Advertorial

20 ปี ก.ล.ต.

สร้างโอกาสธุรกิจทุกระดับ
เข้าถึงตลาดทุน

ก.ล.ต. อยากเห็ น การพั ฒ นา
ตลาดทุ น ในทุ ก มิ ติ เพื่ อ สร้ า งความ
ตื่ น ตั ว เรื่ อ งตลาดทุ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
การพัฒนาประเทศยังมีหลากหลายวิธี
เมื่ อ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำกั บ ดู แ ลก็ ต้ อ ง
พัฒนาควบคู่กันไป เพราะการพัฒนา
ที่ ดี จ ะทำให้ ก ารกำกั บ ดู แ ลสามารถ
ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น

“กำกั บ และพั ฒ นาตลาดทุ น ไทย ให้ มี
ประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”
คือ พันธกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.
ตลอดระยะเวลา 20 ปีทผ่ี า่ นมา โดยมีเป้าหมายเพือ่
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสูค่ วามเป็นหนึง่
ทัง้ ในเวทีระดับภูมภิ าคและระดับโลก
โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ทีป่ ระเทศไทยกำลัง
จะก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ซึ่งจะนำ
มาทั้งโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจและการ
แข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ ดังนัน้ สำหรับ “ตลาดทุนไทย”
การจะปักธงไทยในอาเซียนได้นน้ั จำเป็นต้องเพิม่ ขีด
ความสามารถของภาคธุรกิจและเปิดโอกาสให้ธรุ กิจ
ทุกระดับเข้าถึงตลาดทุนได้ ซึง่ เป็นภารกิจหลักในการ
กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต.
ดร.วรพล โสคติยานุรกั ษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.
เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในช่วงทีป่ ระเทศไทยกำลัง
จะก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC คือ ต้องเร่งสร้างโอกาสให้ธรุ กิจใน
ทุกระดับ และทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ เนือ่ งจากธุรกิจที่
เข้าถึงแหล่งทุนยังมีคอ่ นข้างน้อย โดยเปรียบเทียบ
จากจำนวนบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประมาณ 500 บริษัท มีเพียง 7% ที่เป็นบริษัท
จากต่างจังหวัด ทัง้ นี้ ประเทศไทยยังมีองค์กรธุรกิจ
ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความแข็งแกร่ง กระจายอยูต่ าม
ภูมภิ าคเป็นจำนวนมาก
“การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
นัน้ ธุรกิจในทุกจังหวัดควรมีความเข้มแข็ง จึงต้อง
ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจทั้งการบริหารจัดการ ระบบ
การผลิต การบริการ และสร้างความเป็นมืออาชีพ
พร้อมกับใช้โอกาสในการขยายฐานไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึ่งมีตลาดผู้บริโภครวมกันกว่า
600 ล้านคน รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารของบริษัทจำนวนมากที่อยู่ในรูปของธุรกิจ
ครอบครัวให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน
เพือ่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืนของธุรกิจ”

หุ้นใหม่ ความภูมิ ใจของจังหวัด
ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพ
กระจายความรู้และแหล่งทุนสู่ภูมิภาค

