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ภาครัฐและเอกชน มั่นใจ 
เศรษฐกิจไทยเขมแข็ง

ทำไมตอง... 
เกษียณยิ้ม

SINGLE STOCK FUTURES
นองใหมมาแรง!! 



 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีไรพรมแดนในปจจุบัน

สงผลใหตลาดหลักทรัพยทั ่วโลกเชื่อมโยงกันอยางทั่วถึง ในสวนของ 

ประเทศไทยเอง ภาครัฐก็ไดใหความสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยให

เขมแข็ง มีประสิทธิภาพมาตรฐานทัดเทียมตางประเทศ และเปนตลาดท่ี 

นาสนใจลงทุนในระดับภูมิภาค จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน 

ไทยขึ้น  เพื่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย  โดยมีภารกิจหลัก 

ประการหน่ึงที่สำคัญอยางยิ่ง คือ การจัดทำ ‘แผนพัฒนาตลาดทุนไทย’    

เพื่อใหการพัฒนาตลาดทุนไทยเปนไปอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมมากขึ้น   

ติดตามอานรายละเอียดไดจาก “แผนพัฒนาตลาดทุนไทย...เสริมศักยภาพ

ความนาสนใจของตลาดทุนไทย”

 จากนั้น พบกับหลากหลายมุมมองความเห็นและโอกาสในการลงทุนใน

ประเทศไทยจากท้ังภาครัฐและเอกชน ที่แสดงตอผูลงทุนสถาบันทั้งในและ 

ตางประเทศบนเวที Thailand Focus 2008 - Diversifying the Thai Portfolio 

ซึ่งเปนงานท่ีจัดขึ้นตอเนื่องเปนปที่ 4 นับจากป 2548 เพื่อใหขอมูลดาน

เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศแกผูลงทุนท่ัวโลก  

  ตอดวยสาระความรูที่นาสนใจ ที่จะมาตอบคำถามวาทำไมเราทุกคน

ถึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองวางแผนเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณ ซ่ึงเปนท่ีมาท่ี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีกลไกเผยแพรความรูเร่ืองการบริหาร

การเงินภายใตชื่อโครงการวา “เกษียณยิ้ม” เพื่อใหในอนาคตสังคมไทยมี

ผูสูงอายุที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได และเตรียมพรอมสูการมี 

ชีวิตหลังวัยเกษียณอยางมีสุข   

 ปดทายดวยการมาทำความรูจักกับผลิตภัณฑใหมลาสุดจากตลาด 

อนุพันธ “SINGLE STOCK FUTURES” วาจะมีลักษณะและหนาตาอยางไรใน 
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“วารสารตลาดหลักทรัพย” จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง และเพ่ือเผยแพรพัฒนาการใหมๆ ซึ่งจะ
เอื้อประโยชนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยและการพัฒนาตลาดทุน ขอความหรือความเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ ไมจำเปนที่ตลาดหลักทรัพยจะตองเห็นดวยเสมอไป ผูสนใจสมัครสมาชิก
โปรดชำระเงินเปนเช็คธนาคาร/ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน  สั่งจาย “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”  ปณ. ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์หรือโอนเงินผาน ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 009-1-76299-5 ชื่อบัญชี “ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” พรอมแนบหลักฐานสำเนาการโอนเงินพรอมใบสมัคร สงมาที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือสงสำเนาการโอนเงิน พรอมใบสมัครมาท่ี  โทรสาร : 0-2654-5399 หรือสมัครผานเว็บไซต www.setf inmart.com สอบถามเพ่ิมเติมติดตอฝายสื่อความรูและหองสมุด 
โทร. 0-2229-2000 ตอ 2045  E-mail : mediaandlibrarydept@set.or.th

บรรณาธิการ ผาณิต  เกิดโชคชัย
กองบรรณาธิการ ปนัดดา เพิ่มประโยชน
 ธัญธีรา สาระเกต ปณิธี ฉัตรพลรักษ
 นรีรัตน สันธยาติ สุรีรัตน ณ ระนอง
อำนวยการผลิต ฝายสื่อความรูและหองสมุด
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย       



3วารสารตลาดหลักทรัพย

 ในโลกปจจุบัน ตลาดทุนมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากตลาดทุนทำหนาท่ีเปนแหลงระดมทุนใหกับ 

ภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงานและสรางความสมดุลใหกับระบบการเงิน อีกทั้งยังเปนทางเลือก 

การออมเงินใหประชาชน  

 ในขณะเดียวกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีทันสมัย ทำใหตลาดหลักทรัพย 

ทั่วโลกเชื่อมโยงกันอยางทั่วถึง เกิดเปนกระแสการลงทุนที่ไรพรมแดน ตลาดหลักทรัพยตางๆ ไดปรับตัว และมองหาโอกาสทางธุรกิจจากภายนอกเพ่ือ

ดึงดูดสภาพคลองเขาสูระบบ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหแข็งแกรง และออกนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสรางความนาสนใจและดึงดูดเงินลงทุน

  การต้ังคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
 การเปลี่ยนแปลงของโลกตลาดทุนดังกลาว ภาครัฐไดใหความสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพมาตรฐานทัดเทียม 

ตางประเทศ และเปนตลาดท่ีนาสนใจลงทุนในระดับภูมิภาค จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยขึ้นเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2551 เพื่อเปน   

กำลังสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยอยางตอเนื่อง โดยมีตัวแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานเศรษฐกิจและการคลังจากทั้งภาครัฐและเอกชนเขา 

รวมเปนคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยไดมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและคณะอนุกรรมการกำกับ

การพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ เพื่อดำเนินงานพัฒนาตลาดทุนไทยอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมมากข้ึน คณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ โดย

มีผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปนประธานคณะอนุกรรมการไดรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยไวดังน้ี 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการ

3. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรรมการ

4. ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กรรมการ

5. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ กรรมการ

 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

6. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริม กรรมการ

 การประกอบธุรกิจประกันภัย

7. เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน กรรมการ

 บำเหน็จบำนาญขาราชการ

8. ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการ

9. ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน กรรมการ

10. ประธานสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย กรรมการ

11. ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ

12. ผูแทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย กรรมการ

13. ผูแทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการ

14. ผูแทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กรรมการ

15. นายบรรยง พงษพานิช กรรมการ

16. นายไพบูลย นลินทรางกูร กรรมการ

17. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการ

18. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ

19. นายกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ กรรมการ

20. ผูอำนวยการสำนักงาน กรรมการ

 เศรษฐกิจการคลัง และเลขานุการ

21. ผูอำนวยการสำนักงาน กรรมการ

 บริหารหนี้สาธารณะ และเลขานุการ

22. กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพย กรรมการ

 แหงประเทศไทย และเลขานุการ

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย...
เสริมศักยภาพความนาสนใจ
ของตลาดทุนไทย

คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
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โดยมีรายละเอียดหลักใน 3 ดาน คือ

   1. การใหบริการทางการเงินอยางกวางขวาง ทั่วถึง (Financial Service for all) 

   2. การใหบริการทางการเงินดวยประสิทธิภาพ และมาตรฐานสากล (World class  f inancial services)

  • การมีสินคาและบริการครบถวนหลากหลาย (Variety and completeness of products)

  • ความมีประสิทธิภาพและตนทุนทางการเงินต่ำ (Eff i ciency and low cost)

  • ผูลงทุนมีความรูความเขาใจและไดรับการปกปองอยางเหมาะสม (Investor protection and education) 

   3. การเปดกวาง เชื่อมโยงกับตลาดทุนทั่วโลก (Openness and integration to global capital market)

ดยมีรายละเอียดหลักใน 3 ดาน คือยล ี ั 3

“ตลาดทุนไทยจะตอบสนองความตองการของผูลงทุนและผูระดมทุนไดอยางกวางขวาง

ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ ดวยมาตรฐานสากล และเชื่อมโยงตลาดทุนทั่วโลก”

 จากวิสัยทัศนของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยขางตน คณะอนุกรรมการชุดดังกลาวยังไดกำหนดเปาหมายของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยท่ีสอดรับกับ

วิสัยทัศนจำนวน 6 เปาหมาย คือ

   1. มีระดับการเขาถึงที่เหมาะสมกับผูลงทุนและผูระดมทุนประเภทตางๆ

   2. พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินคาเพื่อการลงทุน ระดมทุนการบริหารความเส่ียงและตอบสนองกับความตองการ

   3. มีตนทุนทางการเงินและตนทุนการทำธุรกรรมทางการเงินท่ีต่ำ และสามารถแขงขันได

   4. มีโครงสรางพื้นฐานท่ีมีประสิทธภาพท้ังทางดานกฎหมาย ระเบียบ บัญชี ภาษี เทคโนโลยี และการกำกับดูแล

   5. นักลงทุนไดรับการคุมครองและความรูอยางเหมาะสม

   6. เปดเสรีการทำธุรกจิในตลาดทุน โดยมีการกำกับดูแลอยางเหมาะสม และสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเติบโตของตลาดทุน

 หากการดำเนินมาตรการตางๆ ที่กำหนดขึ้นสามารถบรรลุเปาหมายไดทั้ง 6 ประการในขางตนนี้ คาดวาจะเกิดผลลัพธ (outcome) ที่สอดรับกับ 

วิสัยทัศนของแผนฯ และเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน 4 ประการ คือ

   1. ตลาดทุนไทยจะมีขนาดและสภาพคลองเพิ่มขึ้น

   2. ตลาดทุนไทยมีความสมดุลและมีเสถียรภาพมากข้ึน

   3. ตลาดทุนไทยเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

   4. คนไทยมี wealth และ welfare เพิ่มขึ้น

VISION

EXPECTED OUTCOME
(1) ตลาดทุนมีขนาดและสภาพคลองเพิ่มขึ้น (2) ตลาดทุนมีความสมดุลและมีเสถียรภาพขึ้น

(3) ตลาดทุนเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (4) นำไปสูการเพิ่ม Wealth และ Welfare ของคนไทย

1. มีระดับการเขาถึงที่เหมาะสมกับผูลงทุนและผูระดมทุนประเภทตางๆ

2. พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินคาเพื่อการลงทุน ระดมทุน การบริหารความเส่ียง และตอบสนองกับความตองการ

3. มีตนทุนทางการเงินและตนทุนการทำธุรกรรมทางการเงินท่ีต่ำ และสามารถแขงขันได

4. มีโครงสรางพื้นฐานท่ีมีประสิทธภาพท้ังทางดานกฎหมาย ระเบียบ บัญชี ภาษี เทคโนโลยี และการกำกับดูแล

5. นักลงทุนไดรับการคุมครองและความรูอยางเหมาะสม

6. เปดเสรีการทำธุรกิจในตลาดทุน โดยมีการกำกับดูแลอยางเหมาะสม และสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเติบโตของตลาดทุน
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  มาตรการ Big Bang เพื่อปฏิรูปโครงสรางและภาวะแวดลอมของตลาด

คำวา “Big Bang” นำมาใชพูดถึงการผอนปรนกฎเกณฑตางๆ และการเปดเสรีในตลาดการเงินของประเทศอังกฤษในป 1986 ซึ่งมี 

การยกเลิกกฎเกณฑ อาทิ การยกเลิกการกำหนดคาคอมมิชชั่น การเปลี่ยนแปลงระบบซ้ือขาย ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาด

คร้ังสำคัญ และนำไปสูภาวะ “Big Bang”

 เชนเดียวกับในประเทศญ่ีปุนที่มีการดำเนินนโยบายปฏิรูประบบการเงินของประเทศท่ีเรียกวา “Japanese version of Big Bang” โดยมี 

จุดมุงหมายเพ่ือฟนฟูระบบการเงินของประเทศใหทัดเทียมกับตลาดในตางประเทศ เชน นิวยอรก และลอนดอน โดยการปฏิรูประบบการเงินของญ่ีปุน 

ไดดำเนินมาตรการภายใตหลักการ 3 ประการคือ 1) ความเปนอิสระของตลาด 2) ความโปรงใสและยุติธรรม 3) ความเปนตลาดระดับโลก

 สำหรับตลาดทุนไทยน้ัน คณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ ไดรวมระดมความคิดและกำหนดมาตรการท่ีตองทำเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ 

และจำเปนตอการพัฒนาตลาดทุนไทย อาทิ

   • การแปรสภาพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Demutualization)

 ในชวง 10 ปที่ผานมา ตลาดหลักทรัพยทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ัง 

ในดานรูปแบบการทำธุรกิจ โครงสรางการถือหุน การปรับเกณฑตางๆ การเปล่ียนแปลง

จากการมุงเนนการจดทะเบียนของบริษัทในประเทศและซ้ือขายกันระหวางกลุมสมาชิก

เปนการจดทะเบียนขามตลาดและมีการซ้ือขายท่ัวโลก ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย

ในตางประเทศก็มีการเปล่ียนรูปแบบการถือหุนจาก “กลุมการคาหลักทรัพย” (Mutual 

Club) หรือแบบท่ีควบคุมโดยภาครัฐหรือกึ่งภาครัฐซึ่งปจจุบันเหลือเพียง 4 แหงในโลก 

(ณ สิ้นป 2550) มาสูการแปลงสภาพ (Demutualization) และสวนใหญจะเขา

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของตนเอง เพื่อปรับปรุงองคกร ใหตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงของโลกเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ

 สำหรับสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การเปดเสรีเคลื่อนยายเงินทุน 

และเศรษฐกิจที่มีการเชื่อมโยงมากข้ึน เนื่องจาก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การส่ือ

สารท่ีทำใหขอมูลสงผานเร็วข้ึน ผูลงทุนมีทางเลือกและสามารถโยกยายการทำธุรกรรม

ไปยังตลาดที่มีประสิทธิภาพมากกวามีบริการที่ครบวงจร และตนทุนท่ีต่ำกวา โดยไม

จำเปนตองยึดติดกับการทำธรุกรรมของตลาดหลักทรัพยในประเทศของตนอีกตอไป

  จากการศึกษาเอกสารการสำรวจตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวาตลาดหลักทรัพยท่ีดำเนินการแปลงสภาพสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

ไดอยางมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุมที่จดทะเบียนแลวจะมีประสิทธิภาพสูงกวากลุมที่ยังดำเนินงานในรูปแบบคลับกวาสองเทาตัว เพราะการมีผูถือหุน 

