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ตลาดทุนในทุกมิติ เพื่อสร้างความ

ตื่นตัวเรื่องตลาดทุนอย่างถูกต้อง 

การพัฒนาประเทศยังมีหลากหลายวิธี  

เมื่อมีหน้าที่ ในการกำกับดูแลก็ต้อง 

พัฒนาควบคู่กันไป เพราะการพัฒนา 

ที่ดีจ ะทำ ให้การกำกับดู แลสามารถ 

ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น



 “กำกับและพัฒนาตลาดทุนไทย ให้มี 
ประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเช่ือถือ”  
คือ พันธกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. 
ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่ความเป็นหน่ึง 
ท้ังในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก  
 โดยเฉพาะในช่วงเวลาน้ี ท่ีประเทศไทยกำลัง
จะก้าวสู่การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ซ่ึงจะนำ 
มาท้ังโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจและการ 
แข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน ดังน้ัน สำหรับ “ตลาดทุนไทย” 
การจะปักธงไทยในอาเซียนได้น้ัน จำเป็นต้องเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคธุรกิจและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ 
ทุกระดับเข้าถึงตลาดทุนได้ ซ่ึงเป็นภารกิจหลักในการ 
กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต.
 ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. 
เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในช่วงท่ีประเทศไทยกำลัง 
จะก้าวสู่การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน หรือ AEC คือ ต้องเร่งสร้างโอกาสให้ธุรกิจใน
ทุกระดับ และทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เน่ืองจากธุรกิจท่ี 
เข้าถึงแหล่งทุนยังมีค่อนข้างน้อย โดยเปรียบเทียบ 
จากจำนวนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประมาณ 500 บริษัท มีเพียง 7% ท่ีเป็นบริษัท 
จากต่างจังหวัด ท้ังน้ี ประเทศไทยยังมีองค์กรธุรกิจ 
ท่ีมีศักยภาพและมีความแข็งแกร่ง กระจายอยู่ตาม 
ภูมิภาคเป็นจำนวนมาก
  “การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
น้ัน ธุรกิจในทุกจังหวัดควรมีความเข้มแข็ง จึงต้อง 
ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจท้ังการบริหารจัดการ ระบบ 
การผลิต การบริการ และสร้างความเป็นมืออาชีพ 
พร้อมกับใช้โอกาสในการขยายฐานไปยังประเทศ 
สมาชิกอาเซียน  ซ่ึงมีตลาดผู้บริโภครวมกันกว่า 
600 ล้านคน รวมถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบการ 
บริหารของบริษัทจำนวนมากท่ีอยู่ในรูปของธุรกิจ 
ครอบครัวให้มีการบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐาน 
เพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนของธุรกิจ”

หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพ 
กระจายความรู้และแหล่งทุนสู่ภูมิภาค
 สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพในต่างจังหวัด ก.ล.ต. ได้ริเร่ิมดำเนินการ  
“โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ซ่ึงเป็น 
โครงการท่ีให้ความรู้และสร้างความพร้อมให้แก่ 
ผู้ประกอบการท่ัวประเทศ ให้ได้เข้าใจและเข้าถึง 
ประโยชน์ของตลาดทุนท่ีเป็นช่องทางระดมทุน 
และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจ 
โดยเกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน 
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย 
ชมรมวานิชธนกิจ และผู้สอบบัญชีท่ีร่วมโครงการ 
  ดร.วรพลกล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 
เตรียมความพร้อมแก่ภาคธุรกิจ เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยทุกบริษัทสามารถเข้าร่วมได้ 
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมใด ขณะเดียวกัน 
โครงการน้ีจะสามารถเผยแพร่ความรู้อย่างครบวงจร 
ยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ 
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ให้ทราบถึงกระบวนการเข้าสู่ 
ตลาดทุนได้ดีย่ิงข้ึน ส่วนประชาชนในภูมิภาคก็จะ 
ได้รับความรู้เก่ียวกับตลาดทุนและการลงทุนไปพร้อม 
กันด้วย
 นอกจากน้ี ยังมุ่งหวังให้เป็นการกระตุ้นธุรกิจ 
ขนาดเล็กให้ต่ืนตัวท่ีจะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  
รวมถึงกระตุ้นประชาชนท่ัวไปให้อยากมีส่วนร่วม 
ในการเป็นเจ้าของธุรกิจท้องถ่ินด้วยเช่นกัน ซ่ึงจะนำ 
ไปสู่ความสนใจในการลงทุนต่อไป
  “คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครโครงการต้องเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัด ส่วนเง่ือนไขด้านผลประกอบการ 
ต้องประกอบธุรกิจมาแล้ว 2 ปี โดยผู้บริหารชุดเดียว
กันอย่างน้อย 1 ปี โดยมีกำไรในปีล่าสุด รวมถึงมีทุน
ชำระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 20 ล้านบาท 
ที่สำคัญคือ ต้องไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย และ 
ผู้ประกอบการมีความต้ังใจจริงท่ีจะเปล่ียนแปลงเป็น 
บริษัทของมหาชนเพ่ือเป้าหมายในการระดมทุน”
 บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับการปฐมนิเทศ
และอบรมหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับตลาดทุน 
และการระดมทุน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
2555 โดยจะจัดผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มแรก “กลุ่มต้นกล้า” ได้แก่ กลุ่มบริษัทท่ีมี 
ความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯในระดับหน่ึง 
แล้ว โดยงบการเงินงวดปี  2555 จะต้องตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

