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บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มความสามารถในการแขงขนั ไดเปนประเด็นที่มกีารศึกษาอยาง
กวางขวางในวงการเศรษฐศาสตรในชวงทีผ่านมา แมปจจัยสําคัญทีก่ําหนดขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศที่คนมักจะพูดกนัถึงอยูเสมอจะเปนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กาวหนา ประสิทธิภาพการผลิตที่
เพิ่มขึ้น การลงทุนในกระบวนการวิจยัและพัฒนา ตลาดแรงงานทีย่ืดหยุน กําลังแรงงานที่มีฝมือ กรอบการ
แขงขันที่เอื้อใหกลไกตลาดทํางานไดดใีนสินคาตางๆ รวมไปถึงการปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญๆ ใน
ระบบเศรษฐกจิ และการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับมหภาค  อยางไรก็ตาม ตลาดเงินตลาดทุนก็มี
บทบาทความสําคัญเชนกัน 

บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันนั้น แมจะไมชัดเจน
เชนเดยีวกับปจจัยอ่ืนๆ ทีก่ลาวมาในชวงขางตน และดูเหมือนกับวาจะสงผลทางออม ในระยะยาว และมี
ความสําคัญรองลงไปเทานั้น แตถาพิจารณาใหถองแทลึกลงไปแลว จะพบวาตลาดเงนิตลาดทุนเปนปจจยัที่
สําคัญยิ่งตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ ไมนอยกวาปจจัยอ่ืนๆ โดยมีบทบาท
ที่สําคัญคือ 

• เปนกลไกหลักที่ชวยจดัสรรทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากดั ไปยงัโครงการที่เหมาะสม 
ทั้งที่เปนบริษทัขนาดใหญ บริษัทขนาดกลางและขนาดยอม และบริษัทที่เกิดขึน้มาใหม 
(new start-up) ซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนี้เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่ม TFP (Total 
Factor Productivity) และขีดความสามารถในการแขงขนัโดยรวมของประเทศ  

• เปนตัวกลางที่ชวยกระจายความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจ และชวยพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน
ใหมๆ ที่จะเอือ้ใหภาครัฐและเอกชนสามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และชวยเพิ่มความความยืดหยุนของระบบเศรษฐกจิโดยรวมทีจ่ะรับกับความผันผวน
ตางๆ ที่เกิดขึน้ ทั้งจากภายในและตางประเทศ  

• ชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินมาตรการของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายการเงิน 
• ชวยลดตนทุนการดําเนินงานและระดมทนุของภาคเอกชน และภาครัฐ 
• ชวยสอดสองดูแล และเปนแกนกลางในการยกระดับธรรมาภิบาลในสวนตางๆ ของระบบ 

เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมไปถึงมิติตางๆ เชน Good corporate governance ระบบบัญชีที่ด ี ระบบ
กฎหมายและ enforcement ที่ดี เปนตน   

ยิ่งไปกวานัน้ ชวงที่ตลาดเงนิตลาดทุนเกดิปญหา เชนในป 2540 และป 2551 ความสําคัญของการ
พัฒนาตลาดเงนิตลาดทุนตอการพัฒนาประเทศก็จะเห็นไดอยางเดนชดัขึ้น  ดวยเหตุนี้ บทความฉบับนี้จะได
กลาวถึงประเด็นปญหาอุปสรรค และกระบวนการสําคัญที่ภาครัฐจะใชในการพฒันาตลาดเงินตลาดทุนของ
ประเทศในระยะตอไป เพื่อใหตลาดเงินตลาดทุนเปนโครงสรางสําคัญของประเทศที่เอื้อตอการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขนัในระยะยาว และนําไปสูการเติบโตอยางมคีุณภาพและยัง่ยืน  
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บทบาทของตลาดเงินตลาดทุน 
ในการเพิม่ความสามารถในการแขงขนั 

กอบศักด์ิ ภตูระกูล* 

 

บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มความสามารถในการแขงขนั ไดเปนประเด็นที่มีการศึกษา
อยางกวางขวางในวงการเศรษฐศาสตรในชวงที่ผานมา บทความฉบับนี้แบงออกเปน 4 สวน โดยสวนแรก 
จะเริ่มจากแนวคิดและกรอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม   สวนที่ 2 จะ
กลาวถึงบทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในมิตติางๆ และ
ความจําเปนในการพัฒนาตลาดทุนตลาดเงิน  สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาตลาดเงนิตลาดทุน
ไทย  สวนสุดทาย แนวทางในการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศในชวงตอไป เพื่อใหตลาดเงินตลาด
ทุนเปนโครงสรางสําคัญของประเทศที่เอื้อตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และนําไปสู
การเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  

1.  บทนํา 

โดยปกตแิลว “ความสามารถในการแขงขัน” สามารถมองไดในหลายระดับ ทั้งในระดับประเทศ 
และในระดับของบริษัทเอกชน โดยในระดับประเทศ นั้น 

• Global Competitiveness Report ใหคํานยิามไววา ความสามารถในการแขงขัน คือ กลุมของ
โครงสรางพื้นฐานในเชิงสถาบัน (Institutions) นโยบาย และปจจยัตางๆ ที่จะกําหนดระดับของ
ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ ซ่ึงเปนหัวใจสําคญัที่ยอนกลับมากําหนดระดบัของความ 
มั่งคั่งกาวหนา ความเจริญรุงเรือง ที่ประเทศจะบรรลุถึงและรักษาไวไดอยางยั่งยืน  

• Jean Claude Trichet ประธานธนาคารกลางของกลุมสหภาพยุโรป ก็ใหขอคิดเห็นไววา 
“ความสามารถในการแขงขนัในภาพกวาง หมายรวมถึงความสามารถของเศรษฐกิจที่จะกาว
ตอไปในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดและซับซอนยิ่งขึ้น และสามารถ
เขาไปสูเสนทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระดับสูงไดอยางยั่งยืน” ซ่ึงจะชวยนําไปสูความ 
มั่งคั่งของประชาชน  ดวยเหตนุี้ ความสามารถในการแขงขันจึงมคีวามเกีย่วของกับความมี

                                                  
* ผูบริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / ผูบริหารสวน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
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เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ความมีเสถียรภาพของราคาสินทรัพย รวมถึงโครงสราง
พื้นฐานตางๆ ที่จะชวยเพิ่มศกัยภาพของอัตราการเจริญเติบโตในระยะยาว1            

• สวนระดับบรษิัทในภาคเอกชน ความสามารถในการแขงขันหมายถึง ความสามารถของแตละ
บริษัทในประเทศ ที่จะแขงขันในตลาดโลก ซ่ึงปจจัยเชน ความแตกตางของราคาและตนทุน 
ความกาวหนาของนวัตกรรม คุณภาพของสินคา ฝมือของแรงงาน ตางเปนมิตทิี่มีผลตอขีด
ความสามารถในการแขงขนันั้น 

ดวยเหตุนี ้การเพิ่มความสามารถในการแขงขันจึงกลาวไดวาเปนกระบวนการที่ครอบคลุมถึงประเด็น
ตางๆ ในระบบเศรษฐกิจอยางกวางขวาง และตลาดเงินตลาดทุนก็จะเปนหนึ่งในโครงสรางพื้นฐานที่จะชวย
เอื้อตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศเชนกัน แตจะเปนการชวยเหลือโดยออม ในระยะยาว 
ตามที่จะไดกลาวถึงในสวนที ่2 

2.  ตลาดเงินตลาดทุนและการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันนั้น หากดเูผินๆ แลวจะมี
บทบาทไมชัดเจนเทากับปจจยัอ่ืนๆ มีความสําคัญรองลงไป และดูเหมอืนกับวาจะสงผลทางออม  ในระยะ
ยาวเทานั้น  แตถาพิจารณาใหถองแทลึกลงไปแลว จะพบวาตลาดเงนิตลาดทุนเปนปจจยัที่สําคัญยิ่งตอการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ ไมนอยกวาปจจัยอ่ืนๆ โดยมีบทบาทที่สําคัญใน 6 
ดาน คือ 

1. เปนกลไกหลักที่ชวยจัดสรรทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากดั ไปยังโครงการที่เหมาะสม 
ทั้งที่เปนบริษทัขนาดใหญ บริษัทขนาดกลางและขนาดยอม และบริษัทที่เกิดขึน้มาใหม (new 
start-up) ซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนี้เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต  การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่ม TFP (Total Factor Productivity) 
และขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศ 

 แนวคดินี้ ความจริงไมใชเร่ืองใหม เปนแนวคิดทีย่อนกลับไปถึง Schumpeter (1912) 
ซ่ึงใหความสําคัญกับเรื่อง creative destruction โดยระบบการเงินของประเทศจะโอนยายเงินทุน
จากบริษัทที่กาํลังอยูในชวงขาลง ไปยังบริษัท ผูประกอบการ หรือกลุมอุตสาหกรรมที่มีอนาคต

                                                  
1 สุนทรพจนเรื่อง  “How to increase the competitiveness of the European economy”  พูดที่ Karlspreis Europa Forum, 
Aachen, 30 April 2008. 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ในการขยายตวั ซ่ึงจากการศึกษาของ Hartmann et al. (2007)2 พบวา จากมุมมองของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศแลว 