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจที่มี
ศักยภาพในต่างจังหวัด ก.ล.ต. ได้รเิ ริม่ ดำเนินการ
“โครงการหุน้ ใหม่ ความภูมใิ จของจังหวัด” ซึง่ เป็น
โครงการที่ให้ความรู้และสร้างความพร้อมให้แก่
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้ได้เข้าใจและเข้าถึง
ประโยชน์ของตลาดทุนที่เป็นช่องทางระดมทุน
และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจ
โดยเกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย
ชมรมวานิชธนกิจ และผูส้ อบบัญชีทร่ี ว่ มโครงการ
ดร.วรพลกล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เตรียมความพร้อมแก่ภาคธุรกิจ เพือ่ เข้าสูก่ ารแข่งขันใน
ระดับภูมภิ าคอาเซียน โดยทุกบริษทั สามารถเข้าร่วมได้
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมใด ขณะเดียวกัน
โครงการนีจ้ ะสามารถเผยแพร่ความรูอ้ ย่างครบวงจร
ยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ
ผูท้ ำบัญชี ผูส้ อบบัญชี ให้ทราบถึงกระบวนการเข้าสู่
ตลาดทุนได้ดยี ง่ิ ขึน้ ส่วนประชาชนในภูมภิ าคก็จะ
ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับตลาดทุนและการลงทุนไปพร้อม
กันด้วย
นอกจากนี้ ยังมุง่ หวังให้เป็นการกระตุน้ ธุรกิจ
ขนาดเล็กให้ตน่ื ตัวทีจ่ ะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
รวมถึงกระตุ้นประชาชนทั่วไปให้อยากมีส่วนร่วม
ในการเป็นเจ้าของธุรกิจท้องถิน่ ด้วยเช่นกัน ซึง่ จะนำ
ไปสูค่ วามสนใจในการลงทุนต่อไป
“คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครโครงการต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัด ส่วนเงื่อนไขด้านผลประกอบการ
ต้องประกอบธุรกิจมาแล้ว 2 ปี โดยผูบ้ ริหารชุดเดียว
กันอย่างน้อย 1 ปี โดยมีกำไรในปีลา่ สุด รวมถึงมีทนุ
ชำระแล้วและส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 20 ล้านบาท
ที่สำคัญคือ ต้องไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย และ
ผูป้ ระกอบการมีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเป็น
บริษทั ของมหาชนเพือ่ เป้าหมายในการระดมทุน”
บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั การปฐมนิเทศ
และอบรมหลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับตลาดทุน
และการระดมทุน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
2555 โดยจะจัดผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุม่ แรก “กลุม่ ต้นกล้า” ได้แก่ กลุม่ บริษทั ทีม่ ี
ความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯในระดับหนึง่
แล้ว โดยงบการเงินงวดปี 2555 จะต้องตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ทัง้ นี้ “กลุม่ ต้นกล้า” นีจ้ ะเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
อบรมหลักสูตรความรูเ้ ข้มข้นเพือ่ เตรียมความพร้อม
บุคลากร และเตรียมความพร้อมของบริษทั ในการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนกลุม่ ทีส่ อง “กลุม่ เมล็ดพันธุ”์ ได้แก่ กลุม่
บริษัทที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกระยะหนึง่ เช่น การ
จั ด ทำบั ญ ชี ยัง ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานตามรู ป แบบที่ใ ช้
สำหรับบริษทั มหาชน ยังไม่ได้แต่งตัง้ หรือมีแผนจะ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
เป็นต้น กลุม่ นีจ้ ะได้รบั คำแนะนำเป็นระยะและจะ
ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนทีจ่ ะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป
สิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ คือ
นอกจากได้รับการอบรมและการให้คำแนะนำ
อย่างใกล้ชิดแล้ว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จะให้การ
สนับสนุนด้านคำปรึกษาทางเทคนิคเพื่อพัฒนา
ธุรกิจ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้นึ การสนับสนุนด้าน
การเงินและภาษี ตามเงือ่ นไขที่ สวทช. กำหนด
นอกจากนี้ จะมีการจัดอบรมนักบัญชีของบริษทั
เพื่อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของนั ก บั ญ ชี โดยผู้มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ เพือ่ ยกระดับนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีท้องถิ่น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้แก่
บริษทั มหาชนได้
“สำหรับบริษัทที่มีความพร้อมจนสามารถยื่น
แบบคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากยื่นแบบคำขออนุญาตขายหุ้นภายในปี 2556
จะได้ รับ การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และหากได้รบั อนุญาต
ให้ขายหุน้ ภายในปี 2556 และถ้าได้รบั อนุญาตให้
ขายหุ้นภายในปี 2556 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ
พร้ อ มกั บ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
ผู้ว่าราชการจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และหอการค้าจังหวัดอีกด้วย”