  ท้ังน้ี “กลุ่มต้นกล้า” น้ีจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับการ 
อบรมหลักสูตรความรู้เข้มข้นเพ่ือเตรียมความพร้อม 
บุคลากร และเตรียมความพร้อมของบริษัทในการ 
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ส่วนกลุ่มท่ีสอง “กลุ่มเมล็ดพันธ์ุ” ได้แก่ กลุ่ม 
บริษัทท่ีต้องอาศัยเวลาในการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกระยะหน่ึง เช่น การ 
จัดทำบัญชียังไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบท่ีใช้ 
สำหรับบริษัทมหาชน ยังไม่ได้แต่งต้ังหรือมีแผนจะ 
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
เป็นต้น กลุ่มน้ีจะได้รับคำแนะนำเป็นระยะและจะ
ได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมก่อนท่ีจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป
 ส่ิงท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ของโครงการน้ี คือ  
นอกจากได้รับการอบรมและการให้คำแนะนำ 
อย่างใกล้ชิดแล้ว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จะให้การ 
สนับสนุนด้านคำปรึกษาทางเทคนิคเพ่ือพัฒนา 
ธุรกิจ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน การสนับสนุนด้าน 
การเงินและภาษี ตามเง่ือนไขท่ี สวทช. กำหนด
 นอกจากน้ี จะมีการจัดอบรมนักบัญชีของบริษัท 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักบัญชี โดยผู้มี 
ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือยกระดับนักบัญชีและ 
ผู้สอบบัญชีท้องถ่ิน เพ่ือสามารถปฏิบัติงานให้แก่ 
บริษัทมหาชนได้ 
 “สำหรับบริษัทท่ีมีความพร้อมจนสามารถย่ืน 
แบบคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากย่ืนแบบคำขออนุญาตขายหุ้นภายในปี 2556  
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และหากได้รับอนุญาต 
ให้ขายหุ้นภายในปี 2556 และถ้าได้รับอนุญาตให้ 
ขายหุ้นภายในปี 2556 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ 
พร้อมกับท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี  
ผู้ว่าราชการจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
และหอการค้าจังหวัดอีกด้วย”



ระดมทุนผ่าน  Private Equity และ Venture 
Capital Fund สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ 
 ดา้นการพฒันาตลาดเงนิรว่มลงทนุ (Private 
Equity Market) เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจที่อยู่นอก  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีย่งัไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ธุรกิจเกิดใหม่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี  
และนวตักรรม หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ  
สรา้งสรรคห์รอืผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม้โีอกาส  
ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นเงนิทนุจากผูล้งทนุที่สนใจ
และพัฒนากิจการให้เติบโตขึ้นจนมีความพร้อม 
ทีเ่ขา้ถงึเงนิทนุโดยการระดมทนุจากประชาชนและ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในอนาคต   

“ธุรกิจที่ใช้การร่วมลงทุนลักษณะนี้ ส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจที่เข้าใจยากเริ่มต้นไม่นาน แต่มี
ศักยภาพสูงและมีความสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เช่น เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่
เจ้าของผลงานคิดผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว และอยู่
ในช่วงทำการตลาด แต่ยังไม่สามารถทำเป็นเชิง
การค้าได้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้พิจารณาออกเกณฑ์
เกี่ยวกับทรัสต์ นำทรัสต์มาใช้กับการลงทุนใน
ลักษณะนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ธุรกิจ Private 
Equity วา่จะจดัตัง้ในรปูแบบบรษิทั หรอืทรสัต ์กไ็ด”้ 