“การปฏิรูประบบการเงิน จะมีสวนชวยเอื้อ/เสริมกับกระบวนการปฏิรูปตลาดแรงงาน
และสินคาตางๆ โดยระบบการเงินที่ทาํงานดีจะชวยใหระบบเศรษฐกิจโดยรวม
สามารถหาประโยชนจากนวตักรรมใหมๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ โดยบทความไดใชตัววัดระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน
ตลาดทุน ในดานตางๆ ที่สําคัญ เชน ธรรมาภิบาล ความรวดเร็วของระบบกฎหมาย
ในการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ตลาดจนโครงสรางพื้นฐานของ
ระบบธนาคารพาณิชย เชน ระบบการกํากับดูแล สถาบันประกันเงนิฝาก ระดับ 
concentration ของความเปนเจาของ ฯลฯ ซ่ึงการพัฒนามิติตางๆ ของตลาดการเงิน
ตลาดทุนเหลานี้ จะสงผลตอขนาดโดยรวมของตลาดทนุ/GDP (ซ่ึงเปนมาตรวัดระดับ
การพฒันาของระบบการเงินโดยรวม) และสงผลตอความรวดเร็วของระบบการเงิน 
ที่จะจัดโอนยายทรัพยากรจากภาคอตุสาหกรรมที่อยูในชวงขาลงไปยังอตุสาหกรรมที่
มีอนาคตได”      

 จากการศึกษาของ Philippon and Veron (2008)3 พบวาในยุโรป บริษัทที่เกิดใหม (new 
start-up) จะเกดิขึ้นยากกวาในกรณีของสหรัฐ  สวนหนึ่งเปนผลมาจากขอจํากดัดานระบบการเงนิ
ในยุโรปที่ยังนบัวามีพัฒนาการที่นอยกวาในสหรัฐมาก โดยในยุโรปยังขาดบริการทางการเงิน
สําหรับบริษัทที่เกิดใหม ซ่ึงมีความตองการบริการทางการเงินแตกตางจากความตองการบริการ
ทางการเงินของบริษัทที่ตัง้อยูมานานแลว (established companies)  ดวยเหตนุี้ บริษัทขนาดเล็กที่
ประสบความสําเร็จในยุโรปจึงไมสามารถขยายกจิการไดดีเทากับบรษิทัลักษณะเดยีวกันที่อยู
ในอเมริกา (แผนภาพที ่ 1) ซ่ึงสงผลตอการสรางนวตักรรมใหมๆ ขีดความสามารถในการ
แขงขันของยุโรปโดยรวม และอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาว  ทําใหมีความจําเปน
ที่ยุโรปจะตองพัฒนาบริการทางการเงินในสวนของ Private equity และ Venture capital 
financing ใหทัดเทียมกับทีส่หรัฐอเมริกา เพื่อใหระบบการเงินไมเปนขอจํากัดสําคัญของการที่
จะแขงขันกันระหวางประเทศ 

                                                  
2  Hartmann et al. (2007), The Role of Financial markets and Innovation in Productivity and Growth in Europe, ECB 

Occasional Paper No. 72, September.    
3  Thomas Philippon and Nicholas Veron (2008), Financing Europe’s Fast Movers, Bruegel Policy Brief, Issue 1, January. 
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แผนภาพที่ 1: อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทเกิดใหมที่ประสบความสําเร็จในแตละประเทศ ระหวางป 
1980-2000 

 
 

 
 
 
 
 
 

                             

                                                    ที่มา : Philippon and Veron (2008, p.3) 

 ในอีกดานหนึง่ จากการศึกษาของ Guiso et al (2005)4 พบวาถากลุมสหภาพยโุรป 
สามารถพัฒนาระบบการเงินของตนใหมกีารเชื่อมโยงกัน และมีความลึกทดัเทียมกบัสหรัฐอเมริกา 
(วดัจากสัดสวนของสนิเชือ่ธนาคารพาณชิยรวมกับ Market Capitalization/GDP) จะสงผลให 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป จะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณปละ 0.89%  แตจะแตกตางกันในแตละประเทศสมาชิกเนื่องจากระดับของการพัฒนา
ของแตละประเทศไมเทากัน 

แผนภาพที่ 2:  อัตราการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของประเทศในสหภาพยุโรป หากประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบการเงินของตนใหเขาสูระดับเดียวกับระบบการเงินสหรัฐ (simulation result) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ที่มา: Guiso et al (2005, p.544) 

                                                  
4  Guiso et al. (2005), “Financial Market Integration and Economic Growth in the EU, Economic Policy, 19(40), p. 523-577.   
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2. เปนตัวกลางทีช่วยกระจายความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจ และชวยพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ 
ที่จะเอื้อใหภาครัฐและเอกชนสามารถบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวย
เพิ่มความความยืดหยุนของระบบเศรษฐกจิโดยรวม ทีจ่ะรับกับความผันผวนตางๆ ที่เกิดขึ้น 
จากภายในและตางประเทศ  
 ตราสารพื้นฐานในตลาดทนุ เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน (ระยะสั้น 
ระยะยาว) เปนเครื่องมือเบื้องตนที่ชวยภาคเอกชน และรัฐในการบริหารและกระจายความเสี่ยง
ใหสอดคลองกับโครงการลงทุนตางๆ ที่ภาคเอกชนตองการใช เพิ่มเติมจากการใชเงินกูจาก
สถาบันการเงินที่เปนแหลงเงินทุนพื้นฐาน   
 นอกจากนี้ เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ซับซอนมากขึ้น ทั้งที่เปนผลิตภัณฑทาง
การเงินใหมๆ เชน Currency forward ตราสารอนุพันธบนราคาหลักทรัพย อัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี้ย รวมถึงราคาสินคาตางๆ และผลิตภัณฑทางการเงินอื่นๆ เชน Securitization ตางก็
เปนเครื่องมือที่เอกชนสามารถจะนํามาใชในการบริหารจัดการและกระจายความเสี่ยงได  
 ในระบบการเงินที่มีเครื่องมือทางการเงินที่มีครบถวน และตนทุนต่ํา บริษัทเอกชนก็จะ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดเปนอยางดี ในตนทุนที่ไมสูงมากนัก ซ่ึงทําใหไดเปรยีบ
บริษัทคูแขงในประเทศที่มีระบบการเงินลาหลังโดยเปรยีบเทียบ ดังเชนกรณีของไทย การที่เรา
ขาดเครื่องมือทางการเงินหลายประเภท สงผลใหบริษัทในภาคเอกชนไทยอยูในฐานะที่มีความ
เสียเปรยีบกบัคูแขงของเขาในตางประเทศ และกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวม
ของประเทศ    

แผนภาพที่ 3:  เปรียบเทียบผลิตภัณฑของตลาดทุนของประเทศไทย เทียบกับประเทศอื่นๆ แลวพบวา 
เรายังขาดผลิตภัณฑของตลาดทุนที่สําคัญหลายประเภท ทําใหความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยงของเรานอยกวาประเทศอื่น  

 
 
 
 
 
 
 
 

              
                                                       ที่มา : Bloomberg, SET Research   
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3. ชวยเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินมาตรการของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิง่ นโยบายการเงิน จาก
การศึกษาของ Gropp et al. (2007)5 เกี่ยวกับกระบวนการสงผานของนโยบายการเงินในประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรปนั้น พบวากระบวนการสงผานการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินไปยัง
เศรษฐกิจจริงนั้น ขึ้นกับปจจัยสําคัญๆ เชน ความมั่นคงของระบบธนาคารพาณิชย ความเสี่ยง
ดานสินเชื่อ (โดยเฉพาะระดับและโอกาสของการเปนหนี้เสีย) ความผันผวนของอตัราดอกเบี้ย 
เปนตน  แตประเด็นที่สําคัญยิ่งไปกวานัน้พบวา การแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยดวยกันเอง 
และการแขงขันจากผลิตภัณฑตางๆ ในตลาดทุน ก็จะชวยทําใหกระบวนการสงผานของนโยบาย
การเงินเร็วขึน้และแรงยิ่งขึ้น และพบวาการใชนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ อยางแพรหลายขึ้น 
เชน Securitization และตราสารอนุพันธจะชวยใหนโยบายการเงินสงผานไปยังผูเลนในตลาด ที่
เกี่ยวของกับนวัตกรรมการเงนินั้นๆ (กลาวคือใน segment นั้น) อยางรวดเร็วยิ่งขึน้ 
 ในกรณีของประเทศไทย ชวงหลังๆ เราพบวาการที่ผูลงทุน และผูฝากเงินมีทางเลือกใน
การลงทุนได ระหวางตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือที่ฝากในบัญชีเงินฝาก  
ซ่ึงสงผลใหกระบวนการสงผานของนโยบายการเงินดีขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยตดัสินใจขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูแลปญหาเงินเฟอระหวางกลางป 2547 ถึงกลางป 2549 
ในชวงนั้น ระบบธนาคารพาณิชยมีสภาพคลองเหลือเปนจํานวนมาก และนํามาลงทุนที่ตลาด
ซ้ือคืนของธนาคารแหงประเทศไทย  ดวยเหตุนี ้ การขึ้นดอกเบีย้นโยบายของทางการไมได
สงผลใหตนทุนของธนาคารพาณิชยเพิ่ม และไมสงผลตอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
โดยตรงตามทีค่วรเปนในทฤษฎี  อยางไรกต็าม ผลตออัตราดอกเบี้ยเงนิฝากในระบบกลับเกิดขึ้น
ทางออม จากผลกระทบตอดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนีภ้าครัฐและเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
ดอกเบี้ยนโยบาย และทําใหผูฝากเงินถอนเงินจากธนาคารพาณิชยออกมาลงทุนในตราสารใน
ตลาดทุนที่ใหผลตอบแทนดีกวา ทายที่สุดธนาคารพาณิชยก็ตองปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแขง
กันเพื่อรักษาฐานลูกคา แมจะยังมีสภาพคลองเหลืออยูมากก็ตาม    
 ซ่ึงการทีต่ลาดเงินตลาดทนุทีพ่ัฒนาแลว ชวยใหการดําเนินนโยบายการเงินเปนไปอยางมี
ประสิทธภิาพมากขึน้ ก็จะมีนัยสําคัญตอความสามารถของทางการในการควบคุมเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกจิมหภาค  ซ่ึงเปนปจจยักาํหนดขดีความสามารถการแขงขนัของประเทศโดยรวม 