ระดมทุนผ่าน Private Equity และ Venture
Capital Fund สนับสนุนนวัตกรรมใหม่

ด้านการพัฒนาตลาดเงินร่วมลงทุน (Private
Equity Market) เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีย่ งั ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ธุรกิจเกิดใหม่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิด
สร้างสรรค์หรือผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์ให้มโี อกาส
ได้รบั การสนับสนุนด้านเงินทุนจากผูล้ งทุนที่สนใจ
และพัฒนากิจการให้เติบโตขึ้นจนมีความพร้อม
ทีเ่ ข้าถึงเงินทุนโดยการระดมทุนจากประชาชนและ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในอนาคต
“ธุรกิจที่ใช้การร่วมลงทุนลักษณะนี้ ส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจที่เข้าใจยากเริ่มต้นไม่นาน แต่มี
ศั ก ยภาพสู ง และมี ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ เช่น เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่
เจ้าของผลงานคิดผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว และอยู่
ในช่วงทำการตลาด แต่ยังไม่สามารถทำเป็นเชิง
การค้าได้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้พิจารณาออกเกณฑ์
เกี่ยวกับทรัสต์ นำทรัสต์มาใช้กับการลงทุนใน
ลักษณะนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ธุรกิจ Private
Equity ว่าจะจัดตัง้ ในรูปแบบบริษทั หรือทรัสต์ ก็ได้”
เนื่องจาก Private Equity เป็นการลงทุนที่
มี ค วามเสี่ ย งพอสมควร การลงทุ น สู ง ทำให้
ผู้ลงทุนต้องร่วมกำกับดูแล การพัฒนาให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างใกล้ชิดได้ งบการเงินต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้การดำเนินธุรกิจ
ต้องมีความโปร่งใส มีบรรษัทภิบาลที่ดี ผลลัพธ์
ของสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้กระบวนการที่บริษัทจะ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากมีการเตรียมตัวที่ดี
“ส่วนใหญ่กองทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนจะมี
เงื่อนไขให้บริษัทนั้นต้องเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ได้ภายใน 5 - 6 ปี เพื่อจะได้
ขายหุน้ (Exit) และเก็บเกีย่ วผลตอบแทนแล้วนำ
เงินไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพต่อไป ถ้าไม่
สามารถทำได้ ต้องซือ้ ธุรกิจคืนด้วย 2 เท่าของเงิน
ทุน พร้อมจ่ายค่าชดเชยทีท่ ำให้เสียโอกาส เงือ่ นไข
เหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั ทัง้ 2 ฝ่ายเจรจาตกลงกัน ขณะนี้
ก.ล.ต. กำลังจัดทำเกณฑ์การจัดตัง้ รูปแบบทรัสต์ที่
จะสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนเพิ่ม
มากขึน้ เพือ่ ให้ธรุ กิจทีด่ สี ามารถดำเนินต่อไปได้”
ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม ก.ล.ต.จะมีการจัด
สัมมนาเรือ่ ง “Private Equity พันธมิตรของกิจการ
สูก่ ารเติบโต” เพือ่ สนับสนุนให้การลงทุนใรูปแบบ
Private Equity เป็นทีร่ จู้ กั และสนับสนุนให้เกิดการ
ลงทุนในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต โดยเชิญ
วิทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงมาบรรยาย เกีย่ วกับบทบาทของ
ตลาดทุนกับการเติบโตของกิจการ และธุรกิจ
Private Equity / และ Venture Capital Fund รวม
ถึงกรณีศกึ ษาในต่างประเทศ ซึง่ สามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th

เอื้อการควบรวมกิจการ
สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดแก่ธุรกิจ

ดร.วรพลกล่าวว่า อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้
ผูป้ ระกอบการมีศกั ยภาพในการแข่งขันเพิม่ ขึน้ คือ
การควบรวมกิจการ (merger and acquisitions) ซึง่
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด
โดยก่อให้เกิดประโยชน์ทง้ั ด้าน Operating Synergy
ที่เป็นซึ่งเป็นผลเชิงการผนึกด้านการบริหารงาน
ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ควบรวมกันแล้วจึงทำให้เกิดต้นทุนที่
ถูกลง (Cost Reduction) อาจจะมีการรวมแผนกทำ
ให้มปี ระสิทธิภาพการทำงานดีขน้ึ
ด้าน Economy of Scale คือ การควบรวมแล้ว
ทำให้เกิดการผลิตได้ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงทั้งนี้
ผลพลอยได้จากการควบรวมเป็นประโยชน์ด้าน
Economy of Scope เช่น การควบรวมของธนาคาร
ทีใ่ ช้รปู แบบการทำงาน อุปกรณ์ เครือ่ งมือเดิม แต่
สามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึน้ เกิดประโยชน์ในเชิง
ขอบเขตการใช้งานและการให้บริการทีม่ เี พิม่ มากขึน้
นอกจากนี้ การควบรวมจะเพิม่ ช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้า หรือการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution)
ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการจัด
จำหน่ายทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เพิม่ มากขึน้
ก.ล.ต.ได้ ผ ลั ก ดั น ร่ า งกฎหมายพระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน และ
มาตรการภาษีท่สี ่งเสริมการควบรวมกิจการ เพื่อ
ไม่ให้การควบรวมกิจการต้องมี Transaction Cost
สูงเกินกว่าทีค่ วรจะเป็น ทัง้ นี้ ทาง ก.ล.ต. ต้องการ
ผลักดันทั้งกฎหมายและภาษีน้นั ให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว โดยในส่วนของกฎหมายเข้าสูก่ ารพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขปรับปรุงร่างให้