ทำใหตองดำเนินการอยางมีความรับผิดชอบในการมุงหารายไดมากขึ้น บริหารคาใชจายในการดำเนินงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลาดทุนไทยจึง 

ควรเรงปรับตัวใหทันกับกระแสการแขงขัน เพื่อไมใหถูกลดทอนบทบาทในเวทีโลก โดยมีมาตรการ อาทิ ปรับโครงการองคกรของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยภายในป 2551 การแปลงสภาพตลาดหลักทรัพยฯ เปนบริษัทจำกัดภายในป 2552 และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 

ป 2554

   • การเปดเสรีการทำธุรกิจในตลาดทุน (Liberalization)

 จากกระแสการแขงขันตลาดทุนโลกที่รุนแรง การเปดเสรีจึงเปนกลยุทธหนึ่งที่สำคัญของหลายประเทศ โดยหลายประเทศมีการออกกฎหมาย    

บังคับใหตลาดหลักทรัพยตองมีสภาพแขงขันและมีตนทุนที่ต่ำลง อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรปและญ่ีปุน นอกจากน้ี ยังไดเกิดแนวโนมการสรางพันธมิตร 

รวมไปถึงการรวมตลาดทุนในภูมิภาคตางๆ ทั้งยุโรปและเอเชีย เพื่อเปดใหมีการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา บริการและแรงงานอยางเสรี ดังน้ัน            

ตลาดทุนไทยจึงตองพรอมรับกระแสการแขงขันและเปนสวนหนึ่งในตลาดทุนโลก และพรอมยกมาตรฐาน ลดตนทุนและคาใชจาย โดยมีมาตรการเชน 
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  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และติดตามผลการดำเนินอยางอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังประเมินผลอยางจริงจังจะชวยใหตลาดทุนไทย

มีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยมีสินคาที่หลากหลายและบริการที่ครบวงจร สามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุนไดอยางครบครัน 

ชวยสรางสภาพคลองและความนาสนใจใหตลาดทุนไทยใหเปนทางเลือกการลงทุนท่ีสำคัญในระดับภูมิภาค 

การอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทำธุรกิจหลักทรัพยไดเต็มรูปแบบโดยจัดโครงสรางไดตามตองการ (Single      

License) การเปดเสรีใบอนุญาตหลักทรัพยเปนการทั่วไปมีผลในตนป 2555 การเปดเสรีคาธรรมเนียมมีผลตนป 2553 เปนตน

   • การผอนปรน กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในตลาดทุน (Deregulation)

 ในการเตรียมความพรอมการแขงขัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในฐานะท่ีมีบทบาทสำคัญในการ 

พัฒนาตลาดทุนจึงมีเปาหมายท่ีจะปฏิรูปกฎเกณฑ วิธีปฏิบัติ ทัศนคติในการกำกับดูแล โดยมีแนวทางท่ีจะเอื้อประโยชนใหเกิดการแขงขันไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนของกฎเกณฑเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสินคา บริการใหมๆ และการเติบโตของตลาดทุน โดยมีมาตรการ อาทิ 

การลดการตัดสินใจแทนผูลงทุนโดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลใหกับกลุมผูลงทุนท่ีดูแลตนเองไดมากขึ้น การอนุญาตให industry มีสวนรวมในการออก

กฎเกณฑมากข้ึน

  • การปฏิรูประบบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ (Legal reform)

 ดานการปฎิรูประบบกฎหมายจะมีมาตรการ อาทิ การแกไขปรับปรุงกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด พระราช 

บัญญัติหลักทรัพยในการจัดตั้งและบริหาร รวมทั้งเพื่อใหสามารถปรับโครงสราง (การควบรวมกิจการและการโอนสิทธิหนาท่ี) ไดรวดเร็วและเปนไป 

ตามหลักธรรมาภิบาลภายในป 2554 การปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เชน class action และ civil penalty การแกไขกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับสิทธิของผูลงทุนตางดาวที่เปนบริษัทจดทะเบียน และบริษัทหลักทรพัยใหสามารถเขามาประกอบธุรกิจไดโดยมีขอจำกัดนอยที่สุด โดยมี

แผนที่จะดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในป 2555 เปนตน

   • การปฏิรูประบบภาษีที่เกี่ยวของ (Tax reform)

 ดานการปฏิรูประบบภาษี คณะทำงานดานภาษีเพื่อพัฒนาตลาดทุนมีแผนที่จะปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงิน    

ไมใหเกิดความซ้ำซอนและสามารถแขงขันกับตางประเทศได

   • การปฏิรูปตลาดพันธบัตร (Bond market reform)

 ดานการปฏิรูปตลาดพันธบัตร ภาครัฐจะตองมีการพัฒนาวิธีบริหารเงินคงคลังเพื่อใหออกตราสารหน้ีไดอยางสม่ำเสมอและมีการบริหารตนทุน 

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มอุปสงคในตลาดตราสารหนี้ โดยการออกพันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนแปรผันตามอัตราเงินเฟอ 

(in f lation-linked bonds) และมีแผนที่จะเพิ่มสภาพคลองในตลาดรองโดยพัฒนา Private Repo และธุรกรรม Securities Borrowing and Lending 

(SBL)
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ภาครัฐและเอกชน มั่นใจ เศรษฐกิจไทยเขมแข็ง
 ทามกลางปจจัยทางการเมืองภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจ 

โลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทยในชวงที่ผานมา ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมกับ บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 

จำกัด ไดจัดงาน Thailand Focus 2008 - Diversifying the Thai 

Portfolio ขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2551 ที่โรงแรมพลาซา แอทธีนี      

เพ่ือเปนเวทีในการนำเสนอมุมมองและโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย 

ที่ทันตอเหตุการณและสรางความเช่ือม่ันใหแกผูลงทุนสถาบันท้ังในและ 

ตางประเทศรวม 128 คน ซ่ึงมีมูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการรวมกวา 

3.5 ลานลานบาท โดยมีการปาฐกถาพิเศษเพ่ือใหขอมูลลาสุดจากตัวแทน

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนการประชุมรวมกับบริษัท

จดทะเบียนไทยท่ีมานำเสนอขอมลู 66 แหงมากถึง 390 การประชุม

 รมช.คลังชี้เศรษฐกิจไทยแข็งแกรง พรอมรับประโยชน 
จากแนวโนมเศรษฐกิจโลก
 ดร. สุชาติ ธาดาธำรงคเวช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ 

คลัง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในปจจุบัน) ไดกลาวปาฐกถา

พิเศษและเรียกความม่ันใจในวิวัฒนาการของสังคมและการเมือง 

ไทยในสายตานักลงทุน โดยกลาววาวิวัฒนาการดังกลาวเปนแรงผลักดัน     

ทางสังคม (social dynamism) อันจะนำไปสูระบอบประชาธิปไตยที่   

สมบูรณซึ่งจะตองใชระยะเวลาในการพัฒนาและเติบโตตอไป

 นอกจากน้ี ดร. สุชาติ ยงักลาวถึงวิสัยทัศนของรัฐบาลไทยในการ 

นำพาประเทศใหกาวตอไป โดยเนนวาประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ที่แข็งแกรงและพรอมที่จะไดรับประโยชนจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

ของเศรษฐกิจโลกของปจจุบัน ซึ่งไดแก 

 1. การเติบโตของเศรษฐกิจเกิดใหมในภูมิภาคเอเชีย

 ดร. สุชาติ ชี้ใหเห็นวา ตลาดเกิดใหมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดแก 

จีน และอินเดีย นับวันจะทวีความสำคัญในฐานะกลไกหลักท่ีชวยผลักดัน

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงประเทศไทยเองก็ไดรับประโยชนจากการ

เติบโตของเศรษฐกิจเกิดใหมดังกลาว ทั้งในแงการคาและการลงทุน ซึ่ง  

เปนเหตุผลหลักที่ทำใหเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตไดในอัตรา 4.8% ใน 

ป 2550 และ 5.7% ในคร่ึงแรกของป 2551

 “การเติบโตของภาคสงออกที่ เคยคาดวาจะชะลอตัวลงตาม 

สภาพเศรษฐกิจโลกกลับมีสถานการณดีเกินคาด ดวยอัตราการเติบโต

ของสินคาสงออกไทยในจีน อินเดีย และภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งตะวันออก 

กลางที่ขยายตัวถึง 30-40% ในชวงครึ่งแรกของปนี้ เมื่อเทียบกับชวง 

เดียวกันของเมื่อปที่แลว รัฐบาลไทยก็ไดพยายามผลักดันใหเกิดการรวม

กัน (integration) ของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ผานการสงเสริมการเปด    

เขตการคาเสรีกับคูคาสำคัญทั้งหลาย ไมวาจะเปนจีน อินเดีย และ 

ประเทศอาเซียน”

“ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงและพรอมที่จะไดรับ   

ประโยชนจากแนวโนมการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน”

ดร. สุชาติ ธาดาธำรงคเวช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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   2. การมีทรัพยากรที่จำกัด ประกอบกับราคาพลังงานและสินคา

    เกษตรที่สูงขึ้น

 การเติบโตอยางรวดเร็วของกำลังการใชจาย และกำลังการบริโภค 

ในโลกนำไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยและสงผลทำให  

ราคาพลังงานและสินคาเกษตรพุงสูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงไดมี 

มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือผูบริโภคที่ประสบปญหาคาไฟฟาที่ 

เพิ่มขึ้น ตลอดจนใหการสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและกระตุนการ 

ใชเชื้อเพลิงท่ีสามารถนำกลับมาใชใหมได เชน แกสโซฮอล และไบโอดีเซล 

 นอกจากน้ี ราคาสินคาเกษตรท่ีนับวันจะทวีสูงข้ึนและความตองการ

ของตลาดโลกตอสินคาเกษตรนาจะเอ้ือประโยชนตอประเทศไทย ในฐานะ

ผูสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรสำคัญอันดับตนๆ ของโลกโดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง ขาว ยางพารา น้ำตาล และมันสำปะหลัง

 3. ความผันผวนในตลาดการเงินโลก

 “กุญแจสำคัญในการรับมือกับความผันผวนทางการเงินและ

การเคล่ือนยายของเงินทุนท่ีมีมากข้ึนในปจจุบัน คือ การขยายฐาน นักลงทุน 

ระยะยาวและการเพ่ิมความลึกใหแกตลาดการเงิน ทั้งตลาดตราสารทุน 

และตราสารหน้ี” ดร. สุชาติ กลาว

 แนวทางดังกลาวนำไปสูการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน 

ไทย ซ่ึงไดรางแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเพ่ือปฏิรูปตลาดทุนดวยมาตรการ 

ตางๆ อาทิ การเปดเสรีตลาด การปฏิรูปทางกฎหมายและภาษี ตลอดจน

การผอนปรนกฎระเบียบตางๆ เพื่อเพิ่มสัดสวนผูลงทุนสถาบันใน

ตลาดตราสารทุนและสัดสวนผูลงทุนบุคคลในตลาดตราสารหน้ี 

ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาและการใชเคร่ืองมือจัดการความเส่ียงใน 

รูปแบบตางๆ ซึ่งจะพัฒนาความสามารถในการแขงขันและเสริมสราง 

เสถียรภาพของตลาดทุนไทย

   4. สังคมผูสูงอายุ (aging society)

 ดร. สุชาติ ยังชี้ใหเห็นถึงแนวโนมประชากรศาสตรที่นับวันจะ

มีสัดสวนของผูสูงอายุมากขึ้นในสังคม ซึ่งผลกระทบที่จะตามมาก็คือ   

ตนทุนการบริการสุขอนามัยและสวัสดิการสังคมที่สูงขึ้น ตลอดจนการ 

ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งรัฐบาลไดมีมาตรการรับมือกบัปจจัยดังกลาว โดย 

การใหบริการดานสุขภาพเชิงปองกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพแรงงาน

ผานการใหความรูและการอบรมตางๆ นอกจากน้ี ยังไดศึกษาเกี่ยวกับ 

การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแหงชาติ ซึ่งจะชวยสงเสริมการออม 

ระยะยาวในระดับชาติตอไป

 สำหรับโครงการเมกะโปรเจ็กต ดร.สุชาติ กลาววา ยังคงเดินหนา 

ตอไป เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความสามารถทางการแขงขันใหแก  

เศรษฐกิจไทย “รัฐบาลไทยยังพรอมที่จะลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต     

ดวยวงเงินสูงถึง 1.88 ลานลานบาทในป 2552 - 2555 ซึ่งคาดวาจะ 

ชวยในการขยายการลงทุนในภาคเอกชน เนื่องจากบางโครงการเปนการ 

รวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง ยังจะชวยสงเสริมการลงทุนใน    

อสังหาริมทรัพยและเครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

ตางๆ ซึ่งจะเสริมสรางประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถใน

การแขงขันของประเทศไทย” ดร. สุชาติ กลาวสรุป

 ผูวาฯ แบงกชาติย้ำ เศรษฐกิจไทยสามารถปรับตัวและ 
ฟนตัวไดเร็ว
 ดร. ธาริษา วัฒนเกส ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)     

ระบุวา แมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในป 2551 จะลดลง 

จาก 6.1% ในไตรมาสแรกมาอยูที่ 5.3% ในไตรมาสท่ี 2 แตก็ยัง 

ถือวาดีกวาอีกหลายๆ ประเทศ ไมวาจะเปนฮองกง ที่ GDP ลดลง 

จาก 7.3% มาอยูที่ 4.2% ไตหวันลดจาก 6.3% มาเปน 4.3% หรือ 

สิงคโปรที่ลดลงจาก 6.9% เหลือเพียงแค 2.1% ตัวเลขเหลาน้ีสะทอน 

ใหเห็นวา ภาพรวมของประเทศไทยยังดีกวาอีกหลายๆ ประเทศมากนัก 

เน่ืองจากมีความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวไดเร็วกวา

 ผูวาฯ ธปท. ยังใหความเชื่อมั่นถึงอนาคตของเศรษฐกิจไทยดวยวา

“สภาพการณของประเทศไทยจะยังคงดีอยู ซึ่งเห็นไดจากสัดสวนหน้ีสิน 

ตางประเทศเม่ือเทียบกับ GDP เพิ่งลงมาแตะระดับต่ำสุดที่ 29.4% 

เมื่อปที่แลว ขณะท่ีเงินทุนสำรองระหวางประเทศก็เพิ่มมากขึ้นถึง 2 เทา

ในชวง 3 ปที่ผานมา จนถึงระดับกวา 1 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในปจจุบัน ซึ่งถือวาสูงกวาหนี้สินตางประเทศในระยะส้ันถึงกวา 4 เทา 

ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลใหประเทศไทยมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะจัดการกับ 

ปญหาทางเศรษฐกิจตางๆ หากจำเปน ไมวาจะเปนเร่ืองของความผันผวน 

ของกระแสการเคลื่อนยายเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยนหรือการกระตุน 

เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี ธุรกิจธนาคารก็อยูในสถานะท่ีแข็งแรง

พอที่จะรับมือกับสภาวการณที่ไมแนนอนของตลาดการเงินโลก BIS ratio 

ยังอยูในระดับท่ีสูงอยู ในขณะท่ีสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

มีการลดลงอยางตอเนื่อง” ดร. ธาริษา กลาว

ดร. ธาริษา วัฒนเกส
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
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 ดร. ธาริษา กลาวเพิ่มเติมดวยวา ภาคเอกชนของไทยในปจจุบัน

มีความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวอยางรวดเร็วกวาในอดีต ผูสงออก  

รูจักปรับตัวตามแนวโนมคาเงินบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการใชเคร่ืองมือ 

ปองกันความเสี่ยงของคาเงินในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบ 

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของชาติมหาอำนาจที่ เปนคูคากัน 

ในขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนไทยก็ไมพึ่งพาเงินกูยืมมากจนเกินไป 

แตหันมาใชเงินทุนที่เปนสวนของเจาของ (equity) และกำไรสะสมเปน 

แหลงเงินทุนสำคัญแทน

 จากการศึกษาของธปท.ลาสุดพบวา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของไทยนาจะอยูที่ระหวาง 5.5% - 6.1% ในชวงป 2551-2558 พรอมกับ 

ตั้งสมมติฐานวา อัตราการลงทุนที่แทจริงตอ GDP ที่แทจริง (real 

gross investment to real GDP) จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 22% ไปเปน      

28% - 30% ภายใน 7 ปนับจากนี้ เมื่อพิจารณารวมถึงการลงทุนจาก 

โครงการเมกะโปรเจ็กตดวย

 ดร. ศุภชัย ยังไดเสนอใหมีการรวมมือกันในภูมิภาค เพื่อปองกัน  

วิกฤตการณทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต พรอมทั้งแนะใหผูสงออก 

ไทยพัฒนาคุณภาพแรงงาน เพื่อขยายขีดความสามารถในการแขงขันใน

เวทีการคาโลก ทามกลางปญหาราคาวัตถุดิบและสินคาโภคภัณฑเพิ่มสูง

ขึ้นอยางตอเนื่องอีกดวย

 บริษัทจดทะเบียนเข็มแข็ง สรางโอกาสการลงทุน
 คุณปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาด 

หลักทรัพยฯ เนนถึงความแข็งแกรงของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งมี    

ผลการดำเนินงานในคร่ึงแรกของป 2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ 

ปกอนถึง 48% และมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีลดลงจากความสามารถใน 

การชำระหน้ีที่สูงขึ้น อันจะเห็นไดจากอัตรา interest coverage ratio 

ในไตรมาสท่ี 2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปที่แลวที่ระดับ 8.1 เทา มาเปน 8.7 

เทาในปนี้

 “โอกาสการลงทุนในประเทศไทยน้ันมีไดในหลากหลายอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจบริการ 

ทางการแพทยและการทองเที่ยว ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่นาพอใจมาก ใน 

ครึ่งปแรก ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มมีกำไรเพิ่มขึ้น

ถึง 383% และ 97% ตามลำดับ เม่ือเทียบกับปกอนหนาน้ี ในขณะท่ีกำไร 

สุทธิของธุรกจิบริการทางการแพทยและการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 46% และ 

73% ตามลำดับ”

 การรวมมือกันของภาคสงออกชวยบรรเทาผลกระทบ 
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
 ดร. ศุภชัย พานิชภักด์ิ เลขาธิการ UNCTAD ชี้ วิกฤตการณเศรษฐกิจ 

ของสหรัฐอเมริกาอาจสงผลกระทบตอระบบการเงินระหวางประเทศ    

ซึ่งอาจกอใหเกิดการหดตัวของการคาระหวางประเทศมากถึง 30% และ

มีผลตออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 1% ดังนั้น ประเทศไทย   

ในฐานะผูสงออกอาหารรายสำคัญของโลกควรกระจายธุรกิจออกไป     

ในตลาดใหมๆ นอกเหนือจากอเมริกาซึ่งเปนตลาดหลัก นอกจากนี้

ยังควรพัฒนาและออกผลิตภัณฑใหมๆ  เพ่ือกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ

“ดวยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียและแอฟริกาโดยเฉล่ีย

ท่ี 6% การเพ่ิมการคาขายระหวางกัน นาจะชวยใหท้ังสองทวีปหลีกเล่ียง    

จากผลกระทบของภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมไดมาก 

ขึ้น” ดร. ศุภชัย กลาว

คุณปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยฯ

ดร. ศุภชัย พานิชภักด์ิ
เลขาธิการ UNCTAD
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 ธุรกิจการทองเท่ียวและบริการทางการแพทย กับศักยภาพ 
ในการเติบโต
 คุณวีรศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา เชื่อมั่นวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความสมดุลและชวยสราง

ผลกำไรไดอยางยั่งยืน และเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยาง

รวดเร็วท่ีสุดในป 2550 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาเท่ียวเมืองไทย

จำนวน 14.4 ลานคน เพิ่มขึ้น 4.65% จากป 2549 สำหรับปนี้ 

คาดการณวาจะมีนักทองเท่ียวเขามาในประเทศมากข้ึนเปน 15.4 ลานคน 

และประเมิน รายไดจากการทองเที่ยวไวที่ 600 ลานบาท

 “ภาครัฐไดใหการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจการทองเท่ียว

อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีของสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่วางแนวคิด area base เพื่อ 

ดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในโครงการใหญๆ โดยไดรับสิทธิยกเวน 

หรือลดการชำระภาษีนำเขา นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดสงเสริมการสราง 

ความสัมพันธและการเชื่อมตอระหวางประเทศในเขตลุมแมน้ำโขง     

ซึ่งกำลังมีการกอสรางทางหลวงสายเอเชีย เพื่อเชื่อมตอเมืองตางๆ ใน

บริเวณทะเลจีนใตเขากับเมืองในแถบอาวเบงกอล รวมถึงเสนทางเชื่อม 

ตอจากสิงคโปรไปยังจีนอีกดวย” คุณวีรศักดิ์ กลาว

 การจัดงาน Thailand Focus 2008 น้ีนับเปนการจัดงานคร้ังท่ี 4 นับต้ังแตป 2548 โดยไดรับความสนใจจากผูท่ีอยูในแวดวงตลาดทุนท้ังภาครัฐ 

และเอกชน ตลอดจนส่ือมวลชนท้ังในและตางประเทศอยางตอเน่ือง โดยมีผูสนใจเขารวมงานในคร้ังน้ีรวมท้ังส้ินกวา 560 คน และมีบริษัทจดทะเบียน 

ท่ีเขารวมใหขอมูลแกผูลงทุนจำนวน 66 บริษัท จาก 8 กลุมอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 มร.เคอรติส ชโรเดอร ซีอีโอกลุมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร ยังไดกลาวเสริมเกี่ยวกับธุรกิจการใหบริการในประเทศไทยอีกดวยวา “คนไทยมีความ 

สามารถท่ีเปนเอกลักษณในการนำรูปแบบการบริการจากตางประเทศมาสรางความแตกตางและเพ่ิมคณุคาไดอยางโดดเดน การบริการของไทยจึงถือ 

เปนบรรทัดฐานของการบริการระดับโลก และคุณภาพการบริการดังกลาวนี้เองที่เปนจุดดึงดูดท่ีสำคัญของธุรกิจทางการแพทย”

 ในขณะท่ี คุณโชคดี วิศาลสิงห ผูจัดการท่ัวไปกลุมธุรกิจภัตตาคารเซ็นทรัล กลาววา “ธุรกิจดานโรงแรมและบริการในประเทศไทยมีการแขงขันกัน

สูงมาก แตดวยใจรักบริการของคนไทยและมาตรฐานคุณภาพดานการใหบริการซ่ึงเปนอันดับตนๆ ของโลกทำใหธุรกิจน้ีมีโอกาสท่ีจะขยายตัวไดอีก” 

คุณวีรศักด์ิ โควสุรัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

การเสวนาในหัวขอ “Innovation in Thailand’s Service Economy”



 ปจจุบันโครงสรางประชากรไดกาวมาถึงจุดพลิกผัน จากขอมูลรายการงานสำรวจประชากรสูงอายุของสำนักงานสถิติแหงชาติในป 2550 

พบวาสังคมไทยกำลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) โดยสัดสวนของประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็วจากที่มีจำนวน

ผูสูงอายุคิดเปน 6.8% ของประชากรท้ังประเทศในป 2537 เพิ่มขึ้นเปน 10.7% ในป 2550 ในขณะท่ีดัชนีผูสูงอายุ1  ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 

22.6 ในป 2537 เปน 47.7 ในป 2550  สาเหตุสำคัญประการหน่ึงที่ทำใหสัดสวนจำนวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ  ความกาวหนาของ

เทคโนโลยีทางการแพทยในปจจุบันที่ทำใหคนมีอายุยืนยาวขึ้น โดยในป 2551 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาลัยมหิดลไดประมาณวา 

ผูท่ีมีอายุ 60 ปในวันน้ี นาจะมีอายุยืนยาวไปจนถึง 79.4 ป สำหรับผูชาย และ 81.9 ป สำหรับผูหญิง ในขณะท่ีสัดสวนของประชากรวัยเด็ก

กลับลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากครอบครัวคนไทยในปจจุบันเริ่มมีบุตรนอยลง สวนหนึ่งเปนผลมาจาก คาครองชีพที่สูงขึ้น เวลาสวนใหญ 

หมดไปกับการทำงาน และยังนิยมมีบุตรชาเพื่อรอใหฐานะทางครอบครัวมั่นคง สงผลใหเกิดวิกฤต 1: 2: 4 คือ คนรุนหลาน 1 คน ตองเลี้ยงดู

พอแม 2 คน ขณะท่ีพอแมตองเลี้ยงดูปูยาตายาย 4 คน 

  นอกจากน้ี ขอมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังระบุวา ในป 2568 อัตราสวนการพึ่งพิงหรือสัดสวนจำนวนประชากรวัยเด็กและ 

ประชากรผูสูงอายุตอประชากรวัยแรงงานของไทยจะเพ่ิมข้ึนเปน 61.15% จาก 49.07% ในป 2552 น่ันหมายความวา คนวัยทำงานในปจจุบัน

ที่จะกลายเปนผูสูงอายุในอนาคตจะตองพึ่งตัวเองมากขึ้น
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1จำนวนประชากรผูสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) ตอจำนวนประชากรวัยเด็ก (อายุต่ำกวา 15 ป) 100 คน

ทำไมตอง...

รงานสำรวจประชากรสูงอายุของสำนักงานสถิติแหงชาติในป 2550 

องประชากรผสงอายเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็วจากท่ีมีจำนวน

เกษียณย้ิม้

 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรขางตน

จึงไมเปนท่ีแปลกใจเลยกับคำถามท่ีวา “อายุเกิน 40 ปแลว จะเร่ิมเก็บเงิน   

เพื่อมีใชในวัยเกษียณไดทันหรือไม” เปนคำถามยอดฮิตในชวงหลายปที่ 

ผานมา จึงเปนที่มาของเหตุผลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัด 

ใหมีกลไกเผยแพรความรูเรื่องการบริหารการเงินสำหรับกลุมอายุ 40 ป 

ขึ้นไป เพื่อใหในอนาคตสังคมไทยมีผูสูงอายุที่มีคุณภาพและสามารถ

พึ่งพาตนเองได (Active Ageing)

โครงการเกษียณยิ้ม หรือ Thai Happy Retirement  ถือกำเนิดขึ้น 

คร้ังแรกในป 2551 โดยการริเริ่มของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปดรับสมาชิก

กลุมวัยตั้งแต 40 ปขึ้นไปมารวมโครงการ  โดยเนนการสงเสริมความรูและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับสมาชิก เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องการ  

บริหารเงินและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ  พรอมท้ังนำเสนอทางเลือก 

ในการเพิ่มคาเงินออม ใหกับกลุมของบุคคลหลายสาขาอาชีพ เตรียมพรอม 

สูการมีชีวิตหลังวัยเกษียณอยางมีสุข โดยเปนโครงการที่ไมแสวงหาผล 

กำไรทางธุรกิจ แตมุงหวังใหเกิดความรูเรื่องการบริหารเงินอยางถูกตอง 

และแพรหลายภายใตแนวคิด “ลงทุนพอดี มีใชพอเพียง”

  เกษียณยิ้ม… ลงทุนพอดี มีใชพอเพียง

  เตรียมตัวเพื่อการเกษียณอยางมีสุข

 ปจจุบัน คนทำงานที่เปนแรงงานในระบบมีระบบการออมภาค

บังคับเพื่อรองรับวัยเกษียณท่ีรัฐกำหนด คือ กองทุนประกันสังคม ซึ่งจะ 

จายบำนาญชราภาพใหกับผูประกันตนเม่ือมีอายุครบ 55 ป ในอัตราเดือนละ 
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รอยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย ซึ่งหากสมมติใหเงินเดือน 

มีการปรับขึ้น 10% ตอป ก็แสดงวาผูประกันตนจะไดรับเงินบำนาญ 

ชราภาพคิดเปน 16.68% ของเงินเดือนสุดทายเทานั้น ในขณะท่ีรายได   

หลังเกษียณที่จะทำใหผูเกษียณอายุสามารถดำเนินชีวิตไดอยางเปนสุข 

ในระดับพอเพียงน้ัน ควรอยูในระดับประมาณรอยละ 50 - 60 ของเงินเดือน 

เดือนสุดทายเปนอยางนอย จึงแสดงใหเห็นวาระบบสวัสดิการสังคมที่มีอยู

ในปจจุบัน ไมสามารถรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในวัยเกษียณอายุได

อยางเพียงพอ

 โดยเม่ือพิจารณาเพ่ิมเติมถึงขอมูลจากรายการงานสำรวจ

ประชากรสูงอายุสำนักงานสถิติแหงชาติในป 2550 พบวาแหลงรายได    

หลักในการดำรงชีวิตของผูสูงอายุสวนใหญคิดเปน 52.3% คือบุตร ในขณะท่ี 

รายไดจากเงินบำเหน็จ/บำนาญคิดเปน 4.4% สวนรายไดจากดอกเบี้ยที่  

งอกเงยขึ้นมาจากเงินออมหรือการขายสินทรัพยที่มีอยูคิดเปนเพียง 2.8%

 นอกจากนั้น เมื่อถามผูสูงอายุถึงความพอเพียงตอการดำรงชีพ 

ของรายไดจากทุกแหลงที่ไดรับ ผลสำรวจพบวา 56.5% ของผูสูงอายุ 

ตอบวามีรายไดเพียงพอ ในขณะท่ี 20.7% ตอบวาเพียงพอเปนบางคร้ัง 

และ 21.2% ตอบวามีรายไดไมเพียงพอ ซึ่งในสองกลุมหลังน้ีพออนุมาน  

ไดวามีรายไดไมเพียงพอ อยูในภาวะเส่ียงตอการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก

  ดังนั้น ดวยเวลาที่มีอยางจำกัดที่จะออมเพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

ในขณะที่ระบบการออมเพื่อวัยเกษียณท่ีรัฐจัดใหมีในขณะนี้ยังไมเพียงพอ

ตอการเล้ียงชีพเม่ือยามเกษียณอีกท้ังยังไมครอบคลุมกลุมผูทำงาน  

ทุกประเภท การวางแผนการออมอยางจริงจังดวยตนเองพรอมกับมองหา

ชองทางการลงทุนเพื่อเพิ่มคาเงินออมจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได   

  สำหรับโครงการเกษียณย้ิมท่ีเปดรับสมัครสมาชิกจากท่ัวประเทศ

นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 เปนตนมา จนถึงปจจุบันนี้ ไดรับความ 

สนใจจากประชาชนทั่วไปสมัครเปนสมาชิกเขารวมโครงการแลวกวา 

2,100 คน โดยโครงการเกษียณยิ้มไดจัดทำเอกสารเผยแพรความรูและ

จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกอยางสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความ    

คิดเรื่องการบริหารเงินผานชองทางตางๆ โดยมีวิทยากรที่มากความรูและ 

ประสบการณเปนผูถายทอดแนวคิดและแนะแนวเชิงปฏิบัติการจริง

 โครงการเกษียณย้ิมไดจัดงานเปดโครงการคร้ังใหญเพ่ือรวมพลชาว 

เกษียณย้ิมเม่ือวันท่ี 19 - 20 กันยายน 2551 ในงานมหกรรมกองทุนรวม 

ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด โดยในงานไดจัดสิทธิประโยชนใหสมาชิก 

มากมาย ซึ่งตลอดสองวันของการจัดงานมีผูสนใจสมัครสมาชิกใหมกวา 

600 ราย และมีสมาชิกเกามารวมกิจกรรมรวมกวา 1,000 คน

  ผูสนใจสามารถสมัครเปนสมาชิกโครงการเกษียณยิ้มพรอมกับ

ติดตามกาวตอไปของโครงการเกษียณยิ้ม วาจะมีการปรับโฉมและสิทธิ

ประโยชนอยางไรไดที่  www.set.or.th/happyretire 

  คุณกนกรัตน นันตสุคนธ หนึ่งในสมาชิกชมรมเกษียณยิ้มเลาวา “ไดสมัครเปนสมาชิกของชมรมเม่ือคร้ังท่ีรวมงานมหกรรมการเงิน (Money

Expo) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 เพราะตองการเพิ่มพูนความรูดานกองทุนรวมใหมากข้ึน โดยคาดหวังวาจะไดรับความรูมากข้ึนและทราบชองทาง

การบริหารการเงินใหกับชีวิตมากขึ้น จากที่ตอนนี้มีเพียงออมผานประกันชีวิตและสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตอเทานั้น” 

คุณกนกรัตน นันตสุคนธ  เกษียณจากงานเพื่อเปนแมบาน  อายุ 47 ปคุณกนกรัตน นันตสุคนธ  เกษียณจากงานเพ่ือเปนแมบาน  อายุ 47 ป

 คุณจงกลนี โชติวิทยาธานินทร เลาวา “ไดเริ่มลงทุนใน LTF และ RMF ตั้งแตเริ่มเปดตัวใหมๆ เพราะนอกจากจะไดลงทุนเพื่อเพิ่มคาเงินออม  

แลวยังสามารถนำเงินลงทุนไปลดหยอนภาษีไดอีกดวย โดยที่ผานมาไดเขารวมฟงงานสัมมนาและดูขอมูลในเว็บไซตของสถาบันพัฒนาความรู

ตลาดทุน (TSI) อยางตอเนื่อง ซึ่งทำใหไดทราบถึงแนวคิดจากวิทยากรที่มีประสบการณเพื่อนำมาปรับใชเปนแนวทางในการบริหารการเงนิตอไป” 

คุณจงกลนี โชติวิทยาธานินทร พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 58 ปคุณจงกลนี โชติวิทยาธานินทร พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 58 ป

  หลากหลายมุมมองของผูที่ตองการเกษียณยิ้ม
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รอยละของแหลงที่มาของรายได/ทรัพยสินที่ผูสูงอายุไดรับ
ในรอบปที่แลว พ.ศ. 2550
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ที่มา :  รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550
 สำนักงานสถิติแหงชาติ
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สังคมสามยุค
ภาพพีระมิดประชากรของประเทศไทย

ที่มา : พ.ศ. 2503 จาก สำนักงานสถิติแหงชาติ
พ.ศ. 2553 และ 2568 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ภาพที่ 1

พ.ศ. 2503

หญิง หญิง หญิง

พ ศ 2503
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พ.ศ. 2553

ภาพท่ี 2

108 88666 666444 444222 222000

พ ศ 2553 พ.ศ. 2568

ภาพท่ี 3

108 88666 666444 444222 222000

พ ศ 2568

 เมื่อประมาณ 50 ปกอน (ภาพที่ 1) เปนยุคที่พีระมิดประชากรของประเทศไทยเปนพีระมิดหงาย คือ อัตราการเกิดสูง อัตรา 

การตายสูงคนทำงานรุนนั้น ภาระสำคัญคือภาระเลี้ยงดูบุตร ในขณะที่กลับมายุคปจจุบัน (ภาพที่ 2) คนทำงานรุนนี้มีภาระนอย 

ทั้งภาระในการเลี้ยงดูผูสูงอายุ ถือเปน “ยุคทองทางประชากร” พีระมิดประชากรเปนพีระมิดที่ปองกลาง คือมีคนวัยทำงานมากกวา 

ประชากรวัยเด็กและผูสูงอายุ แตเมื่อมองไปยังอนาคตอันใกล คืออีก 17 ปขางหนา ประเทศไทยจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปคลายๆ กับสังคม 

ยุโรปหรือญี่ปุนในปจจุบนัที่ประชากรสวนใหญคือผูสูงวัย (รูปพีระมิดคว่ำในภาพท่ี 3) คือ ยุคที่คนวัยทำงานและสังคมมีภาระเลี้ยงดูผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนอยางมาก ผูสูงวัยจะมีสัดสวนคนดูแลนอยลงถือเปนยุคท่ีตองเตรียมตนเองใหดีสำหรับคนท่ีกำลังจะกลายเปนผูสูงวัย (สว.) ในอีกไมชา

     
* จากตอนหน่ึงของหนังสือ “ทุงดอกเบี้ย” เขียนโดย คุณนวพร เรืองสกุล และคุณชื่นอุษา ชลศึกษ จัดพิมพโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2551

  คุณชลวิต ชัยวงศวิวัฒน ไดเลาเคล็ดลับวิธีการบริหารเงินวา “ไดเริ่มเก็บออมอยางจริงจังตั้งแตอายุ 30 เมื่อไดรับเงินเดือนมาก็จะแบง 

ออกเปน 3 สวน โดยกันไวเปนเงินออม 1 สวน สำหรับสะสมไวเปนเงินออม เพ่ือนำไวใชในยามเกษียณท่ีไมมีอาชีพรองรับแลวสำหรับเปนคาใชจาย 

ประจำเดือนท่ัวไปและคารักษาพยาบาล เม่ือกอนจะเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักเนื่องจากความเสี่ยงต่ำ แตหลังจากที่ไดเขารวมรับฟง

กิจกรรมอบรมสัมมนาของตลาดหลักทรัพยฯ แลวจึงตัดสินใจลงทุนใน LTF และ RMF ซึ่งแมจะมีความเสี่ยงสูงกวาการลงทุนในพันธบัตร     

รัฐบาลแตก็มีขอดีคือไดรับสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษี” คุณชวลิตยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมของชมรม

เกษียณยิ้มวา ตองการเรียนรูเกร็ดกลยุทธวิธีการวางแผนและบริหารเงินจากผูที่มีประสบการณ 

 คุณชลวิต ชัยวงศวิวัฒน  พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 60 ป คุณชลวิต ชัยวงศวิวัฒน  พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 60 ป

 คุณณัฐจาคี ประทีปะเสน เปดเผยถึงเหตุผลที่สนใจเขารวมกิจกรรมของโครงการเกษียณยิ้มวา “เนื่องจากตองการที่จะขยายขอบเขต

การลงทุนออกไปในตราสารตางๆ ใหหลากหลายประเภทมากข้ึน จากเดิมที่จะเนนอยูที่เพียงการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนในทองคำและ 

อสังหาริมทรัพยอีกเล็กนอยเทานั้น โดยมุงหวังวาการบริหารเงินออมและเงินลงทุนไปในชองทางการลงทุนท่ีหลากหลายมากข้ึน จะชวยใหสามารถ

บรรลุเปาหมายท่ีตองการมีเงินเก็บไวใชเองยามเกษียณไดโดยไมตองพึ่งพาอาศัยลูกหลาน“

 คุณณัฐจาคี ประทีปะเสน  พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 52 ป คุณณัฐจาคี ประทีปะเสน  พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 52 ป

 คุณสวลี ตันกุลรัตน ไดเปดเผยถึงแนวทางในการบริหารเงินวา “ปจจุบันไดออมเงินในรูปของ RMF ประกันชีวิต และกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

เปนหลัก เพื่อเปนเงินออมที่จะทำใหสามารถเกษียณในอนาคตไดอยางสบายใจ ไมตองเปนภาระของลูกหลาน โดยในข้ันตอไป วางแผนท่ีจะลงทุน

ในตลาดตราสารทุน เชน LTF เพิ่มเติม เนื่องจากมองวาเปนจังหวะที่ดีที่จะเริ่มเขาลงทุนในชวงที่หุนมีราคาคอนขางต่ำ” คุณสวลี ยังใหความเห็น 

เพิ่มเติมวา “ปจจุบันคนแตงงานชา ทำใหมีลูกชาไปดวย คนรุนเราที่จะเปน พอแมในอนาคตจะหวังใหลูกเลี้ยงดูในยามแกชราคงจะยากขึ้น 

เราจึงตองคิดเร่ืองการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณใหมากข้ึนและเร็วข้ึน” โดยคุณสวลี มองวาทุกคนควรท่ีจะตองเร่ิมวางแผนการเกษียณตาม 

วิธีการและแนวทางในการวางแผนการเงินและบริหารการออมการลงทุนท่ีเหมาะสมในแตละชวงอายุ ไมควรรอใหใกลเวลาท่ีจะเกษียณอายุถึงจะ 

เร่ิมวางแผน อยางไรก็ตาม แนนอนวาคนที่เริ่มวางแผนกอนก็ยอมที่จะไดเปรียบกวา 

 คุณสวลี ตันกุลรัตน  ผูสื่อขาว อายุ 31 ป คุณสวลี ตันกุลรัตน  ผูสื่อขาว อายุ 31 ป 
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ขาวธุรกิจหลักทรัพย

 ตลาดหลักทรัพยฯ หนุนสปป.ลาวจัดตั้งตลาดหุน 

 (16/9/2551) ผูบริหารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นำโดยนายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  นางภัทรียา  เบญจพลชัย  กรรมการและผูจัดการ  รวมดวยนายวิเชฐ  ตันติวานิช  รองผูจัดการ พรอมดวยคณะทำงานสนับสนุนการจัดต้ัง

ตลาดหลักทรัพยลาว ไดเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในระหวางวันท่ี 11 - 13 กันยายน 2551 ตามคำเชิญของ 

ธนาคารแหงสปป. ลาว โดยไดเขาพบ ฯพณฯ สมสะหวาด เลงสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี และผูประจำการรัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ    

ประสบการณที่เปนประโยชนตอการจัดตั้งและการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพยลาว

 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดนำเสนอขอมูลแกผูบริหารจากภาครัฐ ธนาคารพาณิชย และธุรกิจรวมทุนระหวางไทย - สปป.ลาว พรอมสื่อมวลชน 

รวมกวา 150 ราย เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของตลาดหลักทรัพยตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ภาพรวมการดำเนินงานและ   

ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงประโยชนของการระดมทุนผานตลาดทุน พรอมทั้งเชิญชวนธุรกิจรวมทุนไทย - สปป.ลาว 

ใหเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท้ังสองแหง ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหท้ังสองตลาดรวมกัน โดยหากธุรกิจไทย - สปป.ลาว

มีความสนใจและนำธุรกิจเขาจดทะเบียน ก็จะชวยเพิ่มศักยภาพของทั้งสองตลาด โดยตลาดหลักทรัพยของไทยมีความพรอมในการรองรับการเขา

จดทะเบียนของธุรกิจตางๆ อยางเต็มที่ นอกจากน้ัน ทั้งสองประเทศยังมีความเห็นสอดคลองกันในการผลักดันใหมีบริษัทตางประเทศเขาจดทะเบียน 

ในตลาดหุนในภูมิภาคนี้ หรือ Indochina Listing เพื่อสรางความแข็งแกรงของตลาดหุนในภูมิภาค

    การเดินทางไปเยือนสปป.ลาว ครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยลาวตามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 

ธนาคารแหงสปป.ลาวและตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงความรวมมือระหวางกันคร้ังน้ีของภาคตลาดทุนจะเปนแรงผลักดันและสนับสนุนใหภาวะเศรษฐกิจของ