4. ชวยลดตนทุนการดําเนินงานและระดมทนุของภาคเอกชน และภาครัฐ  โดยปกติแลว ตลาด 
ตราสารหนี้จะเอื้อใหนักลงทนุสามารถรับความเสีย่งจากบริษัทผูกูยมืไดโดยตรง โดยไมตองผาน
สถาบันการเงนิ สําหรับบริษัทในกลุมที่มฐีานะดี มผีลการประกอบการที่ดี มีระบบธรรมาภิบาลด ี

                                                  
5 Reint Gropp, Christopher Sorensen, and Jung-Duk Lichtenberger (2007), The Dynamic of Bank Spreads and Financial 

Structure, ECB Working Paper Series, No. 714, January.   
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ก็จะสามารถระดมทุนจากประชาชนโดยตรง ผานการออกตราสารหนี้ไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
กวาการกูยืมจากธนาคารพาณชิยพอสมควร  ดวยเหตุนี ้ตลาดทนุที่พัฒนาแลวจะเปนชองทางใหม 
ที่จะชวยใหบริษัทเอกชนสามารถเลือกหาชองทางในการระดมทุนที่เหมาะสมสําหรับโครงการ
ของตนเอง ในตนทุนที่ถูกลง โดยพบวาชองทางและความสามารถในการออกหุนกูก็มีความสัมพันธ
กับพัฒนาการโดยรวมของตลาดหลักทรัพย 
 ในประเด็นนี้ จากผลการสํารวจของสถาบันวิจยัเพื่อตลาดทุนเมื่อเร็วๆ นี6้ จาก CFO ของ
บริษัทจดทะเบียน (Listed companies) ในตลาดหลกัทรัพยไทยจํานวน 220 บริษัทจาก  
8 อุตสาหกรรม ซ่ึงคิดเปน Market capitalization ประมาณ 61% ของทั้งตลาด พบวา 

• 72% ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม เห็นวา การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยชวยใหสามารถออกหุนกูไดงายขึ้น  

• 51% เห็นวาการเขาเปนบรษิัทจดทะเบียนทําใหสามารถออกหุนกูในอัตราที่ถูกลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทขนาดกลางและบรษิัทขนาดใหญ 

                 แผนภาพที่ 4: ความคิดเห็นของ บจ. เกี่ยวกับการออกหุนกู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

• 70% ของบริษัทจดทะเบยีนทีม่ีการกูเงินจากสถาบันการเงินและมีการออกหุนกูเห็นวา
การออกหุนกูจะถูกกวาการกูธนาคารพาณชิยประมาณรอยละ 0-2   และอีก 10% 
เห็นวาหุนกูถูกกวาการกูธนาคารพาณิชยระหวางรอยละ 2-4  

                                                  
6 การสํารวจและการศึกษาฉบับนี้ จัดทําโดยคุณฐิติมา จิรเศรษฐสิริ และคุณวิเชฐ อภิสัมภินวงศ  

47

51 % ของ บจ.มีความเห็นวาการเปน บจ. ทําใหออกหุนกูในอัตราที่ถูกลง
ซึ่งจะเกิดขึ้นมากใน บจ. ขนาดกลางและใหญ

1% 48%

51%

48% 47% 59%
75%

52% 52%
25%

41%

2%

mai Small Medium Large

หนวย: เปอรเซ็นต  N=204 (ไมรวม บจ. ที่อยูใน Sector Bank)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปน บจ.ตออตัราดอกเบ้ียในการออกหุนกู

50% 44% 43%
63%

51%
40%

55% 58%

50%
50% 57%

38%
46% 60%

45% 42%

6% 2%

AGRO CONSUMP FINCIAL INDUS PROPCON RESOURC SERVICE TECH

จําแนกตามขนาดบริษัท

จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมSource : CFO Survey Sep. 2008; SET Research Institute

ภาพรวม

27 1632

20 18 21 24 41 10 31 12

ถูกลง

แพงข้ึน
ไมมีผล

บจ.เหลาน้ีไมเคย
ออกหุนกูเลย
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

               แผนภาพที่ 5: ความคิดเห็นของ บจ. เกี่ยวกับตนทุนการออกหุนกู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

• 82% มีความเห็นวาการเขาเปน บจ. ทําใหกูเงินกับสถาบันการเงินไดงายขึ้น และ 
59% เห็นวาการเขาเปนบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ทําใหสามารถกูยืม
จากธนาคารพาณิชยในอัตราที่ลดลง 

                แผนภาพที่ 6: ความคิดเห็นของ บจ. เกี่ยวกับตนทุนการกูธนาคารพาณิชย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

• ทั้งนี้ สําหรับชองทางการระดมทุนเพื่อโครงการตางๆ ของบริษัทจดทะเบยีนนัน้ 
พบวาแมบริษทัจดทะเบยีนจะมีชองทางการระดมทุนที่หลากหลาย แตจะเลือกชอง
ทางการระดมทุนที่สอดคลองกับลักษณะของโครงการ โดยจะเลือกใชกําไรสะสม
เปนแหลงเงินทุนสําหรับโครงการที่ใชเงินไมมากนัก สําหรับโครงการที่ใชเงินมาก 
แตเปนโครงการระยะสั้นก็จะเลือกที่จะกูธนาคารพาณิชย  

43

59 % ของ บจ.มีความเห็นวาการเปน บจ.
ทําใหกูเงนิกับสถาบันการเงนิไดในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

41% 59%

55% 56% 66% 69%

45% 44% 31%34%

mai Small Medium Large

หนวย: เปอรเซ็นต  N=208 (ไมรวม บจ. ที่อยูใน Sector Bank)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปน บจ.ตออตัราดอกเบี้ยในการกูเงินสถาบันการเงิน

ถูกลง

แพงข้ึน
ไมมีผล

55%
39% 43%

63% 64%
50%

72% 75%

45%
61% 57%

38% 36%
50%

28% 25%

AGRO CONSUMP FINCIAL INDUS PROPCON RESOURC SERVICE TECH

จําแนกตามขนาดบริษัท

จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมSource : CFO Survey Sep. 2008; SET Research Institute

ภาพรวม

29 1632

20 18 21 24 42 10 32 12
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49

70 % ของบจ. ที่ใชการกูเงนิและการออกหุนกูเปนแหลงเงนิทุนคิดวา
การออกหุนกูมีตนทุนทางการเงนิถูกกวากูเงนิสถาบันการเงนิ  0-2%

10%

70%

14%

2%

4%

Total

7%

65% 88%

10% 21% 13%10%

15%
14%

57%

mai Small Medium Large

หนวย: เปอรเซน็ต  N=50 เฉพาะ บจ.ที่ใชการกูเงินและการออกหุนกูเปนแหลงเงินทุน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนทุนทางการเงินของการออกหุนกูเทียบกับการ กูเงินสถาบันการเงิน

17%

50%

69%

25%

22% 15% 13%

20% 15%22%

80%
56%

67%

83%

75%

100%

25%

AGRO CONSUMP FINCIAL INDUS PROPCON RESOURC SERVICE TECH

จําแนกตามขนาดบริษัท

จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรมSource : CFO Survey Sep. 2008; SET Research Institute
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

                   แผนภาพที่ 7: ทางเลือกในการระดมทุนของ บจ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

   สวนโครงการที่ใชเงินมากและเปนโครงการระยะยาว จึงจะเลือกทีจ่ะใช
ตราสารของตลาดทุน คือ การออกหุนสามัญหรือออกหุนกู เพิ่มเติมจากการกู
ธนาคารพาณิชย และการใชกาํไรสะสม  

ทั้งนี้ เปนทีน่าสนใจวาความสัมพันธระหวางระบบธนาคารพาณิชย ตลาดสารหนี้ ตลาดตราสาร
ทุนที่พัฒนาเตม็รูปแบบมากขึ้นแลวนัน้ นอกจากจะชวยสรางชองทางเลือกในการระดมทนุ
ใหกับบรษิัทเอกชนใหเหมาะสมกับลักษณะและความเสีย่งของโครงการแลว แตระบบธนาคาร
พาณิชย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทนุ จะม ี interaction ที่ซับซอน สอดประสานชวย
ใหบริษัทเอกชนสามารถลดตนทุนในการกูยืมไดอยางมีนยัสําคัญ ซ่ึงก็จะชวยเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขนัของบริษัทไทยในเวทีโลกอีกดานดวย 

5. ชวยสอดสองดแูล เปนแกนกลางชวยยกระดบัธรรมาภิบาลในสวนตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึง
รวมไปถึงมิติตางๆ อาทิ good corporate governance ระบบบัญชีที่ดี ระบบกฎหมายและ 
enforcement ที่ดี เปนตน โดยสวนหนึ่งการที่โครงสรางเหลานี้ไดถูกยกระดับเพิ่มขึน้ ก็เปนผล
มาจากการที่มนีักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในหลักทรัพยของไทย เปนจํานวนมาก ลาสุดจากการ
สํารวจ International Investment Position โดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อปลายป 2550 พบวา
นักลงทุนตางชาติ มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทยสูงถึงประมาณ 2 ลานลานบาท คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 30.6 ของ Market Capitalization ของไทย ซ่ึงนับเปนสัดสวนที่สูงที่สุด
ในชวงหลายปที่ผานมา ซ่ึงตัวเลขของ ธปท. นี้ก็สอดรับกับขอมูลที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยคาํนวณมาได ซ่ึงที่ช้ีถึงแนวโนมความสําคัญของนักลงทุนตางชาติ ในตลาด
หลักทรัพยไทยที่เพิ่มขึ้น และอยูที่ประมาณ 1 ใน 3 ในชวงหลัง  

