
มิติใหม่ตลาดทุนไทย

ลงทนุในบรษิทัทีด่ำ�เนนิธรุกจิในประเทศเพือ่นบ�้นส�ม�รถ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ีแทนได้ ทำ�ให้ตล�ดทุนไทยเติบโต 
กล�ยเป็นตล�ดที่มีอน�คตของนักลงทุน
 รวมถงึก�รปรับปรุงกฎหม�ยเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พ 
ก�รยกร่�งกฎหม�ยใหม่เพื่อสนับสนุนก�รขย�ยตัวของ
ธรุกจิ เชน่ พ.ร.บ. ก�รสง่เสรมิก�รควบรวมกจิก�ร
ในตล�ดทุน เป็นต้น

4 มิติใหม่ ปั้นตลาดทุนไทย 
 นบัเปน็ภ�รกจิในเชงิรกุของ ก.ล.ต. 
ในก�รพัฒน�ศักยภ�พตล�ดทุนไทยให้
เข้มแข็ง โปร่งใส และมีธรรม�ภิบ�ล 
พรอ้มตัง้เป�้ใหธ้รุกจิไทยทกุระดบั
ส�ม�รถ เข้ �ถึ งแหล่ งทุน ได้
เนือ่งจ�กอปุสรรคสำ�คญัของก�ร
ขย�ยตล�ดทุนไทยยังเกิดจ�ก       

 ทุกวันนี้ตลาดทุนไทยเติบโตจนมียอดซื้อขายสุทธิต่อวันหลายหม่ืนล้านบาท             
ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  สาเหตุ
สำาคัญประการหนึ่งเกิดจากกลไกที่ขับเคลื่อนเคียงข้างมาเป็นเวลาสองทศวรรษแห่ง
การสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ.2535-2555) ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ก.ล.ต. และองค์กรพันธมิตร
 โครงก�รดังกล่�วเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้ธุรกิจใน
แต่ละจังหวัดได้ปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขัน 
โดยเฉพ�ะธรุกจิครอบครัว เรียกว�่เปน็ก�รเปล่ียนกงสีให้
เป็นบริษัทมห�ชน ซึ่ งจะดำ�เนินก�รในทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ 
 มิติที่สอง เพิ่มเครื่องมือท�งก�รเงิน (Financial 
Instruments) เช่น ก�รอนุญ�ตให้จัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้�งพื้นฐ�น เพื่อเอื้อให้เกิดก�รขย�ยก�รลงทุนใน
โครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศ
มงีบประม�ณจำ�กดั เปน็ก�รเชือ่มโยงใหเ้อกชนเข�้ม�ลงทนุ
โครงสร้�งพื้นฐ�นได้ (มีด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ ระบบ
ท�ง ระบบร�ง ระบบไฟฟ้� ระบบน้ำ� สน�มบิน ท่�เรือ 
โทรคมน�คม และพลังง�นท�งเลือก) 
 นอกจ�กนี ้ยงัอนญุ�ตใหจ้ดัตัง้กองทรสัตเ์พือ่ก�ร
ลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
Trusts : REITs) เปน็ท�งเลือกในก�รลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุ 
และเปน็ก�รพัฒน�โครงสร�้งก�รระดมทนุและก�รลงทนุ
ในอสงัห�ริมทรัพยใ์หเ้ปน็ไปต�มแนวท�งทีน่ยิมใชใ้นต�่ง
ประเทศ รวมทั้งเพิ่มคว�มยืดหยุ่นในก�รลงทุนใน
อสังห�ริมทรัพย์
 มติทิีส่าม เสรมิสร้�งศกัยภ�พของตวักล�งท�งก�ร
เงินให้มีคว�มเข้มแข็ง เช่น ออกกฎระเบียบดูแลก�รข�ย
สนิค�้ก�รลงทนุผ�่นธน�ค�ร  พฒัน�บรษิทัหลักทรพัย์ให้
เปน็โบรกเกอร์มืออ�ชีพ ใหบ้รกิ�รทีม่คีณุภ�พ มกี�รออก
บทวิเคร�ะหห์ลกัทรัพยท์ีค่รอบคลุม พรอ้มทัง้สร�้งกตกิ�
ให้เป็นส�กลที่พร้อมยกระดับสู่ภูมิภ�ค 
 มติทิีส่ ี ่สนบัสนนุธรุกจิเกดิใหมท่ีม่ศีกัยภ�พแตไ่ม่
ส�ม�รถเข้�ถงึแหลง่ทนุได ้ใหม้โีอก�สเข�้ถงึแหลง่เงนิทนุ  
เนื่องจ�ก ก.ล.ต. เห็นว่�กิจก�รไทยหล�ยแห่งมีคว�ม
ส�ม�รถเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล แต่ยังข�ดก�ร
สนับสนุนจ�กภ�ครัฐ ซึ่งในที่สุดประเทศอ�จเสียธุรกิจนี้
ให้ต่�งช�ติที่ทุ่มงบประม�ณซื้อกิจก�รนี้ไป
 ก.ล.ต. ต้องก�รให้ธุรกิจไทยเข้�ถึงแหล่งทุน เกิด
คว�มเข้มแข็ง โปร่งใส และมีธรรม�ภิบ�ล เช่นเดียวกับ
ก�รสร้�งร�กฐ�นก�รลงทนุสูส่งัคมในวงกว�้ง โดยก�รสง่
เสริมก�รออมและก�รลงทุนด้วยก�รให้คว�มรู้ผ่�นสื่อที่
หล�กหล�ย  มโีครงก�รสร�้งก�รอ�่นออกเขยีนไดท้�งก�ร
เงิน (Financial Literacy) ซึ่งเปิดช่องท�งให้นักลงทุน
ร�ยย่อยที่มีคว�มส�ม�รถเข้�ใจวิธีก�รลงทุน ยกระดับ
คว�มรู้ และเข้�ม�ลงทุนได้เหมือนนักลงทุนสถ�บัน เพื่อ
ให้ลงทุนได้อย่�งมั่นใจม�กขึ้น พร้อมกับภ�พลักษณ์ใหม่
ของ ก.ล.ต. ด้วยท่�ทีที่เป็นมิตร พร้อมรับฟัง ช่วยเหลือ 
ใหค้ำ�ปรกึษ� และเดนิเคยีงข�้งผูป้ระกอบก�รและผูล้งทนุ
อย่�งใกล้ชิด