สอดคล้องกับกฎหมายไทยอื่นและดูแลสิทธิของ
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้เหมาะสมใช้ถอ้ ยคำให้เหมาะสม
ในส่วนของกระบวนการด้านภาษีได้มกี ารนำเสนอ
ต่อกระทรวงการคลัง และหารือในรายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว
“การควบรวมควรเป็นกระบวนการทีท่ ำให้การ
ทำงานมีความคล่องตัว และกฎหมายทีอ่ อกมาจะต้อง
เอือ้ ให้ลดอุปสรรคในการควบรวมลดให้นอ้ ยลงจน
กระทัง่ ไม่มอี ปุ สรรค เพือ่ ให้การควบรวมเกิดประโยชน์
ในทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันต้องดูแลป้องกันสิทธิของ
ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเจ้าของธุรกิจตามสมควร ต้องสร้าง
กลไกขึ้นมาคุ้มครองแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องควบคู่กัน
ไปด้วย ดังนัน้ เมือ่ กฎหมายฉบับนีป้ ระกาศใช้จะสร้าง
ความสมดุลให้เกิดขึ้น ทำให้เห็นประโยชน์ของ
การควบรวมธุรกิจ ส่งผลดีตอ่ ระบบเศรษฐกิจไทย
รวมถึงการทีบ่ ริษทั ไทยจะขยายธุรกิจด้วยการไปซือ้
บริษทั ต่างประเทศ ควรจะมีการเอือ้ ประโยชน์ดา้ น
ภาษี”
ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม
ให้บริษทั จดทะเบียนหันมาให้ความสนใจในการใช้
ช่องทางการควบรวมกิจการด้วยวิธกี ารต่างๆ เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเติบโตหรือขยายธุรกิจ
จึงได้จดั งานเสวนา “M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของบริษทั จดทะเบียน” เชิญผูบ้ ริหาร
ระดับสูง เจ้าของกิจการทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงในการ
ขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์การควบรวมกิจการ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ควบรวมกิจการมาเล่า และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ให้กบั บรรดา CEO และ CFO ทีเ่ ข้าร่วมงาน เมือ่
ต้นเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ น ซึง่ ก.ล.ต. หวังว่างานนีจ้ ะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูร้ ว่ มตลาดทุน

กิจกรรมเด่น 20 ปี ก.ล.ต.

สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
สร้างโอกาสให้ธุรกิจทุกระดับเข้าถึงตลาดทุน

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังมีแนวทางทีจ่ ะสนับสนุน
อุตสาหกรรมกลุม่ ใหม่ เช่น อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทางเลือก ให้สามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯเอ็มเอไอได้ เนือ่ งจากธุรกิจกลุม่ นีต้ อ้ ง
อาศัยการขยายความเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยการ
เข้าไปตั้งโรงงานใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต
และต้องมีการหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหม่อย่าง
ต่อเนือ่ ง หากเงินทุนไม่เพียงพอ ธุรกิจก็จะไม่สามารถ
ขยายตัวอยูร่ อดได้ หรืออาจจะถูกบริษทั ต่างประเทศ
เข้าซือ้ ไปในทีส่ ดุ ซึง่ ก.ล.ต. เห็นพ้องด้วยกับได้อนุมตั ใิ ห้
ตลาดหลักทรัพย์ฯเอ็มเอไอ ในการปรับเกณฑ์รับ
หลักทรัพย์ฯของตลาดเอ็มเอไอ ให้บริษทั ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเข้าจดทะเบียนได้เร็วขึน้ รวมทัง้
ปรับลดเกณฑ์ Market Cap เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของธุรกิจประเภทพลังงานหมุนเวียน และได้
ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ดงั กล่าวไปแล้ว
อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้ธุรกิจ
ได้เข้าถึงแหล่งทุน คือ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
(infrastructure fund) ซึง่ เป็นช่องทางในการระดม
ทุนเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ เนือ่ งจาก
ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านทีต่ ง้ั ของประเทศ
เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะทำให้มคี วามโดดเด่น
เหนือกว่าประเทศอืน่ จำเป็นต้องมีระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีพ่ ร้อมและคุณภาพดีกว่า
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์สำหรับกองทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน แล้วได้มกี ารออกมาแล้ว โดยเปิด
โอกาสให้ลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ท้งั
8 ประเภท ได้แก่ ระบบราง ไฟฟ้า ประปา สนามบิน
ท่าเรือ ถนน โทรคมนาคม และพลังงานทางเลือก ซึง่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา จะได้รบั การ
ยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี สิทธิประโยชน์ของ
กองทุนคือ ได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน
ทรัพย์สินเข้าสู่กองทุน ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐาน
มีคณุ ภาพดีขน้ึ และลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