40

บจ.ใชกําไรสะสมของบริษัทและกูเงนิเปนแหลงทุนสําหรับโครงการที่ใชทุนนอย 
แตเมื่อใชทุนมากขึ้นแหลงเงนิทุนจะเริ่มใชการออกหุนสามัญและหุนกู

43.3%

82.2%

14.6%

1.3%

3.2%

4.5%

2.5%

26.8%

0

35.0%

71.2%

42.3%

7.4%

1.2%

35.0%

6.7%

4.3%

1.2%

N=157 N=163
74.5%

6.8%

0.6%

0

1.9%

3.1%

59.0%

6.8%

6.2%

N=161
75.6%

4.1%

1.7%

0

4.7%

0

58.7%

4.7%

4.7%

N=172

แหลงเงินทุน

กําไรสะสมของบริษัท

กูเงินจากสถานการเงิน

ออกหุนกู

ออกหุนบุริมสิทธ์ิ

ออกหุนสามญั

ไดรับความชวยเหลือจากบริษัทแม

ใชเงินปนผลจากบริษัทลูก

ออกหุนกูแปลงสภาพ

Source : CFO Survey Sep. 2008; SET Research Institute

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามญั

แหลงทุนที่1

แหลงทุนที่3
แหลงทุนที่2

ใชเงินทนุนอย
ระยะโครงการสั้น

ใชเงินทนุนอย
ระยะโครงการยาว

ใชเงินทนุมาก
ระยะโครงการส้ัน

ใชเงินทนุมาก
ระยะโครงการยาว

ลักษณะโครงการ

 หนวย: เปอรเซ็นต 

 



10                                                               บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
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                    แผนภาพที่ 8 : สัดสวนของนักลงทุนตางชาติในตลาดหลักทรัพยไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 ทั้งนี้ จากการวเิคราะหของบริษัทหลักทรัพยภัทร (จํากัด) มหาชน พบวา ถาเทียบสัดสวน
ของนักลงทุนตางชาติจากยอดของ Free float ที่มีอยูในปจจุบันแลว สัดสวนของนักลงทุน
ตางชาติจะคิดเปนถึง 2 ใน 3 ของ Free float ซ่ึงประเด็นนี้มีความสําคัญมาก ตอระดับ 
ธรรมาภิบาลของบริษัทไทย เพราะปกตแิลว Demand จากนักลงทุนตางชาติเปนตัวแปรสําคัญที่
คอยผลักดันระดับราคาหลักทรัพยที่เขาเลอืกที่จะลงทุนใหสูงขึ้น และการที่นักลงทนุตางชาติจะ
ลงทุนในบริษทัไหน บริษัทดังกลาวนอกจากจะตองมีสภาพคลองที่ดีแลวนั้น ยังจะตองมีระบบ
บัญชี ระบบธรรมาภิบาล ระบบการบริหารจัดการและทมีงานที่ดีเพยีงพอ ที่จะจูงใจใหบริษัท
หลักทรัพยในตางชาติหรือนกัลงทุนตางชาติจะคอยลงทนุ ลงเวลาที่จะทํา Research ในบริษัท
ดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามความคบืหนาของบริษทัดังกลาว ไวเปนขอมูลประกอบใน
การลงทุน ซ่ึงหมายความวาตลาดทุนทําหนาที่เปน Disciplinary หรือ Incentive Device ที่จะ
สรางแรงจูงใจใหทกุฝายในไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทีจ่ะพยายามสงเสรมิปรับปรุงใหบริษัทไทย
ทําตัวใหดีขึ้น เพื่อสรางคุณคาใหกับบริษทัของตน ซ่ึงมาตรฐานดานตางๆ ที่ถูกพฒันาเพิ่มขึ้น
ผานกลไกของตลาดทุนนี้ กจ็ะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในระยะยาว 

ในประเด็นนี้ ทาง OECD7 ก็เนนถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลที่ดีตอการระดมทนุของ
บริษัทในภาคเอกชน ซ่ึงจะชวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยนื McKinsey เองก็สํารวจ

                                                  
7 OECD Principles on Corporate Governance (June 1999) 
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เปอรเซ็นตความเปนเจาของหุนโดยนกัลงทุนตางประเทศมีแนวโนมเพิม่ข้ึน…

Percentage of Foreign Ownership

(as of 29 Feb.2008)ที่มา: ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

พบวานกัลงทุนพรอมที่จะจาย Substantial Premium (20-30%) ใหกับบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 
โดยเฉพาะบริษัทในประเทศกําลังพัฒนา นอกจากนี้ จากการศึกษาหลายๆ การศึกษา พบวา8 

• บริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีในเกาหลี จะมีราคาซื้อขายที่สูงกวาบริษัททีข่าดธรรมาภิบาล 
ถึง 160% 

• บริษัทที่บราซิลทีมีธรรมาภิบาลที่ดี ไดรับ P/E ดีกวาบรษิัทที่มี CG Rating ต่ําถึง 20%  
• บริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี มีโอกาสไดรับการ upgrade จาก rating agencies ทําให

ตนทุนในการออกหุนกูลดลง  
• นอกจากนี้ บริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ยังมกัจะมี EVA,  ROEs, กําไร และอัตราการเพิ่ม

ของยอดขายทีสู่งกวาอีกดวย  
นอกจากนี้ ในหลายประเทศ ภาคการเงินไดกลายเปนหัวใจสําคัญของ Services sector เปนทั้งแหลง

จางงานที่มีคาจางในอัตราที่สูงกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ ซ่ึงชวยเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับระบบเศรษฐกิจ และเปนภาค
เศรษฐกิจสําคญัที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่อง และเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิ (สําหรับกรณีของไทย ระหวางป 2543-2550 ภาคการเงินไทยขยายตวัเพิ่มขึน้ประมาณ
รอยละ 78.3 ขณะที่ GDP ขยายตวัรวมทัง้สิ้นรอยละ 41.6 ทําใหสัดสวนของภาคการเงินในไทยเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 2.8 ของ GDP เปนรอยละ 3.6 ในชวงระยะเวลาดังกลาว) 

กลาวไดวาตลาดเงินตลาดทนุของประเทศ เปนเครื่องจักรสําคัญที่จะนําเศรษฐกจิของประเทศไปสู
การเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยัง่ยืน และเปนกลไกสําคัญที่จะเอื้อใหบริษัทไทยสามารถแขงขันไดอยาง
เขมแข็งในเวทโีลกในระยะยาว  ดวยเหตนุี ้กรอบของการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงตองมกีรอบของการ
พัฒนาตลาดเงนิตลาดทุนอยูดวยอยางหลกีเลี่ยงไมได  

3.  ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนไทย  

กอนที่จะไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศในชวงตอไปในสวนที่ 4  ใน
สวนนี้จึงขอกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนไทยเพื่อปูพื้น ใหเหน็ถึงประเด็น
ตางๆ ที่รอการแกไขจากภาครัฐ เพื่อใหตลาดเงินตลาดทุนไทยเปนกําลังสําคัญในการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศอยางแทจริง 

ลาสุด ทาง World Economic Forum ซ่ึงเปนผูจัดทํารายงาน Global Competitiveness Report ได
จัดทํา Financial Development Index และรายงานเรื่องระดับการพัฒนาของระบบการเงินของแตละประเทศ
ขึ้นมาใหม โดยไดมกีารแถลงขาวในการออกรายงานฉบบัแรกตอผูส่ือขาวเมื่อตนเดอืนกันยายนทีผ่านมา ซ่ึง

                                                  
8 IFC (2005), The Irresistible Case for Corporate Governance, September, p1.-2 



12                                                               บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ประเด็นทีน่าสนใจที่สุดในรายงานฉบับดังกลาวมีอยูสองดาน ก็คือ (1) ลําดับ Ranking ของระบบการเงิน
ประเทศตางๆ จํานวน 52 ประเทศโดยเปรียบเทียบ ดงัปรากฏในตารางที่ 1 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอังกฤษ เปน 2 อันดบัแรก และ (2) การประเมินระบบการเงินไทย  

ตารางที่ 1 
ประเทศ ลําดับ (คะแนน)  ประเทศอื่นๆ ลําดับ (คะแนน) 

สหรัฐอเมริกา 1  (5.85)  ออสเตรเลีย 11  (4.98) 
อังกฤษ 2  (5.83)  เกาหลี 19  (4.55) 
เยอรมนี 3  (5.28)  มาเลเซีย 20  (4.48) 
ญี่ปุน 4  (5.28)  จีน 24  (4.09) 
แคนาดา 5  (5.26)  ไทย 29  (3.82) 
ฝร่ังเศษ 6  (5.25)  ชิลี 30  (3.79) 

สวิตเซอรแลนด 7  (5.23)  อินเดีย 31  (3.63) 
ฮองกง 8  (5.23)  อินโดนีเซีย 38  (3.31) 

เนเธอรแลนด 9  (5.22)  ฟลิปปนส 48  (3.03) 
สิงคโปร 10  (5.15)  เวียดนาม 49  (3.03) 

