มิติใหม่ตลาดทุนไทย

ทุกวันนี้ตลาดทุนไทยเติบโตจนมียอดซื้อขายสุทธิต่อวันหลายหมื่นล้านบาท
ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สาเหตุ
สำ�คัญประการหนึ่งเกิดจากกลไกที่ขับเคลื่อนเคียงข้างมาเป็นเวลาสองทศวรรษแห่ง
การสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ.2535-2555) ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ถ้ามองตามพันธกิจของ ก.ล.ต. ในการเป็นผูก้ �ำ กับ
ดู แ ลตลาดทุ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย
สร้างความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และสามารถคุ้มครองผู้ลงทุน
รายย่อย แต่ในทางปฏิบัติตลอด 20 ปีของ ก.ล.ต. ย่อม
ไม่ใช่หน่วยงานรัฐทีเ่ ล่นเฉพาะบทผูค้ มุ้ กฎ หากเป็นผูพ้ ฒ
ั นา
ตลาดทุนไทยไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชาติมาโดย
ตลอด

ลงทุนในบริษทั ทีด่ �ำ เนินธุรกิจในประเทศเพือ่ นบ้านสามารถ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้แทนได้ ทำ�ให้ตลาดทุนไทยเติบโต
กลายเป็นตลาดที่มีอนาคตของนักลงทุน
รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิจ เช่น พ.ร.บ. การส่งเสริมการควบรวมกิจการ
ในตลาดทุน เป็นต้น

เร่งพัฒนาขีดความสามารถให้ธุรกิจ

นับเป็นภารกิจในเชิงรุกของ ก.ล.ต.
ในการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทยให้
เข้มแข็ง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
พร้อมตัง้ เป้าให้ธรุ กิจไทยทุกระดับ
สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ได้
เนือ่ งจากอุปสรรคสำ�คัญของการ
ขยายตลาดทุนไทยยังเกิดจาก

โดยเฉพาะเมื่อตลาดทุนไทยทวีความสำ�คัญมาก
ขึ้นตามกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายของโลกที่เคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็ว โดยมีทิศทางและแนวโน้มลงทุนในทวีป
เอเชียที่มีตลาดขนาดใหญ่ กำ�ลังซื้อสูง ในขณะที่ภาวะ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปยังไม่ฟื้นตัว และหนี้
สาธารณะอยูใ่ นระดับสูง ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ก็ยังไม่สู้ดีนัก
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เห็น
ว่าเป็นโอกาสดีของไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในยุทธภูมิที่ดีมาก
เนื่องจากอยู่ท่ามกลางประเทศที่เศรษฐกิจกำ�ลังเติบโต
อย่างรวดเร็ว ทั้งจีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน
โดยประเทศไทยสามารถเชือ่ มโยงเป็นสะพานทางเศรษฐกิจ
(Economic Bridge) จากฝั่งแปซิฟิกข้ามไปแอฟริกา
และตะวันออกกลางได้อย่างสะดวก
“ต่อจากนี้ไปมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจใหม่จึงอยู่
ในเอเชียที่มีตลาดใหญ่ และกำ�ลังซื้อสูง อย่างประเทศจีน
มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,100 ล้านคน
รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน 600 ล้านคน ไทยอยู่ในภูมิ
เศรษฐกิจที่สำ�คัญ สามารถเป็นสะพานทางเศรษฐกิจได้
อย่างดี เพราะเรามีกำ�ลังทุนโดยธรรมชาติ แต่จะเกิดผล
สำ�เร็จทางเศรษฐกิจมากน้อยคงขึ้นอยู่กับพวกเราเอง”
เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีจุด
อ่อนในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้การ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์และภาคธุรกิจเป็นไปได้ชา้ ดังนัน้
ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้ภาคธุรกิจหันมาพัฒนานวัตกรรม
ให้เกิดขึน้ อย่างจริงจัง และให้น�ำ นวัตกรรมด้านต่าง ๆ มา
ใช้ในการผลิตสินค้า
แนวทางออกต่อปัญหาดังกล่าว คือการสนับสนุน
ให้ธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมมีช่องทางเข้ามาระดมทุนใน
ตลาดทุน โดย ก.ล.ต.ได้จัดทำ�เกณฑ์เกี่ยวกับ Private
Equity Fund หรือกองทุนร่วมลงทุน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการระดมทุนไปใช้ขยายกิจการของธุรกิจที่ยังไม่เป็น
บริษัทมหาชน และในภายหลังหากธุรกิจมีความพร้อมก็
สามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ mai ได้รวดเร็วขึ้น
เช่นเดียวกับธุรกิจที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ควรมีมาตรการสนับสนุนให้สามารถระดมทุนได้
สะดวก เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน
ซึ่ง ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนดหมวด
ธุ ร กิ จ ขึ้ น มาเฉพาะ เพื่ อ ให้ ส ามารถระดมทุ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นอีกเครือ่ ง
มื อ หนึ่ ง ในการระดมทุ น เพื่ อ นำ � เงิ น ไปก่ อ สร้ า ง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ช่วยลดภาระ
งบประมาณของภาครัฐ บรรเทาหนีส้ าธารณะทีเ่ กิดขึน้ จาก
การจัดทำ�โครงการต่าง ๆ ไปด้วย กองทุนจะมีรายได้จาก
การประกอบกิจการของโครงการ ซึง่ ทรัพย์สนิ ของโครงการ
อาจก่อสร้างเสร็จแล้วหรือที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการก็ได้
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. กำ�ลังปรับปรุงหลักเกณฑ์
Holding Company เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่กลุม่
ธุรกิจ เพื่อให้จัดโครงสร้างการบริหารงานได้สะดวกและ
มีประสิทธิภาพ ช่วยเอื้อต่อการเติบโตและขยายธุรกิจไป
สูภ่ มู ภิ าค อีกทัง้ เป็นการเปิดโอกาสให้นกั ลงทุนทีต่ อ้ งการ