ผู้ต้องก�รทุนไม่ได้รับก�รเชื่อมโยงไปถึงผู้มีทุนอย่�ง           
เพียงพอ  
 ก.ล.ต.จงึเดินหน้�พันธกจิ 4 มิต ิสำ�หรับก�รเสริม
สร้�งและพัฒน�ตล�ดทุนไทย
 มติแิรก พฒัน�และจดัห�แหลง่ทนุ เพือ่ใหผู้ต้อ้งก�ร
ทนุไดพ้บผูมี้ทนุ (ทัง้ในประเทศและต�่งประเทศ) เน่ืองจ�ก
บริษัทไทยกว่� 500 แห่งในตล�ดหลักทรัพย์ มีบริษัทที่
อยู่ในต่�งจังหวัดเพียง 7% 
 จงึเปน็ทีม่�ของ “โครงก�รหุน้ใหม ่คว�มภมูใิจของ
จังหวัด” เพื่อส่งเสริมให้ภ�คธุรกิจใช้ประโยชน์จ�กตล�ด
ทุนอย่�งเต็มที่ โดย ก.ล.ต. กำ�หนดเว้นค่�ธรรมเนียมใน
ก�รยืน่คำ�ขออนญุ�ตเสนอข�ยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประช�ชน 
รวมทัง้เหน็ชอบใหต้ล�ดหลกัทรพัยฯ์ ยกเวน้ค�่ธรรมเนยีม
ก�รยื่นคำ�ขอให้รับหุ้นส�มัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตล�ดหลกัทรัพยฯ์ แกบ่ริษทัทีเ่ข�้ร่วมโครงก�รดงักล�่ว
ต�มเงื่อนไขที่กำ�หนด พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษ จ�ก 

 กำาลังไปสร้างความต่ืนตัวในการลงทุนและกระจายความรู้เรื่องประโยชน์ของ
ตลาดทุนให้กับธุรกิจต่างจังหวัดทั่วไทย ในขณะที่ผู้ลงทุนทั้งเก่าและใหม่ก็จะได้ทาง
เลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น 
 ที่ผ่�นม� บริษัทที่ระดมทุนด้วยก�รออกหลักทรัพย์เสนอข�ยต่อประช�ชนและ
จดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัยฯ์ ม�กกว�่รอ้ยละ 70 มทีีต่ัง้ในกรงุเทพมห�นคร แตด่ว้ย
ก�รขย�ยตวัของเศรษฐกจิไดก้ระจ�ยไปสูส่ว่นภมูภิ�คม�กขึน้ ทำ�ใหข้ณะนีม้บีรษิทัในต�่ง