 ที่มา : The Financial Development Report 2008  (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) 
 

WEF พัฒนาดชันีที่ใชในการวัดระดับพัฒนาการของระบบการเงินของแตละประเทศจากดัชนีทีเ่ปน
เสาหลัก 7 ดาน 120 ตัวแปร จากสถาบันวจิัยและบริษัทเอกชนทั่วโลก ประกอบดวย 

1. โครงสรางดานสถาบัน เชน การเปดเสรีเงนิทุนเคลื่อนยาย ธรรมาภิบาล กฎหมายและการกํากับ
ดูแล การ Enforcement การเปดเสรีการเงินในประเทศ  

2. ส่ิงแวดลอมดานธุรกิจ เชน ทรัพยากรบุคคล ภาษี ตนทนุในการทําธุรกิจ โครงสรางพื้นฐาน 
3. เสถียรภาพทางการเงิน เชน ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤต

สถาบันการเงิน ความเสี่ยงทีจ่ะเกดิวกิฤตการคลัง 
4. ธนาคารพาณิชย เชน ขนาด ประสิทธิภาพ การเปดเผยขอมูล 
5. กลุม non-bank เชน IPO Activities, M&A ประกันภัย Securitization 
6. ตลาดเงินตลาดทุน เชน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดอนพุันธ ตลาดหุน ตลาดพันธบัตร 
7. ขนาด ความลกึ และการเขาถึงของระบบการเงิน 
สําหรับกรณีการประเมินระบบการเงินของประเทศไทย พบวา นอกจากจะอยูในลําดบัที่ 29 แลว ผล

การประเมินในดานตางๆ โดยรวมยังอยูแคในระดับปานกลาง คือ เสาหลัก 5 ดาน (จาก 7 ดาน) ประกอบดวย 
โครงสรางสถาบัน ส่ิงแวดลอมดานธุรกิจ เสถียรภาพการเงิน ธนาคารพาณิชย  ขนาดความลึกและการเขาถึง 
ไดคะแนนระหวาง 4.2-4.9 สําหรับดานทีไ่ดคะแนนไมมาก ไดแก ดัชนีกลุม non-bank และตลาดเงนิตลาดทนุ
ไดคะแนน 1.9-2.2  โดยดัชนยีอยที่ไดคะแนนต่ํากวา 3 และเราตองใหความสนใจเปนพเิศษเพือ่พัฒนายกระดับ 
ประกอบดวย ประเดน็เรือ่งการเปดเสรเีงินทุนเคลื่อนยาย, IPO, M&A, Insurance, Securitization, F/X Markets, 
Derivative Markets และ Bond Market เปนตน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

                   แผนภาพที่ 9 : ผลคะแนนการประเมินระบบการเงินไทยในดานตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
                                   

   
                                         ที่มา : The Financial Development Report 2008  (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) 

ทั้งนี้ ผลการประเมินของ WEF ขางตน ที่ไดจากการสํารวจมุมมองและความคิดเห็นของนักวิชาการ 
ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผูที่เกี่ยวของทัว่โลก รวมทั้งจากนักวิจยัของ WEF ไดชวยใหเรามองเหน็สถานะ
และปญหาของระบบการเงินไทยอีกมุมหนึ่ง สอดคลองกับผลการประเมินตนเองที่ผูเชี่ยวชาญตลาดทุนไทย ได
รวมกันหารือภายใตคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยไปแลวเมื่อชวงกลางปที่ผานมา ซ่ึงตลาดทุนไทย มี
ปญหาสําคัญที่ตองแกไขเพิ่มเติมอยางนอย 7 ดาน 

1. ขนาด (Size) จากการศึกษาของ Hartmann et al. (2007) พบวาขนาดของตลาดเงินตลาดทุนที่
ใหญ (วัดรวมจากขนาดของธนาคารพาณชิย ขนาดตลาดหลักทรัพย และยอดคงคางในตลาด
พันธบัตร) มีความสําคัญมาก โดยบริษัทเอกชนที่อยูในประเทศซึ่งระบบการเงินมีขนาดตลาด
เงินตลาดทุนใหญ ก็จะสามารถระดมทุนไดงาย และทําใหตลาดเงนิตลาดทุนมีสภาพคลองสูง 
ซ่ึงการศึกษาพบวาขนาดของตลาดเงินตลาดทุนมีนยัสําคัญในทางบวกอยางชัดเจน ตอความเร็ว
ของกระบวนการจัดสรรทรัพยากรจากภาคอุตสาหกรรมที่อยูในชวงขาลง ไปยังอุตสาหกรรมที่
กําลังขยายตวั และเปนตวัแปรที่สําคัญกวาตัวแปรอื่นๆ ที่นํามาศึกษา เชน ระดับรายไดของ
ประเทศ ระดบัการศึกษา ตลอดจนคุณภาพของสถาบันตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ 

ในกรณีของไทย ขนาดของตลาดเงินตลาดทุนของเรายังอยูในระดับที่เรียกไดวา ไมใหญนัก 
เมื่อเทียบกับประเทศตางๆ โดย ณ ส้ินป 2550 (กอนที่วกิฤต Subprime จะลุกลามเปนวงกวาง 
สงผลกระทบตอระดับของดัชนีหลักทรัพยทั่วโลก) ตลาดหลักทรัพยไทยคดิเปนสดัสวนเพยีง
รอยละ 69 ของ GDP เทานั้น ขณะที่สัดสวนเดยีวกันของประเทศในเอเชียหลายประเทศ เชน 
เกาหลี มาเลเซีย ไตหวัน สิงคโปร ฮองกง อยูที่รอยละ 118  172  177   330  และ  1284 
ตามลําดับ ไทยจะสูงกวาก็เพียงเมื่อเทยีบกับอินโดนีเซยีเทานั้น     
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เปอรเซ็นตความเปนเจาของหุนโดยนกัลงทุนตางประเทศมีแนวโนมเพิม่ข้ึน…

Percentage of Foreign Ownership

(as of 29 Feb.2008)ที่มา: ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  0 1 2 3 4 5 6 7

7. ขนาด ความลึก และการเขาถึง 

    - Bond Markets

    - Derivative Markets

    - FX Markets

6. ตลาดเงินตลาดทุน 

    - Securitization

    - Insurance

    - M&A

     - IPO

5. กลุม non-bank 

     - การเปดเผยขอมูล

4. ธนาคารพาณิชย

3. เสถียรภาพทางการเงิน 

     - โครงสรางพืน้ฐาน

2. สิ่งแวดลอมดานธุรกิจ

     - การเปดเสรีเงินทุนเคลื่อนยาย 

1. โครงสรางดานสถาบัน

ระดับการพฒันาของระบบการเงินระดับการพัฒนาโดยรวมของระบบการเงิน
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

                   แผนภาพที่ 10: สัดสวนของตลาดหลักทรัพย/GDP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

เชนเดยีวกัน ในกรณีของตลาดพันธบัตร ณ ส้ินป 2549 ตลาดพันธบัตรไทยคิดเปนสดัสวนเพยีง
รอยละ 51 ของ GDP เทานั้น ดกีวาฮองกง แตใกลเคียงกับสิงคโปรที่อยูที่รอยละ 59 ขณะที่
สัดสวนเดยีวกนัของประเทศอื่นๆ เชน มาเลเซีย เกาหลี อังกฤษ ญ่ีปุน สหรัฐ อยูที่รอยละ 90  
111  186   197  และ 171 ตามลําดับ  

                  แผนภาพที่ 11: สัดสวนของตลาดพันธบัตร/GDP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

เปนที่นาสังเกตวา ในชวงปหลังๆ Market capitalization ของตลาดหลักทรัพยไดปรับตวั
เพิ่มขึ้นและไดเพิ่มขึ้นสูงกวายอดสินเชื่อคงคางของระบบธนาคารพาณิชย เปนครั้งแรกนับแต
เกิดวิกฤตป 40 เปนตนมา สะทอนถึงความสําคัญของตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจที่มากขึ้น

8

ตลาดตราสารหนี้ของไทยยังมีบทบาทนอยเม่ือเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ 
และมีขนาดเล็กกวาประเทศอื่นๆ เชน มาเลเซีย เกาหลีใต เปนตน

Singapore

Malaysia

Thailand

Korea

Country
Domestic debt outstanding
(Billion USD)

Nominal GDP
(Billion USD)

Debt outstanding-to-GDP
(%)

Hong Kong

1,238

1,010

146

110

81

51

8,405

22,621

ที่มา: IFS, BIS

ขอมูล ณ ส้ินป 2549

UK
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4,265

13,195 171%
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111%

90%

51%

59%

27%

 

4

ในปจจบุันตลาดหลักทรัพยไทยยังมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับตลาดหลักทรพัย
ในตางประเทศ โดยมีขนาดเพียง 69% ของ GDP

Singapore

Malaysia

Thailand

Korea*

Country
Market cap
(Billion USD)

Nominal GDP
(Billion USD)

Market cap-to-GDP
(%)

Hong Kong

Indonesia

664

539

325

212

197

1,123

2,654

*  Estimated nominal GDP by IMF
ที่มา: WFE; Bloomberg

ขอมูล ณ ส้ินป 2550

Taiwan* 376

163

189

432

286

950

207

177%

330%

172%

49%

69%

1,284%

118%

 



กอบศักด์ิ ภูตระกูล 15 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ตามลําดับ และเมื่อรวมกับยอดคงคางของตลาดพันธบัตรแลวก็จะพบวาขนาดของตลาดทุนได
ใหญเปนประมาณ 1.9 เทาของระบบธนาคารพาณิชย   