4 มิติใหม่ ปั้นตลาดทุนไทย

ผู้ ต้ อ งการทุ น ไม่ ไ ด้ รั บ การเชื่ อ มโยงไปถึ ง ผู้ มี ทุ น อย่ า ง
เพียงพอ
ก.ล.ต.จึงเดินหน้าพันธกิจ 4 มิติ สำ�หรับการเสริม
สร้างและพัฒนาตลาดทุนไทย
มิตแิ รก พัฒนาและจัดหาแหล่งทุน เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งการ
ทุนได้พบผูม้ ที นุ (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ) เนือ่ งจาก
บริษัทไทยกว่า 500 แห่งในตลาดหลักทรัพย์ มีบริษัทที่
อยู่ในต่างจังหวัดเพียง 7%
จึงเป็นทีม่ าของ “โครงการหุน้ ใหม่ ความภูมใิ จของ
จังหวัด” เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากตลาด
ทุนอย่างเต็มที่ โดย ก.ล.ต. กำ�หนดเว้นค่าธรรมเนียมใน
การยืน่ คำ�ขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ตอ่ ประชาชน
รวมทัง้ เห็นชอบให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การยื่นคำ�ขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษ จาก

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.
ก.ล.ต. และองค์กรพันธมิตร
โครงการดังกล่าวเป็นโอกาสที่จะทำ�ให้ธุรกิจใน
แต่ละจังหวัดได้ปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัว เรียกว่าเป็นการเปลีย่ นกงสีให้
เป็ น บริ ษั ท มหาชน ซึ่ ง จะดำ � เนิ น การในทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ
มิติที่สอง เพิ่มเครื่องมือทางการเงิน (Financial
Instruments) เช่น การอนุญาตให้จัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้อให้เกิดการขยายการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศ
มีงบประมาณจำ�กัด เป็นการเชือ่ มโยงให้เอกชนเข้ามาลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานได้ (มีด้วยกัน 8 ประเภท ได้แก่ ระบบ
ทาง ระบบราง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ� สนามบิน ท่าเรือ
โทรคมนาคม และพลังงานทางเลือก)
นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้จดั ตัง้ กองทรัสต์เพือ่ การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment
Trusts : REITs) เป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผลู้ งทุน
และเป็นการพัฒนาโครงสร้างการระดมทุนและการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามแนวทางทีน่ ยิ มใช้ในต่าง
ประเทศ รวมทั้ ง เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ในการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์
มิตทิ สี่ าม เสริมสร้างศักยภาพของตัวกลางทางการ
เงินให้มีความเข้มแข็ง เช่น ออกกฎระเบียบดูแลการขาย
สินค้าการลงทุนผ่านธนาคาร พัฒนาบริษทั หลักทรัพย์ให้
เป็นโบรกเกอร์มอื อาชีพ ให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการออก
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทคี่ รอบคลุม พร้อมทัง้ สร้างกติกา
ให้เป็นสากลที่พร้อมยกระดับสู่ภูมิภาค
มิตทิ สี่ ี่ สนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพแต่ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ให้มโี อกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่ากิจการไทยหลายแห่งมีความ
สามารถเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล แต่ ยั ง ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งในที่สุดประเทศอาจเสียธุรกิจนี้
ให้ต่างชาติที่ทุ่มงบประมาณซื้อกิจการนี้ไป
ก.ล.ต. ต้องการให้ธุรกิจไทยเข้าถึงแหล่งทุน เกิด
ความเข้มแข็ง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับ
การสร้างรากฐานการลงทุนสูส่ งั คมในวงกว้าง โดยการส่ง
เสริมการออมและการลงทุนด้วยการให้ความรู้ผ่านสื่อที่
หลากหลาย มีโครงการสร้างการอ่านออกเขียนได้ทางการ
เงิน (Financial Literacy) ซึ่งเปิดช่องทางให้นักลงทุน
รายย่อยที่มีความสามารถเข้าใจวิธีการลงทุน ยกระดับ
ความรู้ และเข้ามาลงทุนได้เหมือนนักลงทุนสถาบัน เพื่อ
ให้ลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น พร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่
ของ ก.ล.ต. ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร พร้อมรับฟัง ช่วยเหลือ
ให้ค�ำ ปรึกษา และเดินเคียงข้างผูป้ ระกอบการและผูล้ งทุน
อย่างใกล้ชิด