เนื่องจาก Private Equity เป็นการลงทุนที่
มีความเสี่ยงพอสมควร การลงทุนสูงทำให้  
ผู้ลงทุนต้องร่วมกำกับดูแล การพัฒนาให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างใกล้ชิดได้ งบการเงินต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้การดำเนินธุรกิจ
ต้องมีความโปร่งใส มีบรรษัทภิบาลที่ดี ผลลัพธ์
ของสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้กระบวนการที่บริษัทจะ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากมีการเตรียมตัวที่ดี 

“ส่วนใหญ่กองทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนจะมี
เงื่อนไขให้บริษัทนั้นต้องเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ได้ภายใน 5 - 6 ปี เพื่อจะได้
ขายหุน้ (Exit)  และเกบ็เกีย่วผลตอบแทนแลว้นำ
เงินไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพต่อไป ถ้าไม่
สามารถทำได ้ ตอ้งซือ้ธรุกจิคนืดว้ย 2 เทา่ของเงนิ
ทนุ พรอ้มจา่ยคา่ชดเชยทีท่ำใหเ้สยีโอกาส เงือ่นไข
เหลา่นีข้ึน้อยูก่บัทัง้ 2 ฝา่ยเจรจาตกลงกนั ขณะนี ้
ก.ล.ต. กำลงัจดัทำเกณฑก์ารจดัตัง้รปูแบบทรสัตท์ี่
จะสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนเพิ่ม  
มากขึน้ เพือ่ใหธ้รุกจิทีด่สีามารถดำเนนิตอ่ไปได”้     
 ทั้งนี ้ ในเดือนสิงหาคม ก.ล.ต.จะมีการจัด
สมัมนาเรือ่ง “Private Equity พนัธมติรของกจิการ
สูก่ารเตบิโต” เพือ่สนบัสนนุใหก้ารลงทนุใรปูแบบ 
Private Equity เปน็ทีรู่จ้กั และสนบัสนนุใหเ้กดิการ
ลงทนุในกจิการทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต โดยเชญิ
วทิยากรทีม่ชีือ่เสยีงมาบรรยาย เกีย่วกบับทบาทของ
ตลาดทุนกับการเติบโตของกิจการ และธุรกิจ 
Private Equity / และ Venture Capital Fund รวม
ถงึกรณศีกึษาในตา่งประเทศ ซึง่สามารถตดิตาม
รายละเอยีดไดท้ี ่ www.sec.or.th  

เอื้อการควบรวมกิจการ
สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดแก่ธุรกิจ
  ดร.วรพลกล่าวว่า อีกหน่ึงช่องทางท่ีช่วยให้ 
ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน คือ 
การควบรวมกิจการ (merger and acquisitions) ซ่ึง 
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด 
โดยก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังด้าน Operating Synergy 
ท่ีเป็นซ่ึงเป็นผลเชิงการผนึกด้านการบริหารงาน 
ปฏิบัติงาน เม่ือควบรวมกันแล้วจึงทำให้เกิดต้นทุนท่ี 
ถูกลง (Cost Reduction) อาจจะมีการรวมแผนกทำ 
ให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีข้ึน
  ด้าน Economy of Scale คือ การควบรวมแล้ว 
ทำให้เกิดการผลิตได้ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงท้ังน้ี  
ผลพลอยได้จากการควบรวมเป็นประโยชน์ด้าน 
Economy of Scope เช่น การควบรวมของธนาคาร 
ท่ีใช้รูปแบบการทำงาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือเดิม แต่ 
สามารถให้บริการลูกค้าได้มากข้ึน เกิดประโยชน์ในเชิง 
ขอบเขตการใช้งานและการให้บริการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ี การควบรวมจะเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง 
ลูกค้า หรือการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) 
ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกระบวนการจัด 
จำหน่ายท่ีมีอยู่เดิมให้เพ่ิมมากข้ึน
 ก.ล.ต.ได้ผลักดันร่างกฎหมายพระราช 
บัญญัติส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน และ 
มาตรการภาษีท่ีส่งเสริมการควบรวมกิจการ เพ่ือ 
ไม่ให้การควบรวมกิจการต้องมี Transaction Cost 
สูงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น ท้ังน้ี ทาง ก.ล.ต. ต้องการ 
ผลักดันท้ังกฎหมายและภาษีน้ันให้เป็นรูปธรรม 
โดยเร็ว โดยในส่วนของกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขปรับปรุงร่างให้ 