ท้ังสองประเทศพัฒนาอยางย่ังยืนและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจรวมกันในอนาคต อีกท้ังสนับสนุนการสรางโอกาสใหธุรกิจเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ของท้ังสองประเทศดวย 

 ขยายเกณฑรับหลักทรัพยเฉพาะกิจหลังรัฐขยายมาตรการภาษี

 (25/9/2551) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติใหขยายเกณฑรับหลักทรัพย   

เฉพาะกิจออกไปอีก 1 ป เพื่อสนับสนุนใหบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งสอดคลองกับการขยายเวลา   

การใหสิทธิประโยชนภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดหยอนอัตรารัษฎากร ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551

ซึ่ง ไดขยายเวลาใหบริษัทที่จะไดรับสิทธิประโยชน คือ บริษัทที่ยื่นคำขอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ภายในป 2551 และเขาซื้อขายภายในป 2552 ทั้งนี้ บริษัทดังกลาวจะไดรับสวนลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี รอยละ 5 

กรณียื่นคำขอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และรอยละ 10 กรณียื่นคำขอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ

 การท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดอนุมัติขยายเวลาในการใชเกณฑรับหลักทรัพยเฉพาะกิจออกไปอีก 1 ป จะเปนการอำนวยความสะดวก  

ใหบริษัทท่ีสนใจจะเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ แตยังอยูระหวางปรับคุณสมบัติใหครบถวนตามหลักเกณฑการรับหลักทรัพย  มีโอกาสท่ีจะมี 

คุณสมบัติครบถวนและเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได ภายใน 31 ธันวาคม 2552 และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการขยายเวลาตาม 

พระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

  สำหรับการยื่นจดทะเบียนตามเกณฑรับหลักทรัพยเฉพาะกิจนี้  บริษัทท่ีจะยื่นคำขออาจมีสถานะเปนบริษัทมหาชนจำกัด หรือเปนบริษัทจำกัดที่

คณะกรรมการของบริษัทมีมตใิหแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัดแลวก็ได  และมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนถึงความ

เปนไปไดวาบริษัทจะมีคุณสมบัติครบถวนภายใน 31 ธันวาคม 2552
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 7 บริษัทจดทะเบียนควารางวัล “200 Best Under A Billion” จากนิตยสาร Forbes Asia

 (29/9/2551)  นิตยสาร Forbes Asia ฉบับเดือนกันยายน 2551 ไดสำรวจบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จำนวน 24,155 บริษัท 

เพื่อมอบรางวัล “200 Best Under A Billion” ใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดต่ำกวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ และมีผลการดำเนินงานโดดเดน
  

  ผลปรากฏวาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ถึง 7 บริษัท ไดรับการคัดเลือกจากนิตยสาร 

Forbes Asia ใหไดรับรางวัล  “200 Best Under A Billion” แบงเปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 4 บริษัท ไดแก บริษัท บีอีซี เวิลด 

จำกัด (มหาชน) (BEC) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) (LPN)  บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (TCB) และ บริษัท 

ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (TR) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai 3 บริษัท ไดแก บริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน) (BOL)  

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน) (CIG) และ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (UEC) โดย บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) 

(TCB) และบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (UEC) ไดรับการจัดอันดับเปน “200 Best Under A Billion” ตอเนื่องเปนปที่ 2 

 ลดคาธรรมเนียม 50% แกผูลงทุนและโบรกเกอร 

 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา  ตลาดอนุพันธไดรวมมือกับ บริษัท 

สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ในการสงเสริมการซ้ือขาย SET50 Index Options ดวยการใหสวนลดคาธรรมเนียมการซื้อขาย (Trading Fee) 

และคาธรรมเนียมการชำระหน้ี (Clearing Fee) ใหแกผูลงทุนและบริษัทสมาชิกในอัตรารอยละ 50 โดยจะเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2551 

ไปจนถึงสิ้นป 2552 

 ตลาดหลักทรัพย ฯ รวม 5 บลจ. จัดตั้งกองทุนรวมลงทุน (Matching Fund) 

 (26/9/2551) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลงนามในบันทึกขอตกลงจัดตั้งกองทุนรวมลงทุน (Matching Fund) ที่ลงทุนในตราสารทุน 

รวมกับ 5 บริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุน (บลจ.) ไดแก  บลจ. ธนชาต จำกัด  บลจ. กรุงไทย จำกัด  บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด  

บลจ. กสิกรไทย จำกัด  และบลจ. อยุธยา จำกัด  ซึ่งผานการคัดเลือกใหรวมลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป (Retail fund) เพื่อลงทุนใน 

หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

 การจัดตั้งกองทุนรวมลงทุน (Matching Fund) ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ จะรวมลงทุนในสัดสวน 1:3 คือ ลงทุนกองทุนละ 100 ลานบาท  

รวมมูลคาเงินลงทุนสวนของตลาดหลักทรัพยฯ เทากับ 500 ลานบาท สวนบลจ. แตละแหงจะจัดสรรเงินรวมทุนลงในกองทุนของบริษัทรวม 5 กองทุน

กองทุนละ 300 ลานบาท มูลคาเงินรวมลงทุนของบลจ.ทั้ง 5 แหงมีมูลคา 1,500 ลานบาท เมื่อรวมกับเงินรวมลงทุนของตลาดหลักทรัพยมูลคา

เงินรวมลงทุนครั้งนี้จะเทากับ 2,000 ลานบาท โดยเริ่มลงทุนในเดือนกันยายนเปนตนไป ซึ่งถือไดวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมเน่ืองจากมีหลักทรัพย

หลายหลักทรัพยที่พื้นฐานดีและมีราคาต่ำกวาปจจัยพื้นฐาน  ในขณะท่ีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสวนใหญมีการเติบโตที่ดี

 ความรวมมือในครั้งนี้ถือไดวาเปนการสงเสริมการเพิ่มสัดสวนการลงทุนจากผูลงทุนสถาบัน รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในหลักทรัพยของ 

บริษัทจดทะเบียนท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึ่งจะมีสวนสรางความม่ันใจใหกับผูลงทุนและชวยสรางเสถียรภาพและการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ

ในระยะยาว

  นอกจากการต้ังกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (Retail fund) เพื่อลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลว ตลาดหลักทรัพยฯ ยังเตรียมที่จะ 

รวมลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน (Non-retail fund)  และกองทุนเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  (Retail fund) ที่จะเนนลงทุนในหลักทรัพยของ 

บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กที่อยูใน FTSE SET Small Cap และ Fledgling ดวย  ซึ่งเมื่อรวมมูลคากองทุนท้ังหมดแลวคิดเปนมูลคาสินทรัพยรวม 8.25 

พันลานบาท หรือประมาณ 240 ลานดอลลารสหรัฐฯ

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 นอกจากน้ี คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพยฯ ยังไดปรับปรุงเกณฑรับหลักทรัพย สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ กรณี 

ท่ีบริษัทมีทุนชำระหรือมีการเพ่ิมทุนจนมีทุนชำระแลวไมต่ำกวา 300 ลานบาท โดยใหบริษัทดังกลาวเปนบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑตลาดหลักทรัพยฯ    

แตยังคงซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  ทั้งนี้ เพื่อรองรับมาตรการลดหยอนภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กำหนดเพิ่มเติมใหบริษัทจดทะเบียน

ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี  ซึ่งการแกไขเกณฑดังกลาวจะสอดคลองกับหลักการเดิมที่กำหนดสำหรับบริษัทท่ีเขาจดทะเบียนใหม
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สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  สนับสนุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเพ่ิมสินคา ขยายฐานผูลงทุน และสรางเคร่ืองมือชวยผูลงทุนในการตัดสินใจลงทุน 
 (14/8/2551) ในการประชุมประจำไตรมาสรวมกันระหวาง ก.ล.ต. กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ไดหารือกันในหลายประเด็นเพ่ือหาทาง
เพิ่มความนาสนใจของกองทุน  รวมทั้งเพื่อใหกองทุนเปนทางเลือกที่สามารถตอบสนองความตองการในการลงทุนของผูลงทุนไดหลากหลาย
มากข้ึน ดังตอไปนี้

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

 ยอดผูใชบริการ e-Dividend สูงกวาเจ็ดแสนราย  
 (22/9/2551) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปดเผยวาโครงการ    

สงเสริมใหผูถือหุนรับเงินปนผลเขาบัญชีธนาคาร หรือ e-Dividend ไดรับการตอบรับดวยดี  มีผูถือหุนสมัครเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง จากขอมูล 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551 มีจำนวนผูถือหุนสมัครใชบริการแลวทั้งสิ้น 713,845 ราย  คิดเปนมูลคาเงินปนผลท่ีจายเขาบัญชีธนาคารทั้งสิ้น 79,460 ลานบาท 

 ทั้งนี้ การที่ผูถือหุนใชบริการ e-Dividend นอกจากจะชวยอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนรับเงินปนผลไดสะดวกรวดเร็วแลว  ยังชวยลดปญหาใน 

เร่ืองเช็คตีคืนกลับมาท่ี TSD ไดดวย โดยปจจุบันมีจำนวนเช็คตีคืนถึงประมาณ 140,000 ฉบับ คิดเปนมูลคาราว 130 ลานบาท สำหรับบริษัทจดทะเบียนน้ัน 

ก็ไดรับประโยชนเชนเดียวกัน คือ สามารถลดตนทุนและภาระคาใชจายในการออกเช็คได ปจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนที่มีการจายเงินปนผลเขารวม 

โครงการ e-Dividend แลวจำนวน 492 บริษัท 

ตลาดตราสารหน้ี

 รับตราสารหน้ีมูลคารวม  951,500 ลานบาท เขาซ้ือขายู ,
วันท่ีเร่ิมซ้ือขาย ชื่อยอ ช่ือหลักทรัพย มูลคา (ลานบาท) วันท่ีเร่ิมซ้ือขาย ชื่อยอ ช่ือหลักทรัพย มูลคา (ลานบาท)

1 ก.ย. 51

4 ก.ย. 51

5 ก.ย. 51

6 ก.ย. 51

6 ก.ย. 51

6 ก.ย. 51

7 ก.ย. 51

7 ก.ย. 51

7 ก.ย. 51

7 ก.ย. 51

7 ก.ย. 51

8 ก.ย. 51

8 ก.ย. 51

8 ก.ย. 51

11 ก.ย. 51

14 ก.ย. 51

14 ก.ย. 51

14 ก.ย. 51

15 ก.ย. 51

15 ก.ย. 51

CB08811A

CB08818A

CB08819A

TB08903C

TB08N05B

TB09204A

SRT148A

SRT168A

SRT188A

CB09806A

CB08821A

TB08910C

TB08N12B

TB09211A

CB08826A

EXAT128A

CB08O16A

CB08828A

SB108A

AP118A

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรการทางพิเศษแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรออมทรัพย

หุนกูบมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท

)ูู (

70,000

75,000

75,000

2,000

5,000

5,000

1,000

1,000

1,000

25,000

80,000

2,000

5,000

5,000

75,000

1,000

25,000

75,000

500

1,000

18 ก.ย. 51

18 ก.ย. 51

18 ก.ย. 51

18 ก.ย. 51

19 ก.ย. 51

21 ก.ย. 51

21 ก.ย. 51

21 ก.ย. 51

21 ก.ย. 51

21 ก.ย. 51

21 ก.ย. 51

21 ก.ย. 51

25 ก.ย. 51

25 ก.ย. 51

25 ก.ย. 51

26 ก.ย. 51

28 ก.ย. 51

28 ก.ย. 51

28 ก.ย. 51

28 ก.ย. 51

TB08917C

TB08N19B

TB09218A

CB08901A

CB08902A

GHB118B

GHB138A

EGAT128A

EGAT158A

MEA238A

CB08904A

BOT108A

TB08924C

TB08N26B

TB09225A

CB08909A

EGAT188A

EGAT238A

MEA238B

CB08911B

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห
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พันธบัตรการไฟฟานครหลวง
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)ูู (

ย

ย

ย

ย

2,000

5,000

5,000

75,000

75,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

80,000

20,000

2,000

5,000

5,000

70,000

1,000

1,000

1,000

70,000



17วารสารตลาดหลักทรัพย

 
 1. ก.ล.ต. และสมาคมมีความเห็นรวมกันวา สมควรสนับสนุนใหผูออมสามารถลงทุนไดหลากหลายมากข้ึน โดยจะเปดโอกาสใหท้ังกองทุนรวม 
กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาและ structured note ที่มีตัวแปรอางอิงกับสินคา 
โภคภัณฑได ซึ่งจะชวยใหผูลงทุนมีสินคากองทุนรวมใหเลือกหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็ยังชวยกระจายความเส่ียงในการลงทุนไดมากยิ่งขึ้น
อีกดวย 
  2. ก.ล.ต. และสมาคมมีความเห็นรวมกันวา สมควรเปดใหผูลงทุนรายใหญประเภท high net worth สามารถลงทุนในตราสารท่ีมี

ความเสี่ยงสูงขึ้นได ซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณเงินลงทุนในตลาดทุนและขยายฐานผูลงทุนใหกวางขวางขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหผูระดมทุนมี 
ชองทางในการระดมทุนมากขึ้น โดย ก.ล.ต. จะตั้งคณะทำงานท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และผูแทนจากหนวยงานท่ี 
เก่ียวของ เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการออกและเสนอขายสินคาท่ีเหมาะสมตอไป  
  3. สมาคมกำหนดใหสมาชิกทุกรายใชดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประเภทตราสารทุนและตราสารหน้ีในประเทศ