กระตุ้นตลาดทุนในอสังหาริมทรัพย์

เมื่อ ก.ล.ต. นำ�ธุรกรรมทรัสต์มาใช้เพื่อพัฒนาการระดมทุนและการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็นแนวทางสากล และเปิดให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มา
เป็นผู้จัดการรีทส์ได้ คาดว่าจะทำ�ให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านตลาดทุนได้รับ
ความสนใจยิ่งขึ้น
ในต่างประเทศเรียกว่า “รีทส์” (REITs) จัดตั้งในรูปแบบทรัสต์ พร้อมมีผู้
เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้จัดการรีทส์ รีทส์จะเป็น
ทางเลือกการลงทุนใหม่ทนี่ า่ สนใจสำ�หรับผูล้ งทุนทีส่ นใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
มีข้อจำ�กัดน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากโครง
สร้างรีทส์มีความเป็นสากลและมีความยืดหยุ่นในการลงทุนและการบริหารจัดการ
มากกว่า
และเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เดิมมีระยะเวลาในการปรับตัว ก.ล.ต. จึงจะยังคงอนุญาตให้ บลจ. จัด
ตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ได้อีก 1 ปี หลังจากประกาศรีทส์มีผลใช้บังคับแล้ว แต่
จะเพิ่มทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดิมไม่ได้
รีทส์ของไทยนัน้ จะมีการกำ�กับดูแลด้านการออกและเสนอขาย ด้านการเปิดเผย
ข้อมูล และการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนเหมือนกับบริษัทจดทะเบียน ส่วนการกำ�กับ
ดูแลด้านการลงทุนจะคล้ายกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แต่จะมีความยืดหยุน่ กว่า
และขจัดข้อติดขัดบางประการ
เช่น การเปิดให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์

เข้ามาจัดตั้งและจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ได้ ไม่จำ�กัดประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ได้ สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ต่างประเทศได้ และเปิดให้ลงทุนในโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
พัฒนาได้ถงึ 10% ของทรัพย์สนิ รวม รีทส์สามารถกูย้ มื เงินเพือ่ นำ�ไปลงทุนหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินได้คล่องตัวกว่าโดยสามารถกู้ได้ถึง 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ 60%
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ หากได้รบั การจัดอันดับน่าเชือ่ ถือในระดับ investment grade

กิจกรรมเด่น

20ปี ก.ล.ต.
		 3 เมษายน 2555 เปิดโครงการ “หุน้
ใหม่ ความภู มิ ใ จของจั ง หวั ด ” เพื่ อ ให้ ผู้
ประกอบการทัว่ ประเทศได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในประโยชน์ของตลาดทุนทีจ่ ะเป็นช่องทางใน
การระดมทุนของกิจการ
		 17-20 พฤษภาคม 2555 ออกบูธ
ในงาน Money Expo ภายใต้คอนเซ็ปต์ 20
ปีแห่งความมุง่ มัน่ เพือ่ ตลาดทุนไทย โดยในปี
นีจ้ ดั ใหญ่กว่าทุกปี เน้นกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่หลากหลาย
และแนะนำ� Mobile App “start-to-invest”
		