ในประเด็นนี ้มีผลจากการวจิัยที่แตกตางกนั  โดยการศกึษาของ Demirguc และ Levine 
(2001) พบวา ระดับการพัฒนาของระบบการเงินของประเทศมีความสําคัญกับการเจริญ เติบโต
ในระยะยาว อยางไรก็ตาม องคประกอบภายในระหวางสัดสวนของธนาคารพาณชิย และของ
ตลาดทุน โดยรวมแลวดูเหมือนจะไมสงผลอยางมีนัยสําคัญ ดวยเหตนุี้ ทางการจึงไมควรที่จะ
กังวลใจเกีย่วกบัโครงสรางของตลาดเงินตลาดทุนวาจะเปน Bank-based หรือเปน Market-
based มากจนเกินไป แตควรที่มุงเนนเรื่องการพัฒนาระบบกฎหมาย ระเบียบบังคับ และการ
ปฏิรูปเชิงนโยบายที่จะชวยใหทั้งธนาคารพาณิชยและตลาดทุนทํางานดีขึน้ จะดีกวา  ขณะเดียวกนั
การศึกษาบางฉบับเชน Phillippon และ Veron (2008) ที่ไดกลาวถึงไปแลวเบื้องตน พบวา
โครงสรางระบบการเงินของประเทศมีนัยตอบางสวนของระบบเศรษฐกิจ เชน ในกลุมบริษัทที่
เกิดใหม เปนตน  แตอยางไรก็ดี เปนที่ชัดเจนวาขนาดของตลาดเงินตลาดทุนโดยรวมมี
ความสําคัญมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจ    

ทั้งนี้ ส่ิงที่นากังวลใจก็คือ ในชวง 10 ปที่ผานมา ชัดเจนวาตลาดทุนไทยนั้นกําลังถูก 
Marginalize จากตลาดทุนตางประเทศ โดยระหวางป 2546-2550 ตลาดหลักทรัพยไทย ขยายตวั
เฉลี่ยประมาณรอยละ 8.5 ขณะที่ตลาดหลักทรัพยของประเทศ Emerging Markets ขยายตวั
เฉลี่ยรอยละ 35 ตอป ทําใหความสําคัญของเราในสายตาตางชาติไดลดนอยลงไปอยางตอเนื่อง 
โดยกอนเกดิวกิฤตป 40 ขนาดตลาดหลกัทรัพยไทยในกลุมประเทศที่พฒันาแลวอยูทีร่อยละ 13.4 
แตกลับลดลงเหลือเพียง 1.7 ในป 2550  และในดัชนี MSCI-ex-Japan ไทยมีน้ําหนักอยูที่เพียง
รอยละ 2 ขณะที่เกาหลี ไตหวัน จีน ฮองกง อินเดยี สิงคโปร มาเลเซยี มนี้ําหนกัอยูที่รอยละ 23  
18  17  14  9  8  และ 5 ตามลําดับ 

2. การเขาถึงบริการ (Access) ของตลาดทุน ปญหาสําคัญประการที่สองของตลาดทุนไทย ก็คอื 
ขณะที่ประชาชนสามารถเขาถึงบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยไดอยางทั่วถึง และนาพอใจ 
จํานวนประชากรที่เขาถึงตลาดทุนโดยตรงกลับมีอยูไมมากนัก ทั้งๆ ที่ในชวงระยะเวลายาวๆ เชน 
ระหวาง 32 ปที่ผานมา การลงทุนในหุน พันธบัตร ใหผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณรอยละ 12 
และ 9 ตามลําดับ ขณะทีก่ารลงทุนในเงนิฝากและทองคําใหผลตอบแทนเฉลี่ยเพียงรอยละ 7 
และ 5 ตามลําดับ ซ่ึงจากขอมูลพบวา จํานวนประชากรที่เขาถึงตลาดทุนโดยตรงนัน้ มีอยูเพียง
รอยละ 1.45 เทานั้น  เมื่อเทียบกับกรณีของสิงคโปร ญ่ีปุน สหรัฐที่ฐานผูลงทุนอยูที่ประมาณ 
รอยละ 28-30 ของจํานวนประชากรทั้งหมด แมกระทั่งมาเลเซียเองก็มีสัดสวนดงักลาวอยูที ่
รอยละ 14  



16                                                               บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

                  แผนภาพที่ 12: จํานวนประชากรที่เขาถึงตลาดทุนโดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

ในประเด็นนี้ จากการไปสํารวจประชากรที่เปน Middle income ของประเทศไทย (รายไดมากกวา 
20,000 บาทตอเดือน) จํานวน 1,400 คน ในชวงปลายป 2550 ของสถาบันวิจัยเพือ่ตลาดทุน 
พบวา คนชัน้กลางจํานวนมากที่เขาถึงและเปนลูกคาบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย และ
ประกันชวีิต อยางไรก็ตาม ในกลุมผลิตภัณฑของตลาดทุนไทย เชน หุน หุนกู กองทนุรวม LTF 
RMF ตราสารอนุพันธ และการลงทุนในหุนหรือตราสารในตางประเทศ จะมีคนเพยีงสวนนอย
เทานั้นที่สามารถเขาถึงและใชบริการดังกลาว  

14

*  ขอมูลป 2550
**  ขอมูลป 2549

***  ขอมูลป 2548             
****  ขอมูลป 2544
หมายเหต:ุ ขอมูลขางตนเปนขอมูล number of central depository accounts ของแตละตลาด ยกเวนของ USA เปนขอมูลจํานวนผูถือหุนทั้งทางตรงและ

ลงทุนผานกองทุนประเภทตาง  ๆและ Hong Kong เปนขอมูลจากการสํารวจผูลงทุนที่มีการซ้ือขายหุนในชวง 12 เดือนกอนวันทําการสํารวจ
ที่มา: Exchanges’ annual report and factbook, Exchanges, Worldbank

ฐานผูลงทุนในประเทศของไทยอยูในสัดสวนท่ีต่ํา โดยมีจํานวนผูถือหุน 
(shareholders) คิดเปนสัดสวนเพียง 1.45% ของประชากรทั้งประเทศ

30%

14%

7%

28%
23.11%

30%

1.45%

0

20

40

60

80

100

Thailand* HK*** Singapore* Malaysia** Korea** Japan** USA****
0%

10%

20%

30%

40%สัดสวนตอประชากร
จํานวนผูถือหลักทรพัย (shareholder) 
(ลานคน)

หากรวมจํานวนผูถือหนวยลงทุน (unit holder) ดวย จะทําให
มีจํานวนผูลงทุนรวมคิดเปน  2.8% ของจํานวนประชากร
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

                   แผนภาพที่ 13: การใชผลิตภัณฑทางการเงินของคนชั้นกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
จากการสํารวจพบวา สาเหตทุี่คนชั้นกลางยังไมเลือกใชบริการของสินคาในตลาดทนุอยางเปน
ที่แพรหลายเมือ่เทียบกับเงนิฝากและประกนัชีวิต มีสาเหตุมาจาก (1) คิดวาเสี่ยงเกินไป (2) คิด
วามีความรูไมเพียงพอ (3) ไมมีเวลา (4) ไมมีเงิน และ (5) ไมรูขั้นตอน ซ่ึงในประเด็นนี้ จึงเปน
อุปสรรคสําคัญที่จะนําประชาชนเขามาเปนสวนหนึ่งของการลงทุนในตลาดทุน และทําให
ประโยชนที่ระบบเศรษฐกิจจะไดจากตลาดทุนนั้นจํากัดอยูที่คนเพยีงไมมากเทาไรนกั แมตลาด
ทุนโดยรวมจะมีขนาดที่ใหญขึ้นก็ตามในชวงที่ผานมา 

3. ความรูความเขาใจของผูลงทุน อยางที่ไดกลาวไปแลวขางตน สาเหตหุลักประการหนึ่งของการ
ที่มีฐานผูลงทนุในประเทศไทยไมมากนัก เกดิจากการที่คนเหลานี้คดิวาตนเองมีความรูไมเพยีงพอ  

สําหรับสินทรัพยทางการเงนิทั่วไป 
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงในสินทรัพยไดงาย

Top of mind Total Aware Considered Purchased Current ownerสินทรัพยทางการเงิน

เงินฝากออมทรัพย /ประจํา/
สลากออมสิน

97.6 95.897.9100
94.9

99.9

Conversion ratio

Bottleneck

99.9% 98.0% 99.7% 98.2%

ประกันชีวิตแบบตางๆ 31.2 59.963.670.098.5100
94.2%91.1%70.9%98.5%

ทอง 15.4
53.460.2 55.6

91.1100
96.1%92.3%66.1%91.1%

ทีดิ่น อสังหาริมทรัพย
คอนโดมเินียม

59.1
13.6

57.8
100

67.991.0
97.8%87.1%74.6%91.0%

พันธบัตรรัฐบาล 12.4 7.625.2 10.6
77.0100

71.1%77.0% 42.2%32.8%

หุนสหกรณ
10.6 24.0 22.4

71.3
29.0

100

82.8%71.3% 93.2%40.7%
100

2.633.6 0.6 0.40.7
เงินตราตางประเทศ/บัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ 33.6% 66.7%25.0%7.7%

Source :Potential Investor and Corporate Image Survey 2007 ; SET Research Institute  
สําหรับผลิตภัณฑของ ตลท. คนสวนใหญยังไมรูจักและสนใจในผลิตภัณฑ
แตถาไดเคยใชผลิตภัณฑของ ตลท. แลวก็จะยังลงทุนตอเน่ือง