ตั้งแต เดือนตุลาคม ซึ่งดัชนีดังกลาวจะตองสอดคลองกับนโยบายการลงทุน เพื่อเปนเครื่องมือใหผูลงทุนใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุน รวมและประเมินความสามารถในการบริหารกองทุนรวมของผูจัดการกองทุน สำหรับดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมท่ีมีความ
ซับซอน เชน กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (FIF) จะมีการตั้งคณะทำงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และผูแทน 
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อศึกษาและวางแนวทางในเร่ืองน้ีตอไป  
  4. ก.ล.ต. และสมาคมเห็นรวมกันที่จะดูแลใหการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยคำนึงถึงผลประโยชนของผูลงทุนมากขึ้น โดยสมาคม 
จะออกแนวทางปฏิบัติใหบริษัทจัดการดำเนินการภายใตหลักการดังตอไปน้ี 
     (1) กำหนดเง่ือนไขการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน โดยคำนึงถึงความเปนธรรมตอกองทุนและประโยชนของผูลงทุนเปนสำคัญ 
      (2) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย โดยพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบจนเช่ือม่ันวา ขอมูลของอสังหาริมทรัพยดังกลาวท่ีเปดเผย
ไวในรายละเอียดโครงการและหนังสือชี้ชวน ถูกตอง ครบถวน ไมมีขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการพิจารณาของสำนักงานและตอการตัดสินใจ 
ของผูลงทุนที่ยังไมไดเปดเผย 
      (3) พิจารณาอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนวา มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อเสนอ 
ขายหนวยลงทุนตอประชาชน 
      (4) คัดเลือกและเปนผูวาจางบริษัทประเมินคา แทนท่ีจะใหเจาของอสังหาริมทรัพยเปนผูดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบสมมติฐานและ   
เหตุผลประกอบสมมุติฐานในการรายงานการประเมินคา ซึ่งจะใชเปนราคาอางอิงที่กองทุนจะลงทุนวาสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ในกรณีที่มี
ความซับซอนบริษัทจัดการอาจจัดใหมีผูเชี่ยวชาญท่ีเปนบุคคลที่สามมาศึกษาและใหความเห็นในเรื่องดังกลาวเพิ่มเติม

  ปรับปรุงหลักเกณฑการรายงานและแบบรายงานการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพย
 (27/8/2551) สำนักงาน ก.ล.ต. ซักซอมวิธีปฏิบัติในการรายงานการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยทุกรอยละ 5 ตามมาตรา 246 แหงพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือใหผูลงทุนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตามท่ี พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ฉบับแกไข
ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการรายงานการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพย ท่ีกำหนดใหผูท่ีไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยตองย่ืนแบบรายงาน    
246-2 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีท่ีการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยน้ันมีผลใหการถือหลักทรัพยดังกลาวถึงหรือผานทุกรอยละ 5 น้ัน โดยมี
สาระสำคัญของหลักเกณฑดังกลาว ดังน้ี
 1. ผูที่ไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยของบริษัทมหาชนจำกัด (รวมถึงบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) ตองนับรวม
หลักทรัพยท่ีถือโดยบุคคลท่ีมีความเก่ียวของตามท่ีกำหนดในมาตรา 258 เพ่ือพิจารณาวาการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยคร้ังน้ัน มีผลใหมีหนาท่ี
ตองรายงานหรือไม 
 2. บุคคลท่ีเก่ียวของกับผูไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยตามมาตรา 258 มีการปรับปรุงนิยาม โดยใหหมายความรวมถึงผูถือหุนของผูท่ีไดมา 
หรือจำหนายหลักทรัพยและผูถือหุนทอดตอๆ ไป (นับข้ึน) ทุกทอดท่ีถือหุนอยูเกินกวารอยละ 30 และบริษัทท่ีผูท่ีไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยน้ัน 
ถือหุนอยู และบริษัทท่ีถูกถือตอๆ ไป (นับลง) ทุกทอดท่ีถูกถือเกินกวารอยละ 30 
  3. การคำนวณสัดสวน (รอยละ) การถือหลักทรัพย เพ่ือพิจารณาหนาท่ีในการรายงาน ใหใช “สิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ” เปนฐาน 
ในการคำนวณ จากเดิมท่ีใชจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมด 
  4. รายงานใหใชแบบ 246-2 ฉบับปรับปรุง ซ่ึงนำแสดงไวแลวท่ีเว็บไซตของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) โดยใหรายงานภายใน 3 วัน
ทำการถัดจากวันท่ีไดมาหรือจำหนายหลักทรัพย จากเดิมท่ีใหรายงานภายใน 1 วันทำการ

  ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการมีหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวและการกรอกแบบรายงาน โดยติดตอไดท่ีฝาย
สงเสริมบรรษัทภิบาล โทรศัพท 0-2263-6213 และ 0-2695-9618 หรือ e-mail ท่ี corgov@sec.or.th  สำหรับรายละเอียดมาตรา 246 มาตรา 247 
และ มาตรา 258 สามารถดูไดท่ีเว็บไซตของสำนักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th) ในหัวขอ “กฎหมายและประกาศ” 
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ขอมูลสถิตสิำคัญ
สถิติสำคัญประจำเดือน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การซื้อขาย 
 มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)
 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index)
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
SET50 Index
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
SET100 Index 1/
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
ETF
TDEX
  สูงสุด (วันที่)
  ต่ำสุด (วันที่)
  ปด
ENGY
  สูงสุด (วันที่)
  ต่ำสุด (วันที่)
  ปด
เงินปนผลตอบแทนเฉลี่ย (รอยละ)
อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิเฉลี่ย
มูลคาตามราคาตลาดรวม 2/  (ลานบาท)
บริษัทจดทะเบียนและหลักทรัพยจดทะเบียน 
   จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม
   จำนวนบริษัทจดทะเบียนเขาใหม
   จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิกถอน
   จำนวนหลักทรัพยจดทะเบียนรวม
 
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 
การซื้อขาย 
 มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)
 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
mai Index
   สูงสุด (วันที่)
   ต่ำสุด (วันที่)
   ปด
มูลคาตามราคาตลาดรวม 2/ (ลานบาท)
บริษัทจดทะเบียนและหลักทรัพยจดทะเบียน
 จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม
 จำนวนบริษัทจดทะเบียนเขาใหม
 จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิกถอน
 จำนวนหลักทรัพยจดทะเบียนรวม

ตลาดตราสารหนี้ 
    มูลคาการซื้อขายรวม (ลานบาท)
    มูลคาคงคางหุนกูจดทะเบียนรวม (ลานบาท)
    มูลคาคงคางพันธบัตรรัฐบาลรวม (ลานบาท)
    มูลคาคงคางหนวยลงทุน (Bond-related Fund) (ลานบาท)
    จำนวนหุนกูจดทะเบียนรวม
    จำนวนพันธบัตรรัฐบาล 
    จำนวนหนวยลงทุน (Bond-related Fund)
    จำนวนหุนกูนี้เขาใหม
    จำนวนพันธบัตรรัฐบาลเขาใหม 
    จำนวนหุนกูหมดอายุ
    จำนวนพันธบัตรรัฐบาลหมดอาย ุ

กันยายน
2551

สิงหาคม
2551

  เปลี่ยนแปลง
จำนวน                    %

หมายเหตุ 1/  SET100 Index เริ่มเผยแพรตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยใชราคาหลักทรัพยในวันที่ 29 เมษายน 2548 เปนวันฐานในการคำนวณ และมีคาดัชนีเทากับ 1,000 จุด  
 2/  ไมรวมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (DW) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (DR) หนวยลงทุน และตราสารหนี้

252,214.40
11,464.29

675.22 (1)
596.54 (30)

596.54

478.05 (1)
417.23 (30)

417.23

1028.31 (1)
897.54 (30)

897.54

4.87 (1)
4.06(30) 

4.32

4.14 (1)
3.32 (18)

3.64
4.92
9.06

4,731,235.33

479
-
-

588

1,501.87
68.27

238.83 (10)
216.93 (30)

216.93
29,582.48

49
-
-

57

10.18
469,603.83

3,670,158.24
5,272.72

93
584

1
-

49
-

31

250,839.55
12,541.98

707.48 (15)
667.12 (5)

684.44

501.50 (15)
466.43 (5)

485.25

1080.15 (15)
1009.01 (5)

1009.01

5.14 (11)
4.66 (5)

4.93

4.32 (11)
3.95 (7)

4.12
4.30

11.11
5,411,936.27

479
-
1

592

1,953.73
97.69

251.62 (11)
236.47 (26)

238.65
32,876.99

49
-
-

57

9.80
470,353.84

3,625,699.26
5,027.87

93
568

1
1

39
-

33

1,374.85
- 1,077.69

- 32.26
- 70.58
- 87.90

- 23.45
- 49.20
- 68.02

- 51.84
- 111.47
- 111.47

- 0.27
- 0.60
- 0.61

- 0.18
- 0.63
- 0.48
0.62

- 2.05
- 680,700.94

- 4

- 451.86
- 29.42

- 12.79
- 19.54
- 21.72

- 3,294.51

-

-

0.38
- 750.01

44,458.98
244.85

-
16
-

0.55
- 8.59

- 4.56
- 10.58
- 12.84

- 4.68
- 10.55
- 14.02

- 4.80
- 11.05
- 11.05

- 5.25
- 12.88
- 12.37

- 4.17
- 15.95
- 11.65
14.42

- 18.45
- 12.58

- 23.13
- 30.12

- 5.08
- 8.26
- 9.10

- 10.02

3.88
- 0.16
1.23
4.87

การเคล่ือนไหวดัชนีราคาหุนและมูลคาการซ้ือขาย สิงหาคม - กันยายน 2551

สิงหาคม 2551 กันยายน 2551

มูลคาการซื้อขาย มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)SET IndexSET Index
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การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยรวมแตละภาคเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2551

10 อันดับบริษัทสมาชิกท่ีมีมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยสูงสุด
ประจำเดือนกันยายน 2551

10 อันดับหลักทรัพยที่มีมูลคาการซ้ือขายมากท่ีสุด
ประจำเดือนกันยายน 2551

ขอมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย
 กันยายน 2551 สิงหาคม 2551

มูลคาการซื้อขายของบัญชี Margin (% ของมูลคาซื้อขายทั้งหมด) 13.78 16.96

มูลคาการซื้อขายของบัญชี Cash (% ของมูลคาซื้อขายทั้งหมด)  86.22 83.04

จำนวนลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย * (Open Account) (บัญชี)               531,432 530,473

จำนวนลูกคาที่มีการซื้อขาย * (Active Account) (บัญชี) 102,818 95,129 

* ขอมูลเฉพาะบริษัทสมาชิกที่เปดดำเนินกิจการ

การซ้ือขายหลักทรัพยแยกตามกลุมผูลงทุน* หนวย : ลานบาท

*  รวมการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย mai (ตลาดหลักทรัพย mai เริ่มซื้อขายหลักทรัพย 17 กันยายน 2544) 
** ประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคลประเภทบรรษัท และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุมผูลงทุน
       กันยายน 2551     สิงหาคม 2551

  ซื้อ % ขาย % ซื้อ % ขาย %

ผูลงทุนตางประเทศ (สถาบัน+รายยอย) 55,426.73 21.85 82,992.50 32.71 72,711.90 28.76 84,077.91 33.26

ผูลงทุนสถาบันในประเทศ** 52,759.61 20.79 44,109.25 17.39 46,580.99 18.43 38,685.08 15.30

ผูลงทุนทั่วไปในประเทศ 145,529.94 57.36 126,614.53 49.90 133,500.39 52.81 130,030.29 51.44

รวม 253,716.28 100 253,716.28 100 252,793.28 100 252,793.28 100

สิงหาคม 2551 กันยายน 2551

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขา 203 แหง

มูลคา 463,235 ลานบาท
(91.62%)

  ภาคกลาง
สาขา 66 แหง

มูลคา 14,906 ลานบาท
(2.95%)

  ภาคเหนือ
สาขา 52 แหง

มูลคา 10,104 ลานบาท
(2.00%)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขา 39 แหง

มูลคา 7,037 ลานบาท
(1.39%)

  ภาคใต 
สาขา 47 แหง

มูลคา 10,305 ลานบาท
(2.04%)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สาขา 202 แหง
มูลคา 464,171 ลานบาท
(91.47%)

  ภาคกลาง
สาขา 66 แหง
มูลคา 15,791 ลานบาท
(3.11%)

  ภาคเหนือ
สาขา 52 แหง
มูลคา 9,445 ลานบาท
(1.86%)

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขา 39 แหง
มูลคา 6,477 ลานบาท
(1.28%)

 ภาคใต 
สาขา 47 แหง
มูลคา 11,548 ลานบาท
(2.28%)

กันยายน 2551

มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)
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กันยายน 2551

  อื่นๆ 
252,031 
(49.67%)

 KIMENG 
38,834
(7.65%)

 PHATRA 
37,792
(7.45%)
 ZMICO 
27,370
(5.39%)

 ASP 
25,229
(4.97%) BLS 

22,209
(4.38%)

 CS
20,118
(3.96%)  AYS

21,414
(4.22%)

 TNS 
21,487
(4.23%)

 BFITSEC 
20,173
(3.98%)

 UBS 
20,775
(4.09%)
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เมนูเด็ด เลมดัง

ชื่อหนังสือ :  integrity - the courage to meet the demands of 

 reality; HOW SIX ESSENTIAL QUALITIES DETERMINE

  YOUR SUCCESS IN BUSINESS 

โดย :    Dr. Henry Cloud 

สำนักพิมพ : Harper Collins Publishers (Copyright @ 2006)

จำนวนหนา : 292 หนา

เน้ือเร่ืองโดยยอ : 

 การดำรงไวซึ่งหลักแหงธรรมาภิบาล มีความหมายมากกวาการ 
ดำรงตนอยางซื่อสัตยยุติธรรมโดยทั่วไป และเปนกุญแจสำคัญสูความ  
สำเร็จ บุคคลผูดำรงไวซึ่งหลักแหงธรรมาภิบาลมักจะมีบุคคลิกลักษณะ  
พิเศษเฉพาะตัวซึ่งจะไดกลาวตอไป โดยจะเปนผูที่ทำหนาที่สรางสรรค
ประโยชนเกื้อหนุนตอสังคมอันนำไปสูการบรรลุจุดประสงค (Purpose) 
พันธกิจ (Mission) และเปาหมาย (Goals) ในองคกรของตน 

 จากบทสรุปผลการวิจัย ผูนำในองคกรชั้นนำ 500 อันดับแรก 
ของนิตยสาร Fortune และองคกรที่มิไดแสวงหาผลกำไร รวมไปจนถึง 
ผูนำองคกรอิสระโดยท่ัวไป Dr. Henry Cloud ซึ่งเปนนักจิตวิทยาในเชิง 
วิเคราะหและผูจัดรายการทางวิทยุ ไดแสดงใหเห็นวาในบางคร้ังลักษณะ 
บุคลิกของพวกเรา อาจเปนอุปสรรคตอการบรรลุผลสูความสำเร็จใน
สิ่งตางๆ ตามท่ีเราไดปรารถนาไว

