
เป็นโอกาสของโบรกเกอร์ที่จะเพิ่มฐานลูกค้า
จากการออกไปแข่งขันในต่างประเทศ 

พราวพร ให้ภาพการเชื่อมโยงต่าง
ประเทศว่า “เรามองว่า เนื่องจากกระแสของ
โลกมีเรื่องของการเติบโตของเอเชีย และ
อาเซียนก็เป็นหัวใจหลักหนึ่งนอกจาก จีน 
อินเดีย เราก็มองว่าไทยเราพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มที่
ตลาดทุนเพิ่งเริ่มพัฒนา เพราะเราเห็นว่า เขา
เติบโตเราก็ควรสามารถโตไปด้วยกันได้ ไม่ใช่
เราไปเอาเปรียบเขา คือโตไปด้วยกัน เช่น
ท่านเลขาฯ วรพล คิดว่า เราน่าจะทำอย่างไร
ที่จะทำให้โครงการสาธารณูปโภคในประเทศที่
กิจการที่ตลาดทุนเพิ่งเริ่มพัฒนาเขาสามารถ
มาระดมทุน ใช้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งทุนได้ 

อาจเป็นรูปของการออกกองทุนรวมระดมเงิน
จากตลาดทุนไทย แล้วไปลงในโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศลาว กัมพูชา พม่า เพื่อที่
ว่าการเติบโตของอาเซียนจะได้เข้ามาในส่วน
ของเศรษฐกิจไทยด้วย” 

บทบาทของ ก.ล.ต. ในการเชื่อมโยง
ทกุภาคสว่น จงึครอบคลมุทัง้ภาครฐัและเอกชน
ที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน การนำโบรกเกอร์ของ
ไทยไปหาพันธมิตรในประเทศกลุ่มอาเซียน 
การเชื่อมโยงกับสภาหอการค้าในต่างประเทศ 
เพื่อเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการในประเทศ
นั้นๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประเทศ
เพื่อนบ้านตามความต้องการเช่น การดูงาน 
การให้คำปรึกษา 

เมื่อเราสามารถเชื่อมโยงไทยกับ
เพื่อนบ้านและโลกได้ ก็จะเป็นโอกาสอันดี
สำหรับทุกฝ่ายในตลาดทุนที่จะได้รับประโยชน์
จากความใกล้ชิดเหล่านี้ 