จั งหวัดหล�ยแห่งมีคว�มพร้อมและมี
ศกัยภ�พท่ีจะข�ยหุ้นต่อประช�ชน ในขณะท่ี
ยงัอ�จมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รระดม
ทนุไมเ่พยีงพอ จงึไมส่�ม�รถเข�้ถงึตล�ดทนุ
ได้ 
 ก.ล.ต. ตัง้เป�้ว�่จะมกี�รคดัสรรกจิก�รที่
ดแีละมศีกัยภ�พของแต่ละจงัหวดัท่ัวประเทศ
ให้ม�ระดมทุนในตล�ดทุน เนื่องจ�กได้
พันธมติรจ�กหล�ยหนว่ยง�นรว่มขบัเคลือ่น
โครงก�ร ได้แก่ กระทรวงมห�ดไทย ตล�ด
หลักทรัพย์ฯ สภ�อุตส�หกรรมแห่ง

ประเทศไทย หอก�รค�้ไทยและสภ�หอก�รค�้แหง่ประเทศไทย ชมรมว�ณชิธนกจิ สม�คม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย
 เลข�ธกิ�ร ก.ล.ต.กล�่วว�่ “บรษิทัของไทยทีม่ศีกัยภ�พมอียูอ่กีม�กม�ย กระจ�ย
ตั้งอยู่ต�มจังหวัดต่�ง ๆ ทั่วประเทศ โครงก�รนี้จึงเป็นโครงก�รนำ�ร่องในก�รปั้นธุรกิจ
ด�วเด่นในแต่ละจังหวัดให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภ�พในตล�ดทุนไทย และใช้
ประโยชนจ์�กตล�ดทุนไดอ้ย�่งเต็มท่ี ไมจ่ำ�เป็นต้องเป็นบรษิทัขน�ดใหญ ่แต่ขอให้มคีว�ม
มุ่งมั่นและต้ังใจท่ีจะปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจท่ีดีขึ้น สิ่งท่ีบริษัทจะได้รับถือว่�คุ้มค่�ม�ก 
บริษัทจะได้รับก�รสนับสนุน ช่วยเหลือ และคำ�แนะนำ�รอบด้�นและครบวงจร                       
ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทมีโอก�สในก�รเพิ่มศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน ส่งผล
ให้บริษัทมีคว�มพร้อมรับก�รเปิดประช�คมอ�เซียนในอีกสองปีข้�งหน้�”
  บรษิทัทีส่นใจเข�้รว่มโครงก�รนีต้�มเงือ่นไขและยืน่ใบสมคัรภ�ยใน 30 มถินุ�ยน 
2555 จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ จ�ก ก.ล.ต. และองค์กรพันธมิตร โดยส�ม�รถดู
คุณสมบัติและขั้นตอนก�รเข้�ร่วมโครงก�รได้ที่ www.sec.or.th/ipop หรือสอบถ�มที่
โทรศัพท์หม�ยเลข 0-2263-6000 กด 2

หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวดั

กระตุ้นตลาดทุนในอสังหาริมทรัพย์

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.

  3 เมษายน 2555 เปดิโครงก�ร “หุน้
ใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” เพื่อให้ผู้
ประกอบก�รทัว่ประเทศไดม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจ
ในประโยชนข์องตล�ดทนุทีจ่ะเปน็ชอ่งท�งใน
ก�รระดมทุนของกิจก�ร 
  17-20 พฤษภาคม 2555 ออกบูธ
ในง�น Money Expo ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ 20 
ปแีหง่คว�มมุง่มัน่เพือ่ตล�ดทนุไทย โดยในปี
นีจ้ดัใหญก่ว�่ทกุป ี เนน้กจิกรรมก�รสง่เสรมิ
คว�มรู้ด้�นก�รเงินก�รลงทุนที่หล�กหล�ย 
และแนะนำ� Mobile App “start-to-invest”