 ในหนังสือเลมนี้ Dr. Cloud ไดศกึษาและบรรยายถึงบุคลิก 
ลักษณะพิเศษ 6 ประการที่บงบอกถึงการดำรงไวซึ ่งหลักแหง
ธรรมาภิบาล โดยไดใชกรณีตัวอยางของบรรดาผูนำในองคกรธุรกิจชื่อดัง   
อาทิ Michael Dell รวมไปถึงนักกีฬาที่โดดเดนอยาง Tiger Woods 

 Dr. Cloud ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางท่ีผูคนทั่วไปสามารถดำรง
ไวซ่ึงหลักแหงธรรมาภิบาลดวยมุมมองของบุคลิกลักษณะพิเศษ 6 ประการ 
ดังตอไปนี้: 

    1 : บุคลิกที่เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (Establishing 

Trust) ไมวาจะเปนการสรางความไวเน้ือเช่ือใจจากการเขาถึงจิตใจของผูอ่ืน 
(Connection) จากการหยิบยื่นความชวยเหลือใหแกผูอื่น (Extending 
favor) รวมไปถึงจากการออนนอมถอมตน (Vulnerability)

    2 : บุคลิกท่ียึดม่ันในขอเท็จจริง (Oriented toward Truth) 
ไดแก การอยูบนพื้นฐานแหงความเปนจริง 

   3 : บุคลิกท่ีมุงม่ันสรางผลงานใหเปนท่ีประจักษ (Getting   

Results) โดยตองรูวาตนมีกำลังความสามารถมากนอยเพียงใด หม่ันฝกฝน
ตนเองไปพรอมๆ กับการลงมือปฏิบัติงานอยางมุงมั่น และพยายาม    
ศึกษาคนควาเพื่อใหไดมาซึ่งหนทางสูความสำเร็จ ในบางโอกาสก็ตอง  
ยอมรับในความผิดพลาดของตนเพื่อที่จะมีโอกาสกลับมาปรับปรุงตนเอง
ใหดียิ่งๆ ขึ้น 

    4 : บุคลิกที่กลาเผชิญหนาและรับผิดชอบตอปญหา และ

ขอผิดพลาดตางๆ (Embracing the Negative) จงอยาหนีปญหา พรอมท่ี
จะเขากอบกูปญหาวิกฤตตางๆ เพื่อใหสถานการณฟนตัวดีขึ้น แยกแยะ 
ตนเองมิใหจมอยูในปญหาน้ัน เขาเผชิญหนากับปญหาอยางสรางสรรค
ไมหมกหมุนอยูกับความผิดพลาดในอดีต มักจะมีคำกลาววา “หากไมมี 
ความเจ็บปวด ก็จะไมมีการไดมาซ่ึงประสบการณ (No Pain, No Gain)”

    5 : บุคลิกที่มุงมั่นพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมากยิ่งๆ 

ขึ้น (Oriented toward Increase) จงมีพลังในการขับเคลื่อนการฝกฝน 
พัฒนาและประเมินตนเองอยูเสมอ ไมหยุดน่ิงอยูกับท่ี และพยายามฝกฝน 
ทักษะใหมๆ ที่คุณยังไมมี พรอมใหความชวยเหลือแกผูอื่น ซึ่งเปนหน่ึง 
ในวิธีการพัฒนาตนเองใหมีคณุภาพมากย่ิงขึ้น 

    6 : บุคลิกท่ีพรอมท่ีจะยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

(Oriented toward Transcendence) จงตระหนักวามักจะมีบุคคลท่ี 
เกงกวาอยูเสมอ ดวยการขจัดความลุมหลงในตนเองออกไป และพรอม 
ที่จะทำการแกไขปรับปรุงในทันที เพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถ
ของตนใหสอดคลองกับความยากของภารกิจท่ีตนปรารถนาจะทำใหสำเร็จ

 การบรรลุผลลัพธแหงความสำเร็จนั้นมิไดขึ้นอยูกับพรสวรรค 
ความฉลาดหลักแหลมดานสติปญญาอยางเดียว มีผูคนอีกมากท่ีเต็มเปยม
ไปดวยสติปญญาและความสามารถพิเศษตางๆ แตเปนผูไมเคยประสบ           
กับความสำเร็จเลยสักครั้ง ในขณะเดียวกันผูที่ประสบความสำเร็จอยาง 
สูงสุดก็มิใชบุคคลซึ่งมีพรสวรรคมากที่สุด Dr. Cloud ไดอธิบายไววา 
ปจจัยอันแทจริงน้ันคือ สวนประสมของบุคลิกลักษณะพิเศษ (makeup) 
ที่มีอยูในตัวของบุคคลผูนั้นตางหาก ทุกคนสามารถท่ีจะบมเพาะบุคลิก   
ลักษณะพิเศษอยางแทจริงอันนำมาซึ่งความสัมพันธแหงการสรางสรรค
ประโยชนเกื้อหนุนตอสังคมและการบรรลุผลสำเร็จในจุดประสงค 
พันธกิจ รวมไปถึงเปาหมายในองคกรของตน การดำรงไวซึ่งหลักแหง 
ธรรมาภิบาลนั้น มใิชเปนสิ่งที่คุณมีหรือไมมีมาแตกำเนิด แตเปนวิถีทาง
แหงการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนท่ีพวกเราทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรูและ 
นำไปปฏิบัติใชใหเห็นผลได

 ผูสนใจหนังสือ integrity - the courage to meet the 
demands of reality; HOW SIX ESSENTIAL QUALITIES DETERMINE 
YOUR SUCCESS IN BUSINESS สามารถหาอานไดที่หองสมุดมารวย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โทร. 0-2229-2063-65 หรือที่เว็บไซต 
www.maruey.com 
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ตารางสัมมนาหลักสูตรสำหรับผูลงทุน สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)
ประจำเดือนธันวาคม 2551

การสัมมนาหลักสูตร “เงินทองตองวางแผน” .................ฟรี
หลักสูตรพื้นฐานที่ใหความรูความเขาใจดานการบริหารการเงินสวนบุคคลและการลงทุน เพื่อเสริมสรางทักษะ
ในการบริหารจัดการเงินอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายทางการเงินที่ไดตั้งไว
อยางเปนระบบ

การสัมมนาหลักสูตร “Internet Trading... เทคนิคการลงทุนในหุนดวยตนเอง”  .................ฟรี
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดวยตนเองผานทางอินเทอรเน็ตและการวิเคราะห
เลือกหุนเบื้องตนโดยใชหลักการที่ถูกตอง เพื่อใหผูลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อ/ขายหุนดวยตนเองไดอยางมั่นใจยิ่งข้ึน

การสัมมนาหลักสูตร “คนหาหุนเดนดวย SETSMART”  ……. คาสัมมนา 500 บาท
เพื่อใหความรูแกผูลงทุนที่ผานการอบรมหลักสูตรการลงทุนผาน “Internat Trading” ตลอดจนสามารถนำมาใช   
ในการวิเคราะหหลักทรัพยและใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยได

การสัมมนาหลักสูตร “Internet Trading - Derivatives”  .................ฟรี
เสริมสรางความรูความเขาใจดานการลงทุนในตราสารอนุพันธดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต โดยนำเสนอความรู 
เบื้องตนเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ ความเส่ียง และผลตอบแทนรวมถึงข้ันตอนการซ้ือขาย และการสงคำสั่งซื้อขาย
ผานระบบอินเทอรเน็ต

การสัมมนาหลักสูตร “การบริหารพอรตการลงทุน” .................ฟรี
หลักสูตรที่ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารพอรตการลงทุน ตั้งแตการกำหนดนโยบายการลงทุนกลยุทธการสรางพอรต
การลงทุน ตลอดจนการติดตามและปรับปรุงพอรตการลงทุนใหไดรับผลตอบแทนตามคาดท่ีหวังภายใตความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดโดยมุงหวังใหผูรวมสัมมนาสามารถจัดการกับพอรตการลงทุนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

วันที่ เวลา สถานที่รายการ

13 ธ.ค. 51 09.00 - 16.00 น

หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน 

อินทรวิชัย ชั้น 3

อาคารตลาดหลักทรัพยฯ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 

อาคารตลาดหลักทรัพยฯ

หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน 

อินทรวิชัย ชั้น 3

อาคารตลาดหลักทรัพยฯ

09.00 - 12.00 น.

13.30 - 17.00 น.

09.00 - 12.00 น.

13.30 - 16.30 น.

14 ธ.ค. 51

27 ธ.ค. 51

28 ธ.ค. 51
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SINGLE STOCK FUTURES นองใหม
มาแรง!!  ตลาดอนุพันธ หรือ TFEX ไดมีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญอีกครั้งหนึ่ง 

นั่นคือ การออกสัญญา Single Stock Futures เปนสินคานองใหมลำดับท่ี 3* ซึ่งเริ่มเปดให 

ซ้ือขายไดต้ังแต วันท่ี 24 พฤศจิกายน ดังน้ัน เราจึงควรมาทำความรูจักกับลักษณะและหนาตา

ของ Single Stock Futures ไปพรอมๆ กันใน TFEX Newsletter ฉบับนี้  

โดย  ไมตรี เอื้อจิตอนันตกุล
 อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาตรี
 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Single Stock Futures คืออะไร

 โดยท่ัวไป Single Stock Futures หรือ ฟวเจอรสที่อางอิงกับหุนรายตัว หมายถึง สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทหน่ึงที่อางอิงกับราคาหุน 

โดยผูซ้ือและผูขายไดทำสัญญาตกลงกันในวันน้ีเก่ียวกับราคาซ้ือขายหุน ปริมาณหุนท่ีจะซ้ือขาย และกำหนดเวลาสงมอบในอนาคต และเม่ือถึงกำหนดเวลา

ตามท่ีไดตกลงกันไวในสัญญาก็จะมีการซ้ือขายกันเกิดขึ้น นั่นคือ มีการสงมอบหุนและชำระราคาระหวางกันตามราคาและปริมาณท่ีไดตกลงกันไว

 จากความหมายดังท่ีกลาวมา เราจะเห็นวา Single Stock Futures คือ สัญญาซ้ือขายหุนลวงหนา ซ่ึงจะมีลักษณะคลายกับ SET50 Index Futures  

ที่เรารูจักและคุนเคยกันเปนอยางดีแลวนั่นเอง เพียงแตแตกตางกันท่ีสินทรัพยอางอิงของสัญญา ซึ่ง Single Stock Futures จะมีสินทรัพยอางอิงเปนหุน  

รายตัวที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 เมื่อเราทราบแลววา Single Stock Futures คือสัญญา Futures ประเภทหน่ึงซึ่งมีลักษณะคลายกับ SET50 Index Futures ตอไปเราจะมาดู 

รายละเอียดของลักษณะสัญญา Single Stock Futures กันวาจะมีหนาตาเปนอยางไร

รูปรางหนาตาของ Single Stock Futures

    สินทรัพยอางอิง (Underlying Assets)

 ตามที่ไดกลาวไวแลววา Single Stock Futures เปนสัญญาซ้ือขายหุนลวงหนา ดังนั้นสินทรัพยอางอิงในกรณีนี้จึงเปน “หุน” อยางแนนอน

แตมิใชวาหุนทุกตัวที่ซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะสามารถนำมาใชเปนสินทรัพยอางอิงไดทั้งหมด เนื่องจากความนาสนใจและ

ความตองการของผูลงทุนที่มตีอหุนแตละตัวยอมแตกตางกัน  อีกทั้งลักษณะของหุนแตละตัวก็แตกตางกัน เชน สภาพคลองและมูลคาตามราคาตลาด 

(MarketCapitalization) เปนตน ดังนั้น TFEX จึงตองพิจารณาคัดสรรหุนท่ีเหมาะสมในการนำมาใชเปนสินทรัพยอางอิง ซึ่งจากผลการศึกษาและ 

สำรวจความเห็นทำใหไดขอสรุปวา ถาหุนกลุมแรกที่ TFEX จะนำมาออกเปน Single Stock Futures ในรอบแรกน้ี ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 3 

หลักทรัพย ไดแก ADVANCE PTT และ PTTEP (เรียงตามอักษรยอภาษาอังกฤษ) ซึ่งเปนหุนท่ีมีขนาดใหญ มีสภาพคลองสูง และเปนหุนที่ผูลงทุนนิยม 

ลงทุน โดยเฉพาะผูลงทุนสถาบัน

 นอกจากหุนสามัญท้ัง 3 หลักทรัพยน้ีแลว TFEX จะมีการพิจารณาเพ่ิม/ลดหลักทรัพยท่ีจะนำมาใชเปนสินทรัพยอางอิงของ Single Stock Futures 

อยูเสมอตามเกณฑการพิจารณาท่ีระบุในขอบังคับของ TFEX

* สำหรับ Gold Futures ซึ่งเดิมมีแผนที่จะเปดใหมีการซื้อขายเปนสินคาลำดับที่ 3 ไดเลื่อนกำหนดการเปดตัวไปเปนประมาณตนป 2552 เพื่อเปดโอกาสใหผูคาทองไดมีเวลา

 ในการศึกษาทำความเขาใจและเตรียมความพรอมในการเขารวมดำเนินธุรกิจดาน Gold Futures กับ TFEX อยางสมบูรณในอนาคต

้ ้ ่ ่

ชื่อยอ

 ADVANC

 PTT

 PTTEP

ชื่อเต็ม

 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

กลุมอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ

 เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค

 ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
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    ขนาดของสัญญา (Contract Size)

 TFEX กำหนดให Single Stock Futures มีขนาดของสัญญาเทากับ 1,000 หุน โดยขนาดของสัญญานี้มีผลตอการคำนวณกำไร - ขาดทุน 

เชนเดียวกับสัญญา SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เชน

 Mr. A Long Single Stock Futures ที่อางอิงกับหุนหนึ่งที่ราคา 95 บาท ตอมาราคาหุนนั้นไดปรับตัวสูงขึ้น และราคาของ Single Stock 

Futures นั้นไดขยับเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่ง Mr. A สามารถปดสถานะดวยการ Short ที่ราคา 100 บาท กรณีนี้ Mr. A จะไดรับกำไรเทากับ

    เดือนท่ีสัญญาหมดอายุ (Contract Month)

 TFEX กำหนดใหมี Single Stock Futures ที่ครบกำหนดอายุแตกตางกันจำนวน 4 เดือน โดยครบกำหนด ณ เดือนสุดทายของไตรมาส 

ที่ใกลที่สุด 4 ลำดับ ซึ่งเปนการกำหนดใหเหมือนกับเดือนที่สัญญาหมดอายุของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เพื่อความ 

สะดวกสำหรับผูลงทุน

 ตัวอยางเชน หากปจจุบันเปนวันที่ 1 พฤศจิกายน จะมีสัญญา Single Stock Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือนธันวาคมของปปจจุบัน 

เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายนของปถัดไปใหซื้อขาย เปนตน

    เวลาซื้อขาย

 TFEX กำหนดเวลาซ้ือขายสัญญา Single Stock Futures ตามเวลาซื้อขายปกติของตลาดอนุพันธเชนเดียวกับ SET50 Index Futures และ 

SET50 Index Options เพื่อใหเกิดความสะดวกและลดปญหาความสับสนท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผูลงทุนท่ีคุนเคยกับการซื้อขายสัญญาในตลาดอนุพันธ 

อยูเดิม ดังนั้นเวลาซื้อขาย Single Stock Futures จึงเปนดังนี้

  • ชวงเวลากอนเปดการซ้ือขายภาคเชา (Pre-open)  09.15 น. – 09.45 น.