หุน

กองทนุรวม LTF/RMF

กองทนุรวมอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ

ตราสารหนี้/หุนกู

หุนหรือตราสารหน้ี
ในตางประเทศโดยตรง

10.4

1.0

0

4.3

0.07

1.6

0.1

0.07

0

2.8

6.1

0.8

4.1

2.6

4.4

100

3.5

1.0

0.4

5.1

1.1

0.07

22.4

70.7

6.1

13.6

9.9

25.6

38.9

7.6

100

100

100

100

7.9

Conversion ratio

Bottleneck

100%

73.3%

80.6%

92.3%

72.1%70.7%

25.6%

52.2%25.4%38.9%

45.9%27.1%22.4%

45.0%19.3%

7.6%

7.1%12.7%7.9%

30.6%13.7%

0%0%5.6%

Top of mind Total Aware Considered Purchased Current ownerสินทรัพยทางการเงิน
100

Source :Potential Investor and Corporate Image Survey 2007 ; SET Research Institute  



18                                                               บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ซ่ึงผลจากการสํารวจฉบับเดยีวกันพบวา คนชั้นกลางของไทยมีความรูความเขาใจทางการเงินอยู
ในเกณฑที่ต่ํามาก โดยจาก 8 คําถามที่เราใชทดสอบพบวาประมาณรอยละ 40 ตอบคําถามได
เพียง 2 ขอหรือนอยกวา และรอยละ 62 ตอบไดเพยีง 3 ขอหรือนอยกวา ซ่ึงไมเปนที่นาแปลกใจ
วาคนเหลานี้จงึเลือกจะไมใชบริการทางการเงินในตลาดทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริการทางการ
เงินที่มีความซบัซอน ยากตอการเขาใจเชนตราสารอนุพันธ หรือการลงทุนในตางประเทศ 

                  แผนภาพที่ 14: ความรูความเขาใจทางการเงินของคนชั้นกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  แผนภาพที่ 15: โครงสรางของตลาดทุนไทยเทียบกับตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปญหาขอจํากดัเรื่องความรูความเขาใจขางตนนี ้ (ซ่ึงความจริงแลวเปนปญหารวมไปถึง
กลุม Marketing ของบริษัทหลักทรัพยทีจ่ะตองเรียนรูทาํความเขาใจกบัผลิตภัณฑทางการเงินที่
มีความซับซอนเหลานี้กอนที่จะไปใหคําแนะนํากับผูลงทุนไดอีกดวย) สงผลใหตลาดทุนไทย

20

ในเชิงโครงสราง สวนหนึ่งสะทอนถึงการที่ผลิตภัณฑทางการเงินในไทย ท่ียัง
ขาดความหลากหลายและเนนการซื้อขายตราสารทุนเปนหลัก

2.8%

73.3%

26.6%
13.2%

85.0%

0.1%

0.3%

7.8%

0.7%

0.1%

96.6%

26.4%
65.6%

85.4%

14.9%
0.5% 0.7%

Korea Japan Hong Kong Singapore Thailand

Equity market
ETFs+DWs
Derivatives market
Bond market

ที่มา: WFE

Total trading value proportion by markets
ขอมูลป 2550; หนวย: พันลานเหรียญ

73,073 8,813 8,054 2,895 139100% =

 

ในเร่ืองความรูทางดานการเงนิ พบวา คนสวนใหญยังมีความรูทางดานการเงนิไมดีน้ัน  โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของ ตลท.

7%

13%

21% 22%

16%

10%
7%

3% 2%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

N=1400
หนวย: เปอรเซ็นต

เปอรเซ็นตของการตอบ

จํานวนขอท่ีตอบถูกตอง

Source :Potential Investor and Corporate Image Survey 2007 ; SET Research Institute

14%

26%
32%

20%

9%

0 1 2 3 4
จํานวนขอท่ีตอบถูกตองของความรูการเงินท่ัวไป

29% 34%

24%

10%
4%

0 1 2 3 4
จํานวนขอท่ีตอบถูกตองเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ  ตลท.

29%

14%

22%
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ในปจจุบนั ยงัเปนตลาดทุนที่เนน Equity Products มากกวาผลิตภณัฑอ่ืนๆ เมือ่เทียบกับ
ประเทศในเอเชียตางๆ เชน เกาหลี สิงคโปร ฮองกง (แผนภาพที่ 15) 

4. จึงไมนาแปลกใจที่ขอจํากัดเหลานี้ ทั้งเรื่องขนาดของตลาด ฐานนกัลงทนุที่เล็ก ความรูความเขาใจ
ที่มีไมมาก ไดนําไปสูปญหาความไมหลากหลายของสินคาบริการ ในตลาดทนุไทย (ตามที่ได
กลาวมาแลวในสวนที่ 2) ซ่ึงทําใหความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และทางเลือกในการ
ลงทุนมีไมมาก หรือมีแตตนทุนสูง จึงกลายเปนเงื่อนสําคัญที่สงผลกระทบตอความสามารถใน
การแขงขันของภาคเอกชนไทย และตอความยืดหยุนของประเทศในการบริการจัดการความ 
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลกและในระบบเศรษฐกิจไทย 

5. ขอจํากัดของสินคาบริการที่มีไมมาก ยังนาํไปสูปญหาการทําธุรกิจของสถาบันตัวกลางที่ยังมุง
อยูที่คา Commission Fee ของการซื้อขายหุนเปนหลัก ทาํใหบริษัทหลักทรัพยเหลานี้ออนไหว ตอ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย (เชนดังชวงนี้ ทีว่ิกฤต Subprime ทําใหปริมาณการซื้อ
ขายในระบบลดลงมาก) และทําใหการเสนอบริการทางการเงินที่เปนนวัตกรรมใหมๆ มีอยู
จํากัด เปนเงื่อนไขทําใหยากตอการที่จะปรบัตัวกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว   

                   แผนภาพที่ 16: โครงสรางรายไดของ บล. ไทย เทียบกับ บล. สหรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. องคประกอบของผูลงทุน (Composition of Investors) ในสวนนี ้ ประเทศไทยก็ยังพึ่งพา 

นักลงทุนสวนบุคคลเปนสําคัญ ที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 54 ของปริมาณการซื้อขายใน
แตละวนั ลดลงจากเดิมที่สูงถึงรอยละ 76 ขณะที่สัดสวนการซื้อขายของนักลงทุนตางประเทศ
ในชวง 3 ปหลังที่รอยละ 30-34 แตมีนักลงทุนสถาบันเพยีงรอยละ 16 

21

สถาบันตัวกลาง (SECURITIES COMPANY) ยังคงมีโครงสรางรายได
ท่ีพึ่งพิงคาธรรมเนียม ไมเอ้ืออํานวยตอการแขงขันท่ีเพิ่มข้ึนในตลาดทุนโลก

Note: 1. Data of Thailand are based on industries of securities and asset management
2. Data of US are based on NYSE and NASD member firms
3. Thailand: Other incomes = Margin interest, interest on deposits and lending, investment advisory, mutual fund sale revenue, securities registrar, and others
4. US: Other incomes = margin interest, mutual fund sale revenue, research revenue, commodities revenue,

Other securities related income = investment advice and counsel, service charges and custodian fees, dividends and interest on term investment. 
Source: SEC, Thailand, and Securities Industry Association

ขอมูล ณ สิ้นป 2548
โครงสรางรายไดสถาบันตัวกลางของไทย  2548
หนวย: เปอรเซ็นต
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โครงสรางรายไดสถาบันตัวกลางของสหรัฐอเมริกา 2548
หนวย: เปอรเซ็นต
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                       แผนภาพที่ 17 : สัดสวนการซื้อขายของนักลงทุนประเภทตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

7. เสถียรภาพของตลาดทุน จากโครงสรางที่ (1) นักลงทุนสวนบุคคลคิดเปนสัดสวนใหญของการ
ซ้ือขายในแตละวัน ทําใหตลาดมีความผันผวนออนไหวตอขาวตางๆ และ (2) จากทีน่ักลงทุน
ตางประเทศคดิเปนสัดสวนลําดับที่ 2 ของการซื้อขายในตลาด สงผลใหเราไดรับอิทธิพลจาก
ปญหาที่เกิดขึน้ในตางประเทศอีกดวย (เชนชวงนี้ที่นกัลงทุนตางชาติตองขายสินทรัพยเพื่อนํา
สภาพคลองกลับประเทศ) โดยนักลงทุนตางชาติซ่ึงใหญเมื่อเทียบกบัขนาดตลาดทุนไทย เหมือน
ชางในบอน้ํานอย ไมวาจะทําอะไรก็จะมผีลมาก โครงสรางเชนนี้ทาํใหดัชนหีลักทรัพยไทยมี
ความผันผวนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และสงผลให P/E ของหุนไทยอยูในระดับต่ํากวา
ประเทศอื่นๆ ซ่ึงในประเดน็ที่ 6 และ 7 นี ้ ช้ีถึงขอจํากัดจากที่เรายังมนีกัลงทุนประเภทสถาบัน
ไมมากพอที่จะเปนสมอถวงสรางเสถียรภาพใหกับตลาดทุนภายในประเทศ  

                   แผนภาพที่ 18: ความผันผวนของดัชนีหลักทรัพยไทยเทียบกับ ตปท. 
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ในดานเสถียรภาพ ตลาดตราสารทุนไทยมีความผันผวนของราคาสูงกวาหลาย
ประเทศในภูมิภาค ซ่ึงสงผลตอความนาสนใจในการลงทุนในไทย และเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําให P/E ของหุนไทยอยูในระดับต่ํา