                               ของ ก.ล.ต. 
  8 มิถุนายน 2555 ง�นสัมมน� “ M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบก้าว
กระโดดของบริษทัจดทะเบยีน” ทีจ่ะใหค้ว�มรู้แก่บริษทัจดทะเบยีนในเร่ืองก�ร
ควบรวมกิจก�ร ขัน้ตอน และวธิกี�รควบรวมกิจก�ร  รวมถึงตวัอย่�งของคว�ม
สำ�เร็จในก�รควบรวมกิจก�รจ�กประสบก�รณ์จริง
  กรกฎาคม 2555 งานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 20 ปีสำาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน“Asia : The Dynamic Capital Market 
Frontier” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ของ guest speakers 
ที่มีชื่อเสียงจ�กทั้งในและต่�งประเทศ ถึงคว�มสำ�คัญของภ�คก�รเงินที่มีส่วน
ช่วยพัฒน�ประเทศ และก�รเติบโตของกิจก�รโดยตล�ดทุน 
  สิงหาคม 2555 งานสัมมนา Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การ
เตบิโต แนะนำ�  private equity ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กั และสนบัสนนุให ้private equity 
ลงทุนในกิจก�รที่มีศักยภ�พในก�รเติบโต รวมถึงบทบ�ทของตล�ดทุนกับก�ร
เติบโตของกิจก�ร และธุรกิจ private equity/ venture capital และกรณี
ศึกษ�ในต่�งประเทศ  
  ตลุาคม 2555 งานสมัมนาระดบันานาชาต ิ“CFA Asia-Pacific Forum” 
เนน้ประเทศไทยในฐ�นะ gateway ของภมูภิ�คอ�เซยีน โดยจดัรว่มกบั  CFA 
headquarter เพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และประสบก�รณ์ระหว่�งผู้เข้�
ร่วมสัมมน�น�น�ช�ติ ซึ่งจะช่วยยกระดับนักวิเคร�ะห์และบุคล�กรในภ�คก�ร
เงินของไทยประเทศ 
  พฤศจิกายน 2555 งาน IOSCO APRC seminar กระตุ้นให้ภ�คธุรกิจ
ไทยทร�บถงึแนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลงของตล�ดทนุโลก และแนวโนม้ก�รเสนอ
ข�ยหลกัทรพัยห์รอืก�รใหบ้รกิ�รข�้มประเทศ เพือ่เตรยีมก�รรองรบัก�รแขง่ขนั
ทีเ่พิม่ขึน้  โดยผูเ้ข�้รว่มสมัมน� ไดแ้ก ่สม�ชกิ APRC (ประเทศในกลุม่อ�เซยีน 
10 ประเทศ) และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เข้�ร่วมสัมมน�
 นอกจ�กนี้ ตลอดปี 2555 ก.ล.ต. จะดำ�เนินโครงก�รด้�น CSR โดยทำ�
กจิกรรมทีแ่สดงถงึคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดก้ำ�หนดเปน็
แนวท�งปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง เช่น ช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบอุกทก
ภัยภ�ยใต้โครงก�ร “คืนโรงเรียนให้ลูกหล�น ส�นสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุน
ตล�ดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม 
 ก.ล.ต. มุ่งหวังให้กิจกรรมเหล่�นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตล�ดทุนทุกภ�ค
ส่วน เพื่อร่วมพัฒน�ตล�ดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภ�พ ยุติธรรมโปร่งใส
และน่�เชื่อถือ พร้อมในก�รก้�วสู่ทศวรรษต่อไปอย่�งมั่นใจ
 ***กำ�หนดก�รอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง

 ถ�้มองต�มพนัธกจิของ ก.ล.ต. ในก�รเปน็ผูก้ำ�กบั
ดูแลตล�ดทุนให้ปฏิบัติต�มระเบียบ ข้อกฎหม�ย  
สร้�งคว�มโปร่งใส สร้�งคว�มเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่�งประเทศ และส�ม�รถคุ้มครองผู้ลงทุน 
ร�ยย่อย แต่ในท�งปฏิบัติตลอด 20 ปีของ ก.ล.ต. ย่อม
ไม่ใชห่นว่ยง�นรฐัทีเ่ลน่เฉพ�ะบทผูคุ้ม้กฎ ห�กเปน็ผูพ้ฒัน�
ตล�ดทนุไทยไปพร้อมกับก�รพฒัน�เศรษฐกจิช�ตมิ�โดย
ตลอด 
 