สอดคล้องกับกฎหมายไทยอ่ืนและดูแลสิทธิของ 
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม 
ในส่วนของกระบวนการด้านภาษีได้มีการนำเสนอ 
ต่อกระทรวงการคลัง และหารือในรายละเอียด 
เรียบร้อยแล้ว
 “การควบรวมควรเป็นกระบวนการท่ีทำให้การ 
ทำงานมีความคล่องตัว และกฎหมายท่ีออกมาจะต้อง 
เอ้ือให้ลดอุปสรรคในการควบรวมลดให้น้อยลงจน 
กระท่ังไม่มีอุปสรรค เพ่ือให้การควบรวมเกิดประโยชน์
ในทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันต้องดูแลป้องกันสิทธิของ 
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเจ้าของธุรกิจตามสมควร ต้องสร้าง
กลไกข้ึนมาคุ้มครองแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องควบคู่กัน 
ไปด้วย ดังน้ัน เม่ือกฎหมายฉบับน้ีประกาศใช้จะสร้าง 
ความสมดุลให้เกิดข้ึน ทำให้เห็นประโยชน์ของ 
การควบรวมธุรกิจ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย  
รวมถึงการท่ีบริษัทไทยจะขยายธุรกิจด้วยการไปซ้ือ
บริษัทต่างประเทศ ควรจะมีการเอ้ือประโยชน์ด้าน 
ภาษี”
 ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม 
ให้บริษัทจดทะเบียนหันมาให้ความสนใจในการใช้
ช่องทางการควบรวมกิจการด้วยวิธีการต่างๆ เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความเติบโตหรือขยายธุรกิจ 
จึงได้จัดงานเสวนา “M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” เชิญผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าของกิจการท่ีมีประสบการณ์ตรงในการ 
ขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์การควบรวมกิจการ และ 
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ 
ควบรวมกิจการมาเล่า และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ให้กับบรรดา CEO และ CFO ท่ีเข้าร่วมงาน เม่ือ 
ต้นเดือนมิถุนายนท่ีผ่าน ซ่ึง ก.ล.ต. หวังว่างานน้ีจะ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดทุน



สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
สร้างโอกาสให้ธุรกิจทุกระดับเข้าถึงตลาดทุน
 พร้อมกันน้ี ก.ล.ต. ยังมีแนวทางท่ีจะสนับสนุน 
อุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ เช่น อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานทางเลือก ให้สามารถเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯเอ็มเอไอได้ เน่ืองจากธุรกิจกลุ่มน้ีต้อง 
อาศัยการขยายความเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยการ 
เข้าไปต้ังโรงงานใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเพ่ือการผลิต  
และต้องมีการหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหม่อย่าง 
ต่อเน่ือง หากเงินทุนไม่เพียงพอ  ธุรกิจก็จะไม่สามารถ 
ขยายตัวอยู่รอดได้ หรืออาจจะถูกบริษัทต่างประเทศ 
เข้าซ้ือไปในท่ีสุด ซ่ึง ก.ล.ต. เห็นพ้องด้วยกับได้อนุมัติให้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯเอ็มเอไอ ในการปรับเกณฑ์รับ 
หลักทรัพย์ฯของตลาดเอ็มเอไอ ให้บริษัทผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานหมุนเวียนเข้าจดทะเบียนได้เร็วข้ึน รวมท้ัง 
ปรับลดเกณฑ์ Market Cap เพ่ือให้เหมาะสมกับ 
ลักษณะของธุรกิจประเภทพลังงานหมุนเวียน และได้
ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ดังกล่าวไปแล้ว
 อีกหน่ึงช่องทางในการสร้างโอกาสให้ธุรกิจ
ได้เข้าถึงแหล่งทุน คือ กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(infrastructure fund) ซ่ึงเป็นช่องทางในการระดม 
ทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เน่ืองจาก 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านท่ีต้ังของประเทศ 
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังน้ัน ส่ิงท่ีจะทำให้มีความโดดเด่น 
เหนือกว่าประเทศอ่ืนจำเป็นต้องมีระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานท่ีพร้อมและคุณภาพดีกว่า
 ท้ังน้ี ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์สำหรับกองทุน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน แล้วได้มีการออกมาแล้ว โดยเปิด 
โอกาสให้ลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้ท้ัง  
8 ประเภท ได้แก่ ระบบราง ไฟฟ้า ประปา สนามบิน 
ท่าเรือ ถนน โทรคมนาคม และพลังงานทางเลือก ซ่ึง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการ 
ยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี  สิทธิประโยชน์ของ 
กองทุนคือ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน 
ทรัพย์สินเข้าสู่กองทุน ช่วยให้โครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีคุณภาพดีข้ึนและลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