       สำหรับการส่งเสริมธุรกิจประเภท Holding
Company ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการออกปรับปรุง
เกณฑ์เพื่อ ให้ มีความยื ด หยุ่น และเหมาะสมขึ้น
ซึง่ อันจะทำให้บริษทั ประเภท Holding Company
ซึง่ คือ บริษทั ทีล่ งทุนถือหุน้ ในบริษทั ธุรกิจต่างๆ ให้
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้สะดวก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ ดร.วรพล อธิบายว่า เนือ่ งจากหลายบริษทั
มีการขยายตัวในลักษณะการจัดตัง้ บริษทั ลูกเพิม่ ขึน้
ในรูปแบบ Holding Company ทีไ่ ม่ได้ดำเนินธุรกิจ
ด้วยตัวเองแต่จะมีรายได้จากบริษทั ทีเ่ ข้าไปถือหุน้
     “หากนักลงทุนและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
ที่มีค วามต้ อ งการที่จ ะลงทุ น กั บ ธุ ร กิ จ ที่เ ติ บ โต
ตามการขยายตัวในภูมิภาคนี้ ในประเทศแถบนี้
Holding Company จะเป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการช่วย
ให้บริษทั ทีต่ อ้ งการลงทุนในภูมภิ าคนี้ สามารถเข้ามา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแห่งประเทศไทย
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
และการลงทุน และเอือ้ ต่อการทำธุรกิจในอนาคตทีจ่ ะ
มีโครงการ ASEAN Linkage ซึ่งจะทำให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯทัง้ ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
เป็นหนึง่ เดียวกันในทางธุรกรรม”
ตลอดทัง้ ปี 2555 นี้ ก.ล.ต. ได้จดั ให้มกี จิ กรรมที่
หลากหลายต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนต่อ
ทุกภาคส่วน แก่ผ้มู ีอุปการคุณเนื่องในวาระการ
ครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตัง้ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่
จะจัดขึน้ จะเน้นให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตลาดทุนและผูท้ ่ี
สนใจ ครอบคลุมตั้งแต่ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุนและ
ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล โดย
มีกิจกรรมในการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมทั้งด้านการ
ระดมทุนและการลงทุน สัมมนาวิชาการทั้งระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมด้าน
สังคม หรือ CSR โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนมัน่ ใจได้วา่ ก.ล.ต.จะสร้าง
ความแข็งแกร่งแก่ตลาดทุนและประเทศไทยให้
ก้าวไกลและเป็นยอมรับในระดับสากล

• โครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมใิ จของจังหวัด”
เพื่อให้ผ้ปู ระกอบการทั่วประเทศ ได้มีความรู้
ความเข้าใจในประโยชน์ของตลาดทุนที่จะเป็น
ช่องทางในการระดมทุนของกิจการ (เม.ย. 55)
• ออกบูธในงาน Money Expo เพือ่ ส่งเสริม
ความรูด้ า้ นการเงินการลงทุน และแนะนำ Mobile
App “start-to-invest” ของ ก.ล.ต. (พ.ค. 55)
• งานเสวนา “ M&A กลยุทธ์ การเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของบริษทั จดทะเบียน” ทีจ่ ะให้ความรู้
แก่บริษทั จดทะเบียนในเรือ่ งการควบรวมกิจการ
(มิ.ย. 55)
• งานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 20 ปี ก.ล.ต.
สำหรับผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน
“Asia : The Dynamic Capital Market Frontier”
Guest Speakers ทีม่ ชี อ่ื เสียงจากทัง้ ในและต่าง
ประเทศ (ก.ค. 55)
• งานสัมมนา Private Equity พันธมิตรของ
กิจการสู่การเติบโต แนะนำ Private Equity
ให้เป็นทีร่ จู้ กั และสนับสนุนให้ Private Equity ลงทุน
ในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต (ส.ค. 55)
• งานสัมมนาระดับนานาชาติ “ CFA AsiaPacific Forum เน้ น ประเทศไทยในฐานะ
Gateway ของภูมภิ าคอาเซียน โดยจัดร่วมกับ
CFA Headquarter เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างกัน ซึง่ จะช่วย
ยกระดับนักวิเคราะห์ และบุคลากรในภาคการเงิน
ของประเทศไทย (ต.ค. 55)
• งาน IOSCO APRC Seminar กระตุ้นให้
ภาคธุรกิจไทยทราบถึงแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของตลาดทุนโลก และแนวโน้มการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการให้บริการข้ามประเทศ (พ.ย.
55)
นอกจากนี้ ตลอดปี 2555 ก.ล.ต. จะดำเนิน
โครงการด้ า น CSR โดยทำกิ จ กรรม
ที่แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และ
สิง่ แวดล้อม เช่น ช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่
ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “คืนโรงเรียน
ให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุน
ตลาดหุน้ ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
*กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้