เร่งพัฒนาขีดความสามารถให้ธุรกิจ
 โดยเฉพ�ะเมื่อตล�ดทุนไทยทวีคว�มสำ�คัญม�ก
ขึ้นต�มกระแสเงินทุนเคลื่อนย้�ยของโลกที่เคลื่อนไหว
อย่�งรวดเร็ว โดยมีทิศท�งและแนวโน้มลงทุนในทวีป
เอเชียที่มีตล�ดขน�ดใหญ่ กำ�ลังซื้อสูง ในขณะที่ภ�วะ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปยังไม่ฟื้นตัว และหนี้
ส�ธ�รณะอยู่ในระดบัสงู สว่นเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิ�
ก็ยังไม่สู้ดีนัก
 ดร.วรพล โสคติย�นุรักษ์ เลข�ธิก�ร ก.ล.ต. เห็น
ว่�เป็นโอก�สดีของไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในยุทธภูมิที่ดีม�ก 
เนื่องจ�กอยู่ท่�มกล�งประเทศที่เศรษฐกิจกำ�ลังเติบโต
อย่�งรวดเร็ว ทั้งจีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มอ�เซียน  
โดยประเทศไทยส�ม�รถเชือ่มโยงเปน็สะพ�นท�งเศรษฐกจิ 
(Economic Bridge) จ�กฝ่ังแปซิฟิกข้�มไปแอฟริก� 
และตะวันออกกล�งได้อย่�งสะดวก 
 “ต่อจ�กนี้ไปมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจใหม่จึงอยู่
ในเอเชียที่มีตล�ดใหญ่ และกำ�ลังซื้อสูง อย่�งประเทศจีน
มีประช�กรกว่� 1,400 ล้�นคน อินเดีย 1,100 ล้�นคน 
รวมถึงกลุ่มประเทศอ�เซียน 600 ล้�นคน ไทยอยู่ในภูมิ
เศรษฐกิจที่สำ�คัญ ส�ม�รถเป็นสะพ�นท�งเศรษฐกิจได้
อย่�งดี เพร�ะเร�มีกำ�ลังทุนโดยธรรมช�ติ แต่จะเกิดผล
สำ�เร็จท�งเศรษฐกิจม�กน้อยคงขึ้นอยู่กับพวกเร�เอง”
 เลข�ธิก�ร ก.ล.ต. กล่�วว่� ประเทศไทยยังมีจุด
อ่อนในด้�นก�รพัฒน�สินค้�ให้มีมูลค่�เพิ่ม ส่งผลให้ก�ร
ขย�ยตวัของผลติภณัฑแ์ละภ�คธรุกจิเปน็ไปไดช้�้ ดงันัน้ 
ภ�ครฐัจงึควรสง่เสริมใหภ้�คธุรกจิหนัม�พฒัน�นวตักรรม
ใหเ้กดิข้ึนอย�่งจรงิจงั และใหน้ำ�นวตักรรมด�้นต�่ง ๆ  ม�
ใช้ในก�รผลิตสินค้�
 แนวท�งออกตอ่ปญัห�ดงักล�่ว คอืก�รสนบัสนนุ
ให้ธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมมีช่องท�งเข้�ม�ระดมทุนใน
ตล�ดทุน โดย ก.ล.ต.ได้จัดทำ�เกณฑ์เกี่ยวกับ Private 
Equity Fund หรือกองทุนร่วมลงทุน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในก�รระดมทุนไปใช้ขย�ยกิจก�รของธุรกิจที่ยังไม่เป็น
บริษัทมห�ชน  และในภ�ยหลังห�กธุรกิจมีคว�มพร้อมก็
ส�ม�รถเข้�ม�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ หรือ 
ตล�ดหลักทรัพย์ mai ได้รวดเร็วขึ้น
 เช่นเดียวกับธุรกิจที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�
ประเทศ ควรมมี�ตรก�รสนบัสนนุใหส้�ม�รถระดมทนุได้
สะดวก เชน่ ธุรกิจพลงัง�นทดแทนหรอืพลงัง�นหมนุเวยีน 
ซึ่ง ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนดหมวด
ธุรกิจขึ้นม�เฉพ�ะ เพื่อให้ส�ม�รถระดมทุนจ�ก
ตล�ดหลักทรัพย์ mai ได้ง่�ยขึ้น
 นอกจ�กนี ้กองทนุโครงสร�้งพืน้ฐ�นเปน็อกีเครือ่ง
มื อหนึ่ ง ในก�รระดมทุ น เพื่ อนำ � เ งิ น ไปก่ อสร้ � ง 
และพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นของประเทศ  ช่วยลดภ�ระ
งบประม�ณของภ�ครัฐ บรรเท�หนีส้�ธ�รณะทีเ่กดิขึน้จ�ก
ก�รจดัทำ�โครงก�รต�่ง ๆ  ไปดว้ย  กองทนุจะมรี�ยไดจ้�ก
ก�รประกอบกจิก�รของโครงก�ร ซึง่ทรพัยส์นิของโครงก�ร
อ�จก่อสร้�งเสร็จแล้วหรือที่อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก็ได้
 พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. กำ�ลังปรับปรุงหลักเกณฑ์  
Holding Company เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกใหแ้กก่ลุม่
ธุรกิจ เพื่อให้จัดโครงสร้�งก�รบริห�รง�นได้สะดวกและ
มีประสิทธิภ�พ ช่วยเอ้ือต่อก�รเติบโตและขย�ยธุรกิจไป
สูภ่มูภิ�ค อกีทัง้เปน็ก�รเปดิโอก�สใหน้กัลงทนุทีต่อ้งก�ร