       สำหรับการส่งเสริมธุรกิจประเภท  Holding  
Company ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการออกปรับปรุง 
เกณฑ์เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมข้ึน 
ซ่ึง อันจะทำให้บริษัทประเภท Holding Company 
ซ่ึงคือ บริษัทท่ีลงทุนถือหุ้นในบริษัทธุรกิจต่างๆ ให้ 
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้สะดวก
ย่ิงข้ึน ซ่ึง ดร.วรพล อธิบายว่า เน่ืองจากหลายบริษัท 
มีการขยายตัวในลักษณะการจัดต้ังบริษัทลูกเพ่ิมข้ึน 
ในรูปแบบ Holding Company ท่ีไม่ได้ดำเนินธุรกิจ 
ด้วยตัวเองแต่จะมีรายได้จากบริษัทท่ีเข้าไปถือหุ้น
     “หากนักลงทุนและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ  
ท่ีมีความต้องการท่ีจะลงทุนกับธุรกิจท่ีเติบโต 
ตามการขยายตัวในภูมิภาคน้ี ในประเทศแถบน้ี 
Holding Company จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการช่วย 
ให้บริษัทท่ีต้องการลงทุนในภูมิภาคน้ี สามารถเข้ามา 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแห่งประเทศไทย 
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน 
และการลงทุน และเอ้ือต่อการทำธุรกิจในอนาคตท่ีจะ 
มีโครงการ ASEAN Linkage ซ่ึงจะทำให้ตลาด 
หลักทรัพย์ฯท้ังประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
เป็นหน่ึงเดียวกันในทางธุรกรรม”
 ตลอดท้ังปี 2555 น้ี ก.ล.ต. ได้จัดให้มีกิจกรรมท่ี 
หลากหลายต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการตอบแทนต่อ 
ทุกภาคส่วน แก่ผู้มีอุปการคุณเน่ืองในวาระการ 
ครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อต้ัง โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ี
จะจัดข้ึนจะเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนและผู้ท่ี 
สนใจ ครอบคลุมต้ังแต่ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุนและ 
ประชาชนท่ัวไป รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล โดย
มีกิจกรรมในการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมท้ังด้านการ 
ระดมทุนและการลงทุน สัมมนาวิชาการท้ังระดับ 
ประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมด้าน 
สังคม หรือ  CSR โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาค 
ส่วน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนม่ันใจได้ว่า ก.ล.ต.จะสร้าง 
ความแข็งแกร่งแก่ตลาดทุนและประเทศไทยให้ 
ก้าวไกลและเป็นยอมรับในระดับสากล 

 • โครงการ “หุ้นใหม ่ความภูมิใจของจังหวัด”  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการท่ัวประเทศ ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในประโยชน์ของตลาดทุนท่ีจะเป็น 
ช่องทางในการระดมทุนของกิจการ (เม.ย. 55) 
 • ออกบูธในงาน  Money Expo เพ่ือส่งเสริม 
ความรู้ด้านการเงินการลงทุน และแนะนำ Mobile 
App “start-to-invest” ของ ก.ล.ต. (พ.ค. 55)
 • งานเสวนา “ M&A กลยุทธ์  การเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” ท่ีจะให้ความรู้ 
แก่บริษัทจดทะเบียนในเร่ืองการควบรวมกิจการ 
(มิ.ย. 55) 
 • งานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 20 ปี ก.ล.ต. 
สำหรับผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน           
“Asia : The Dynamic Capital Market Frontier” 
Guest Speakers ท่ีมีช่ือเสียงจากท้ังในและต่าง 
ประเทศ (ก.ค. 55) 
 • งานสมัมนา Private Equity พนัธมติรของ 
กิจการสู่การเติบโต แนะนำ  Private Equity 
ให้เป็นท่ีรู้จัก และสนับสนุนให้  Private  Equity ลงทุน 
ในกิจการท่ีมีศักยภาพในการเติบโต (ส.ค. 55)
 • งานสมัมนาระดบันานาชาติ “ CFA  Asia- 
Pacific Forum เน้นประเทศไทยในฐานะ 
Gateway ของภูมิภาคอาเซียน โดยจัดร่วมกับ  
CFA Headquarter เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน 
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซ่ึงจะช่วย 
ยกระดับนักวิเคราะห์ และบุคลากรในภาคการเงิน
ของประเทศไทย (ต.ค. 55)
 • งาน  IOSCO APRC Seminar กระตุ้นให้ 
ภาคธุรกิจไทยทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ของตลาดทุนโลก และแนวโน้มการเสนอขาย 
หลักทรัพย์ หรือการให้บริการข้ามประเทศ (พ.ย. 
55)
   นอกจากน้ี ตลอดปี  2555 ก.ล.ต. จะดำเนิน 
โ ค ร งการ ด้าน CSR  โดยทำ กิจกร รม 
ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม เช่น ช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนท่ี 
ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “คืนโรงเรียน 
ให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุน 
ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม  
 
*กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

กิจกรรมเด่น 20 ปี ก.ล.ต.