ของ ก.ล.ต.
		 8 มิถุนายน 2555 งานสัมมนา “ M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบก้าว
กระโดดของบริษทั จดทะเบียน” ทีจ่ ะให้ความรูแ้ ก่บริษทั จดทะเบียนในเรือ่ งการ
ควบรวมกิจการ ขัน้ ตอน และวิธกี ารควบรวมกิจการ รวมถึงตัวอย่างของความ
สำ�เร็จในการควบรวมกิจการจากประสบการณ์จริง
		 กรกฎาคม 2555 งานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 20 ปีสำ�หรับผู้บริหาร
ระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน“Asia : The Dynamic Capital Market
Frontier” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ของ guest speakers
ที่มีชื่อเสียงจากทั้งในและต่างประเทศ ถึงความสำ�คัญของภาคการเงินที่มีส่วน
ช่วยพัฒนาประเทศ และการเติบโตของกิจการโดยตลาดทุน
		 สิงหาคม 2555 งานสัมมนา Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การ
เติบโต แนะนำ� private equity ให้เป็นทีร่ จู้ กั และสนับสนุนให้ private equity
ลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงบทบาทของตลาดทุนกับการ
เติบโตของกิจการ และธุรกิจ private equity/ venture capital และกรณี
ศึกษาในต่างประเทศ
		 ตุลาคม 2555 งานสัมมนาระดับนานาชาติ “CFA Asia-Pacific Forum”
เน้นประเทศไทยในฐานะ gateway ของภูมภิ าคอาเซียน โดยจัดร่วมกับ CFA
headquarter เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้า
ร่วมสัมมนานานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับนักวิเคราะห์และบุคลากรในภาคการ
เงินของไทยประเทศ
		 พฤศจิกายน 2555 งาน IOSCO APRC seminar กระตุ้นให้ภาคธุรกิจ
ไทยทราบถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของตลาดทุนโลก และแนวโน้มการเสนอ
ขายหลักทรัพย์หรือการให้บริการข้ามประเทศ เพือ่ เตรียมการรองรับการแข่งขัน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ สมาชิก APRC (ประเทศในกลุม่ อาเซียน
10 ประเทศ) และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เข้าร่วมสัมมนา
นอกจากนี้ ตลอดปี 2555 ก.ล.ต. จะดำ�เนินโครงการด้าน CSR โดยทำ�
กิจกรรมทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้ก�ำ หนดเป็น
แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น ช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบอุกทก
ภัยภายใต้โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุน
ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม
ก.ล.ต. มุ่งหวังให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดทุนทุกภาค
ส่วน เพื่อร่วมพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรมโปร่งใส
และน่าเชื่อถือ พร้อมในการก้าวสู่ทศวรรษต่อไปอย่างมั่นใจ
***กำ�หนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หุน้ ใหม่ความภูมใิ จของจังหวัด

“องค์กรพันธมิตรต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยร่วมขับ
เคลื่อนโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด”
กำ�ลังไปสร้างความตื่นตัวในการลงทุนและกระจายความรู้เรื่องประโยชน์ของ
ตลาดทุนให้กับธุรกิจต่างจังหวัดทั่วไทย ในขณะที่ผู้ลงทุนทั้งเก่าและใหม่ก็จะได้ทาง
เลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น
ที่ผ่านมา บริษัทที่ระดมทุนด้วยการออกหลักทรัพย์เสนอขายต่อประชาชนและ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่าร้อยละ 70 มีทตี่ งั้ ในกรุงเทพมหานคร แต่ดว้ ย
การขยายตัวของเศรษฐกิจได้กระจายไปสูส่ ว่ นภูมภิ าคมากขึน้ ทำ�ให้ขณะนีม้ บี ริษทั ในต่าง
จั ง หวั ด หลายแห่ ง มี ค วามพร้ อ มและมี
ศักยภาพทีจ่ ะขายหุน้ ต่อประชาชน ในขณะที่
ยังอาจมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการระดม
ทุนไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถเข้าถึงตลาดทุน
ได้
ก.ล.ต. ตัง้ เป้าว่าจะมีการคัดสรรกิจการที่
ดีและมีศกั ยภาพของแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศ
ให้ ม าระดมทุ น ในตลาดทุ น เนื่ อ งจากได้
พันธมิตรจากหลายหน่วยงานร่วมขับเคลือ่ น
โครงการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย
เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวว่า “บริษทั ของไทยทีม่ ศี กั ยภาพมีอยูอ่ กี มากมาย กระจาย
ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โครงการนี้จึงเป็นโครงการนำ�ร่องในการปั้นธุรกิจ
ดาวเด่นในแต่ละจังหวัดให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพในตลาดทุนไทย และใช้
ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นบริษทั ขนาดใหญ่ แต่ขอให้มคี วาม
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่ดีขึ้น สิ่งที่บริษัทจะได้รับถือว่าคุ้มค่ามาก
บริ ษั ท จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และคำ � แนะนำ � รอบด้ า นและครบวงจร
ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผล
ให้บริษัทมีความพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า”
บริษทั ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการนีต้ ามเงือ่ นไขและยืน่ ใบสมัครภายใน 30 มิถนุ ายน
2555 จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ จาก ก.ล.ต. และองค์กรพันธมิตร โดยสามารถดู
คุณสมบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sec.or.th/ipop หรือสอบถามที่
โทรศัพท์หมายเลข 0-2263-6000 กด 2