11%

14%
16%

19%
หนวย: เปอรเซ็นต,

คาเฉลีย่ความผันผวนของดัชนีหลกัทรัพยในชวง 90 วัน (Averaged 
90-day volatility of historical closing prices) ในชวงป 2548-2550

Malaysia Singapore Hong Kong Thailand

ที่มา: Bloomberg ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550  

15

ในดานองคประกอบของนักลงทุน ผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศมีสัดสวน
การซื้อขายนอย คือประมาณ 16% ของมูลคาการซื้อขายรวม
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สัดสวนมูลคาการซื้อขายแยกตามประเภทผูลงทุน
หนวย: เปอรเซ็นต

ที่มา: SETSMART as of February 2008
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

4. แนวทางในการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศในชวงตอไป 

 ถาตลาดเงินตลาดทุนเปนหวัใจสําคัญของการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในระยะยาว แตกลับ
มีอุปสรรคปญหามากมายเชนนี้ แนวทางที่จะใชในการพัฒนาตลาดเงนิตลาดทุนของประเทศนั้น จึงมีความ
จําเปนที่จะตองเขาไปแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ โดยเริม่จากการพัฒนาโครงสรางที่สําคัญพื้นฐานของระบบ
การเงินกอน เพื่อใหเปนรากฐานในการพฒันาประเทศตอไป  ซ่ึงในสวนนี้ ทางธนาคารแหงประเทศไทยได
จัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 สําหรับภาคธนาคารพาณิชยเรียบรอยตั้งแตชวงกลางป 2551 
ที่ผานมา เพื่อประกาศใชในป 2552-2556  

แผนดังกลาวมเีปาหมายสําคญั คือ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินของประเทศ โดยการ
ลดตนทุนของทั้งระบบ (2) การเพิ่มการแขงขัน และ (3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่ไมครบถวนพอ เพื่อใหสถาบันการเงินมีความเขมแขง็ตอเนื่อง และใหบริการทางการเงินแก
ระบบเศรษฐกจิทั้งในแงการระดมเงินทนุ การเขาถึงเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงที่ทําใหตนทุนของ
ภาคเอกชนไทยไมเสียเปรยีบและแขงขันกบัตางประเทศได โดยมีแนวทางสําคัญคือ9 

• การลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบของทางการ  
• การลดตนทุนที่เกิดจากปญหา NPL ที่ยังคางอยู  
• การเพิ่มการแขงขันทั้งดานของขอบเขตธุรกิจที่สถาบันการเงินสามารถทําได และขอบเขต

ที่สถาบันการเงินแตละประเภทสามารถทําธุรกิจไดมากขึน้ 
• การสงเสริมใหมีการเขาถึงบริการทางการเงินไดงายขึ้น ในรูปแบบของการสนับสนุน

การเงินระดับยอย หรือไมโครไฟแนนซ  
• การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานซึ่งจะเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง  
• การปรับโครงสรางพื้นฐานในระบบขอมูลเครดิตเพื่อชวยธนาคารพาณิชยในการปลอย

สินเชื่อและบรหิารความเสี่ยง  
• การพิจารณาโครงสรางพื้นฐานในแงกฎหมายทางการเงนิ  
• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในแงการออม  
• การมีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและการมีระบบที่ทันสมัย เพื่อสรางฐานการทํา

ธุรกิจอินเทอรเน็ต แบงกิ้งในระยะตอไป 

แผนขางตนนาจะชวยใหการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชยไทยใหกาวรุดหนาไป เพื่อเปนรากฐาน
สําคัญในการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ  สวนในการพัฒนาตลาดทุนนั้น คณะทํางาน

                                                  
9  อางอิงจากคําสัมภาษณของ ดร. บัณฑิต นิจถาวร รองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 
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ภายใตคณะกรรมการเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย ไดหารือในประเด็นนี้โดยละเอยีด และมีแนวคิดเบือ้งตนใน
การพัฒนาตลาดทุนดังนี้ (ซ่ึงนาจะสอดรับกับแผนการพฒันาตลาดเงินของ ธปท.) 10 

1. การวางกรอบการพัฒนาตลาดทุนครั้งนี้ เนนเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานสําคัญใน
ดานตางๆ เพือ่ใหตลาดทุนไทย “ตอบสนองความตองการของผูลงทุนและผูระดมทุนไดอยาง
กวางขวาง ทัว่ถึง มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ ดวยมาตรฐานสากล และเชื่อมโยงตลาดทุน
ทั่วโลก”  

2. โดยเปาหมายสําคัญของแผนมีอยู 3 ดานกลาวคือ 
• การใหบริการทางการเงินอยางกวางขวาง ทั่วถึง (Financial services for all) 
• การใหบริการทางการเงินดวยประสิทธิภาพ และมาตรฐานสากล (World class financial 

services) ในมติิดานความครบถวนของสินคา ตนทุน และการดแูลใหความรูและปกปอง
นักลงทุน 

• การเปดกวาง เชื่อมโยงกับตลาดทุนทั่วโลก (Openness/Financial Integration) 
ซ่ึงการบรรลุถึงเปาหมายสําคัญทั้ง 3 ดานนี้ จะชวยใหแกไขปญหาที่ไดกลาวไวในสวน

ที่สามหลายประการ เชน จาํนวนฐานนกัลงทุนที่มีอยูจาํกัด การเพิ่มความหลากหลายของสินคา
และบริการ การยกระดับความรูของนักลงทุน และนําไปสูขนาดตลาดทุนที่ลึก ใหญ และมี
พลวัตมากขึ้น ซ่ึงหากทําไดจะเปนเสาหลักอีกตนที่ชวยเพิม่ความสามารถการแขงขันของไทย 

3. มาตรการสําคัญตางๆ ที่กําลังพิจารณาเพื่อนําไปสูการยกระดับตลาดทุนไทย ควบคูกับการพัฒนา
ระบบธนาคารพาณิชยที่ ธปท. กําลังดําเนนิการอยู ประกอบดวย 
• การ Demutualization ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• การดําเนินการเพื่อเปดเสรีตลาดทุนไทยในมิติตางๆ ตามแผนที่กําหนดไว และขยาย

ขอบเขตของการประกอบธุรกิจของ บล. บลจ. 
• การปฏิรูประบบการกํากับดูแลตลาดทุน ใหเอื้อตอตลาดใหมากขึ้น  
• การปฏิรูประบบภาษีใหเปนกลาง รวมทัง้เอื้อตอการพฒันาตลาดทุน 
• การปฏิรูปรางกฎหมายตางๆ ที่เปนอุปสรรคของการทํางานของตลาดทุน 
• การเพิ่มบริษัทใหมๆ สําหรับตลาดหลักทรัพย 
• การปฏิรูปตลาดตราสารหนี้อยางตอเนื่องตามแผนที่วางไว 

นอกจากนี ้ยังมีแผนการทํางานเรื่องการขยายฐานผูลงทุน ทั้งที่เปนสวนบุคคลและที่เปน
นักลงทุนสถาบัน การดแูลปกปองนักลงทุน การเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ การลดตนทุนในดาน

                                                  
10 สรุปจากมุมมองและความเขาใจของผูเขียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคณะทํางาน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ตางๆ การพัฒนา Venture Capital, Private Equity, Securitization ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปน ทั้งในสวนของมาตรฐานบัญชี ธรรมาภิบาล เทคโนโลยี เปนตน  

4. ทั้งนี้ นาจะเห็นรางสมบูรณฉบับแรกในชวงตนป 2552 กอนที่จะใชเปนกรอบในการพัฒนา
ตลาดทุนไทยในชวงตอไป  

 
หากจะสรุปแลว จากแนวโนมการแขงขนัระหวางตลาดเงินตลาดทุนของประเทศตางๆ ที่รุนแรงขึ้น

อยางตอเนื่องในชวงที่ผานมา ประเทศไทยคงมีทางเลือกไมมากระหวาง (1) ยอมใหถูก marginalize ตอไป
ตามที่เคยเกดิขึน้ในชวง 10 ปที่ผานมา หรือ (2) จะกลับมาทบทวนอยางจริงจังวา ไทยจะยืนหยดัอยูอยางไร
ในระบบการเงินโลกที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และจะมุงพัฒนาตลาดเงนิตลาดทุนไทยอยางไร 

ในประเด็นนี้ แมบทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันนั้น จะไม
ชัดเจนเชนเดยีวกับปจจัยอ่ืนๆ และดูเหมือนกับวาจะสงผลทางออม ในระยะยาว และมีความสําคัญรองลงไป
เทานั้น แตถาพิจารณาใหถองแทลึกลงไปแลว จะพบวาตลาดเงนิตลาดทุนเปนปจจยัที่สําคัญยิ่งตอการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไมนอยกวาเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดสรร
ทรัพยากรที่มอียูจํากดั เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่ม TFP (Total Factor Productivity)  ดวยเหตนุี้ โจทยที่สําคัญของภาครัฐก็คือ จะใชตลาด
เงินตลาดทุนไทยเพื่อเอื้อใหเศรษฐกิจไทยกาวตอไปอยางไร ซ่ึงปญหาและอุปสรรคดูเหมือนกับมมีาก แต
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ของธนาคารแหงประเทศไทย และแผนพัฒนาตลาดทนุที่ทางการ
กําลังรวมกันรางอยูในขณะนี้ จะเปนกาวสําคัญที่จะชวยในการยกระดับของตลาดเงินตลาดทุนไทย เพื่อให
ตลาดเงินตลาดทุนเปนโครงสรางสําคัญของประเทศ ที่เอื้อตอการเพิ่มความสามารถในการแขงขนัในระยะ
ยาว และนําไปสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยนื 
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