  • ชวงเวลาซื้อขายภาคเชา (Morning session)  09.45 น. – 12.30 น.

  • ชวงเวลากอนเปดการซ้ือขายภาคบาย (Pre-open) 14.00 น. – 14.30 น.

  • ชวงเวลาซื้อขายภาคบาย (Afternoon session)  14.30 น. – 16.55 น.

    ราคาเสนอซ้ือขาย (Quotation)

 ราคาที่ผูลงทุนเสนอซ้ือขายสัญญา Single Stock Futures ในตลาดอนุพันธนั้นจะเปนราคาที่เทียบเคียงจากราคาหุนจำนวน 1 หุน ทั้งน้ี 

เพื่อใหเกิดความสะดวกในการซ้ือขายและการติดตามราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 ทั้งนี้ การเสนอราคาซ้ือขายจะเสนอเปนจำนวนเงินบาท โดยมีชวงหางของการเปล่ียนแปลงราคาข้ันต่ำเทากับ 0.1 บาทหรือจำนวนทวีคูณของ 

0.1 บาท เชน  0.2 หรือ 0.3 บาท  เปนตน

 ยกตัวอยางเชน ผูลงทุนสามารถสงคำสั่งเสนอซ้ือหรือขายท่ีราคา 100 บาท 100.1 บาท หรือ 100.2 บาท ได แตไมสามารถสงคำส่ังเสนอซ้ือ

หรือขายท่ีราคา 100.17 บาทได เปนตน

    วิธีการชำระราคา (Settlement Method)

TFEX กำหนดใหใชการชำระราคาเปนเงินสด (Cash Settlement) เปนวิธีการในการชำระราคาสำหรับ Single Stock Futures ทั้งน้ี เพื่อให 

การซื้อขาย Single Stock Futures สามารถทำไดโดยสะดวก ปราศจากขอกังวลหรือผลกระทบท่ีอาจจะมีขึ้นตอการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย    

รวมถึงลดปญหาในการสงมอบหุนเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญา

    วันซื้อขายวันสุดทาย (Last Trading Day)

 วันทำการกอนหนาวันทำการสุดทายของเดือนที่สัญญาน้ันสิ้นสุดอายุ (เหมือนกับ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options)

    ชวงการเปล่ียนแปลงของราคาสูงสุดแตละวัน (Price Limit)

 ราคาเสนอซ้ือขายสามารถเปล่ียนแปลงไดไมเกิน 30% จากราคาที่ใชชำระราคาของวันทำการกอนหนา 

(100 - 95) x 1,000 = 5,000 บาท
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    การปรับลักษณะของสัญญา (Contract Adjustment)

 TFEX จะมีการปรับลักษณะของสัญญาในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนของหุนสามัญท่ีนำมาอางอิงไดมีการประกาศหรือการดำเนินการ (Corporate 

Actions) ที่มีผลตอราคาหุน รวมถึงการจายเงินปนผลพิเศษ การออกสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน หรือกรณีอื่นใดท่ีมีผลตอมูลคาสัญญา Single Stock 

Futures โดย TFEX จะประกาศแนวทางการปรับขนาดของสัญญาและจำนวนสัญญาของผูลงทุนเปนกรณีๆ ไป เพื่อใหผูถือครองสัญญา Single Stock 

Futures ไมไดรบัผลกระทบหรือไดรับผลกระทบนอยที่สุดในทางปฎิบัติ

 ทั้งนี้ การปรับลักษณะของสัญญาจะกระทำโดยยึดหลักความเสมอภาคท้ังกอนและหลังการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ

    การจำกัดฐานะ (Position Limit)

 ในชวงแรกของการซ้ือขาย TFEX มีขอกำหนดในการจำกัดการถือครองสัญญา Single Stock Futures โดยหามผูลงทุนมีฐานะสุทธิใน Single 

Stock Futures ของหุนใดหุนหนึ่งในเดือนใดเดือนหน่ึง หรือทุกเดือนรวมกันเกิน 5,000 สัญญา ทั้งนี้ จนกวา TFEX จะมีการประกาศเปล่ียนแปลง

    ราคาที่ใชชำระราคาวันสุดทาย (Final Settlement Price)

  TFEX กำหนดใหคำนวณราคาท่ีใชชำระราคาวันสุดทายจาก “คาเฉล่ียของราคาหุนท่ีอางอิง ในระหวางเวลา 16.15 - 16.30 น. และราคาปด  

ของหุนในวันซื้อขายวันสุดทายของสัญญา โดยใชคาทศนิยม 2 ตำแหนง”

    คาธรรมเนียมการซื้อขายและชำระราคา 

 TFEX ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับคานายหนาในการซ้ือขายอนุพันธท่ีบริษัทสมาชิกอนุพันธ (โบรกเกอรอนุพันธ) เรียกเก็บจากผูลงทุน ท้ังน้ี โบรกเกอร

อนุพันธสามารถกำหนดอัตราคานายหนาในการซื้อขายของผูลงทุนตามความเหมาะสม

    ชื่อยอของสัญญา (Symbol)

 TFEX ไดกำหนดใหใชชื่อยอของสัญญาเปนจำนวนสูงสุด 10 หลัก ดังนี้ 

 o หุนที่เปนสินคาอางอิง  ใชชื่อยอภาษาอังกฤษของหุนนั้น โดยใชตัวอักษรสูงสุด 6 ตัว

 o เดือนที่ครบกำหนด ใชชื่อยอของสัญญาตามเดือน ดังนี้

           - H มีนาคม

           - M มิถุนายน

           - U กันยายน

           - Z ธันวาคม

 o ปที่ครบกำหนด  ใชสองหลักสุดทายของปคริตศักราช 

 o การปรับลักษณะของสัญญา ใชอักษรเพื่อระบุถึงการปรับลกัษณะของสัญญา

     โดย  X  แทนการปรับครั้งที่ 1

      Y  แทนการปรับครั้งที่ 2

      Z  แทนการปรับครั้งที่ 3

  เชน ABCM09 หมายถึง Single Stock Futures ที่อางอิงกับหุน ABC ที่ครบกำหนดเดือนมิถุนายน ป 2009

    ABCM09X หมายถึง Single Stock Futures ที่อางอิงกับหุน ABC ที่ครบกำหนดเดือนมิถุนายน ป 2009 ซึ่งมีการปรับลักษณะ

   ของสัญญาไปแลว 1 ครั้ง

 เราจะไดศึกษาตัวอยางการปรับลักษณะของสัญญากันใน TFEX Newsletter ฉบับตอๆ ไปตัวอยางการปรับลักษณะของสัญญากันใน TFEX N l tt ฉบับตอๆ ไป

มูลคาสัญญากอนการเปล่ียนแปลง = มูลคาสัญญาหลังการเปลี่ยนแปลง

ใชชื่  ั  ั้ โ ใ

ชื่อหุนที่เปนสินทรัพยอางอิง

การปรับลักษณะของสัญญาเดือนที่ครบกำหนด

ปที่ครบกำหนด
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 รายงานสรุปการซื้อขายของตลาดอนุพันธ ประจำเดือนสิงหาคม ป 2551
  • ปริมาณการซื้อขายรวม 147,600 สัญญา

  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 7,380 สัญญา

  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 28,662 สัญญา

 SET50 Index Futures

  • ปริมาณการซื้อขายรวม 145,465 สัญญา

  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 7,273 สัญญา

  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 24,251 สัญญา

 SET50 Index Options

  • ปริมาณการซื้อขายรวม 2,135 สัญญา

  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 107 สัญญา

  • สถานะคงคางรวม ณ สิ้นเดือน 4,411 สัญญา

*เปด หมายถึง ราคาเปด ณ วันซื้อขายวันแรกของเดือน
**ชำระราคา หมายถึง ราคาที่ใชชำระราคา ณ วันซื้อขายวันสุดทายของเดือน 
***สถานะคงคาง หมายถึง สถานะคงคาง ณ วันซื้อขายวันสุดทายของเดือน

 กราฟแสดงราคาและปริมาณการซ้ือขาย SET50 Index Futures ประจำเดือนสิงหาคม ป 2551

บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tfex.co.th

TFEX Report

 สัญญา เดือนที่สัญญาครบกำหนด เปด* สูง ต่ำ เฉลี่ย ชำระราคา** ปริมาณ สถานะคงคาง***

 S50U08 Sep-08 457.3 508.0 456.9 480.15 481.9 136,712 19,494

 S50Z08 Dec-08 458.3 509.2 457.2 480.02 481.7 8,473 4,508

 S50H09 Mar-09 463.0 504.6 459.6 483.12 485.7 165 159

 S50M09 Jun-09 462.0 503.0 460.6 478.14 482.8 115 90
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กิจกรรมตลาดหลักทรัพย
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รวมผลิตตำรา 
“การวางแผนภาษีและมรดก”
   คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและ
ผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯ และคุณทรงเดช 
ประดิษฐสมานนท ประธาน บริษัท เอินสท แอนด ยัง 
คอรปอเรท เซอรวิสเซส จำกัด รวมลงนามในบันทึก 
ความรวมมือโครงการพัฒนาเน้ือหา “การวางแผน 
ภาษีและมรดก” เพื่อใชเปนตำราตนแบบในการ
อบรมบุคลากรในตลาดการเงินสถาบันการศึกษา 
และประชาชนผูสนใจท่ัวไป

TSD มุงพัฒนาสำนักหักบัญชี
เทียบเทามาตรฐานสากล
 คุณโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  กรรมการผูจัดการ 
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ (TSD)  และทีมผูบริหาร
รวมตอนรับ Mr. Ernest Van Der Hout ผูอำนวยการ 
ฝายบริหารความเส่ียง LCH.Clearnet SA สำนัก
หักบัญชีชั้นนำแหงภูมิภาคยุโรป ในโอกาสเดินทาง
มาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณงานบริหาร
ความเสี่ยงในการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสำนักหักบัญชีไทยให
เทียบเทามาตรฐานสากล

เย่ียมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียน
 คุณดิเรก ไมตรีบริรักษ รองประธาน
เจาหนาที่บริหารฝายการเงิน บริษัท วิค แอนด 
ฮุคลันด จำกัด (มหาชน) ใหการตอนรับ 
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค ผูชวยผูจัดการสายงาน
การตลาดศูนยระดมทุน ตลาดหลักทรัพยฯ 
และคณะ ในโอกาสเขาเย่ียมชมกิจการของบริษัท
จดทะเบียน 9 แหง ในแถบจังหวัดระยองและชลบุรี

โรดโชวเวียดนาม
 คุณชนิตร ชาญชัยณรงค ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยฯ 
และผูจัดการตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พรอมดวย คุณไพบูลย 
นลินทรางกูร กรรมการผูจัดการ บล. ทิสโก จำกัด และ Mr. Mac
Huu Danh, Deputy General Director, Sacombank 
Securities Co.,Ltd. รวมใหขอมูลการเขาจดทะเบียนในตลาดหุนไทย
แกบริษัทไทยในเวียดนามและบริษัทเวียดนาม  ผานการสัมมนาหัวขอ 
“The Stock Exchange of Thailand, a Window of opportunity” 
ณ โรงแรม New World Hotel นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม



บจ. ซื้อหุนคืน...อาวุธลับ Support หุน
 คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคม 
นักวิเคราะหหลักทรัพย คุณไพบูลย นลินทรางกูร 
CFA ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
บล. ทิสโก จำกัด คุณชายนิด โงวศิริมณี ประธาน 
เจาหนาที่บริหาร บมจ. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟคและ 
คุณสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการบริหารและหัวหนา 
ฝายวาณิชธนกิจ บล. ทิสโก จำกัด รวมใหขอมูล
ประสบการณและมุมมองของประโยชนจากการซ้ือหุน
คืนของบริษัทจดทะเบียนในเชิงลึก ในงานเสวนาสมาคม
นักวิเคราะหหัวขอ “บจ.ซ้ือหุนคืน...อาวุธลับ Support หุน” 
จัดโดยสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยฯ
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

เยี่ยมชมตลาดหุนสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต
 คุณปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ พรอมดวยผูบริหาร 
ตลาดหลักทรัพยฯ เขาเย่ียมชมตลาดหุน  ABU Dhabi Securities Exchange ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต และตลาดหุน 
Dubai International Financial Exchange เมืองดูไบ ประเทศสาธาณรัฐอาหรับเอมิเรสต ในโอกาสเยือนประเทศในแถบ
ตะวันออกกลางเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับโอกาสในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย และศึกษาโอกาสของการขยายฐานผูลงทุน

พัฒนาโรงเรียนประชาศึกษา (เคียงฮ้ัว) 
เปนโรงเรียนตนแบบ “เงินทอง ของมีคา” 
 คุณจิราพร คูสุวรรณ ผูอำนวยการบริหาร 
สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ 
ลงนาม ในบั นทึ ก ข อตกลงความร ว มมื อ กั บ 
คุณฐิตินันท วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝาก 
และการตลาด บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน และ 
คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการมูลนิธิเกียรติ 
รวมมิตร เพ่ือการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนประชา 
ศึกษา (เคียงฮั้ว) ใหเปนเครือขายโรงเรียนตนแบบ 
ในการจัดการเรียนรู หลักสูตร “เงินทอง ของมีคา” 
เพื่อใหโรงเรียนรอบขางไดเขามาศึกษาและนำไป 
พัฒนาอยางกวางขวาง  