20ปี ก.ล.ต.
กิจกรรมเด่น

 เมื่อ ก.ล.ต. นำาธุรกรรมทรัสต์มาใช้เพื่อพัฒนาการระดมทุนและการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เปน็แนวทางสากล และเปดิใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นอสงัหาริมทรัพยม์า
เป็นผู้จัดการรีทส์ได้ คาดว่าจะทำาให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านตลาดทุนได้รับ
ความสนใจยิ่งขึ้น
 ในต่�งประเทศเรียกว่� “รีทส์” (REITs) จัดตั้งในรูปแบบทรัสต์ พร้อมมีผู้
เชี่ยวช�ญด้�นก�รลงทุนและก�รบริห�รอสังห�ริมทรัพย์เป็นผู้จัดก�รรีทส์  รีทส์จะเป็น
ท�งเลอืกก�รลงทุนใหมท่ี่น�่สนใจสำ�หรบัผูล้งทนุทีส่นใจลงทนุในอสงัห�รมิทรพัย ์และ
มีข้อจำ�กัดน้อยกว่�ก�รลงทุนในกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจ�กโครง
สร้�งรีทส์มีคว�มเป็นส�กลและมีคว�มยืดหยุ่นในก�รลงทุนและก�รบริห�รจัดก�ร
ม�กกว่� 
 และเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม (บลจ.) และกองทุนรวม
อสงัห�รมิทรพัยเ์ดมิมรีะยะเวล�ในก�รปรบัตวั ก.ล.ต. จงึจะยงัคงอนญุ�ตให้ บลจ. จดั
ตั้งกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ได้อีก 1 ปี หลังจ�กประก�ศรีทส์มีผลใช้บังคับแล้ว แต่
จะเพิ่มทุนในกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์เดิมไม่ได้
 รทีสข์องไทยนัน้จะมกี�รกำ�กบัดแูลด�้นก�รออกและเสนอข�ย ด�้นก�รเปดิเผย
ข้อมูล และก�รให้คว�มคุ้มครองผู้ลงทุนเหมือนกับบริษัทจดทะเบียน ส่วนก�รกำ�กับ
ดแูลด�้นก�รลงทนุจะคล�้ยกบักองทนุรวมอสงัห�รมิทรพัย ์ แตจ่ะมคีว�มยืดหยุ่นกว่�
และขจัดข้อติดขัดบ�งประก�ร 
 เช่น ก�รเปิดให้ผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รลงทุนและบริห�รอสังห�ริมทรัพย์

เข้�ม�จัดตั้งและจัดก�รทรัพย์สินอสังห�ริมทรัพย์ได้ ไม่จำ�กัดประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ได ้ส�ม�รถลงทุนในทรัพย์สนิต่�งประเทศได ้และเปิดให้ลงทนุในโครงก�รทีอ่ยูร่ะหว�่ง
พฒัน�ไดถ้งึ 10% ของทรพัยส์นิรวม  รทีสส์�ม�รถกูย้มืเงนิเพือ่นำ�ไปลงทนุหรอืซอ่มแซม
ทรัพย์สินได้คล่องตัวกว่�โดยส�ม�รถกู้ได้ถึง 35% ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ หรือ 60% 
ของมลูค่�ทรัพย์สนิสทุธ ิห�กไดรั้บก�รจดัอันดบัน�่เช่ือถือในระดบั investment grade

“องค์กรพันธมิตรต่�งๆ อ�ทิ กระทรวงมห�ดไทย ตล�ดหลักทรัพย์ฯ สภ�อุตส�หกรรม
แหง่ประเทศไทย หอก�รค�้ไทย ชมรมว�ณชิธนกจิ สม�คมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยรว่มขบั
เคลื่อนโครงก�ร “หุ้นใหม่ คว�มภูมิใจของจังหวัด”


