รพี สุจริตกุล
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
28 มีนาคม 2559 ที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เชียงใหม

รูปแบบของการเชื่อมโยงในตลาดทุน

• คนตางประเทศมาลงทุนในไทย <-> คนไทยไปลงทุนตางประเทศ
• บล./บลจ.ตางประเทศทําธุรกิจในไทย <-> บล./บลจ. ไทยทําธุรกิจใน
ตางประเทศ

• กิจการตางประเทศมาระดมทุนในไทย <-> กิจการไทยไประดมทุน
ตางประเทศ
• การเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพยและการเปด trading access
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ตลาดหลักทรัพยตองมี position ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่ม competitiveness
• ประโยชนจาก regionalization ตกอยูกับแตละประเทศไมเทากัน
ประเทศที่มีระดับการพัฒนามากกวา เปดกวางกวา ก็อาจจะ
กลายเปน hub
• ตลาดหลักทรัพยตองสรางจุดเดนและ international profile
เพื่อเพิ่ม value มีแต domestic product จะขาดความสามารถ
ในการแขงขันในระยะยาว
สราง visibility ผานการเชื่อมโยงใน ASEAN
 สราง niche จากการเปน connector ระหวาง
GMS กับ major markets และทั่วโลก
3

GMS Strategy

preferred financing venue
สําหรับ GMS
ตลาดทุนไทย

preferred investment destination
สําหรับ global investor ที่จะลงทุนใน GMS
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Strategic position ของตลาดทุนไทยในระดับภูมิภาค
• เปนจุดเชื่อมโยงระหวางกิจการใน GMS ที่ตองการทุนกับผูลงทุนทั่วโลก
ที่ตองการลงทุนในภูมิภาคนี้
• กิจการไทยเขาถึงแหลงทุนที่หลากหลายขึ้น เพิ่มโอกาสการลงทุนให
ผูลงทุนไทย ประเทศเพื่อนบานสามารถใชตลาดทุนไทยเปน
springboard ในการเติบโต
• มีชองทางระดมทุนรูปแบบตางๆ รองรับ เชน หุนทุน หุนกู
infrastructure trust, REIT และ Depositary Receipt (DR)
• Success case คือ Baht Bond ที่ไดรับความสนใจจาก issuers
ทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศเพื่อนบานเปนอยางมาก
5

Why GMS:
Growth prospect ในอนาคต อยูใ่ นกลุม
่ GMS ex. Thailand
และต ้องการเงินลงทุนอีกมากเพือพัฒนา
Countries

Real GDP Growth forecast (%)
2014

2015

2019

Cambodia

7.2

7.3

7.5

Lao P.D.R.

7.5

7.8

7.5

Myanmar

7.8

7.8

7.7

Vietnam

5.6

5.7

6.0

China

7.5

7.3

6.5

Thailand

2.5

3.8

4.5

Singapore

3.6

3.6

3.8

Japan

1.4

1.0

1.1

World

3.4

4.0

-

US

2.8

3.0

2.2

Euro Area*

1.2

1.5

1.5

Source: IMF World Economic Outlook , April 2014
*only advanced European countries
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จุดเด่นต่างๆ ของ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ต่อกิจการใน GMS
สิงคโปร์
“ความเป็น
international
financial hub”
• กฎ/กติกาเปิ ดกว ้างกว่า
• ภาษีทน่
ี าดึงดูดกว่า
• มี global house ทีนํา
ผู ้ลงทุนมาจากทัวโลก
• fund management
industry เข ้มแข็ง มีรายทีมี
expertise ในการลงทุนใน
frontier market
• เป็ น global financial
center ราวครึงหนึงของตลาด
เป็ น foreign product จาก
ทัวโลกมาพักใหญ่แล ้ว

ไทย
“ความเป็น GMS และเป็น
established market”

• อยูใ่ น GMS มีความใกล ้ชิดทังใน

เวียดนาม
“ความเป็น GMS และ
เป็นดาวรุง
่ ทีผูล
้ งทุน
สนใจ”

ระดับประเทศ ธุรกิจ และประชาชน
• เริมต ้นเปิ ดรับ foreign listing
พยายามสร ้าง niche จาก GMS
GMS product จะดูโดดเด่นกว่า
เมือเทียบกับอยูใ่ นสิงคโปร์
• มีตลาดทีคึกคัก สภาพคล่องสูง
ทีสุดในอาเซียน มีธรุ กิจที
หลากหลาย
• มี real sector ทีเชือมโยงกัน
ง่ายต่อการพัฒนา product
ร่วมกัน
• กิจการ GMS ได ้สร ้าง
international profile และในไทย
ซึงเป็ นคูค
่ ้า/ตลาดใหญ่ของเขา

• อยูใ่ น GMS และถูกมอง
จาก global investor
เป็ นกลุม
่ เดียวกัน (อยูใ่ น
MSCI frontier market
index)
• เศรษฐกิจมีศก
ั ยภาพ
เติบโตสูง เป็ น frontier
market ที global investor
สนใจ
• country fund และ PE
fund ทีลงทุนใน CLMV
นิยมตังในเวียดนาม
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ตลาดทุนเพือนบ้านย ังพ ัฒนาไม่มาก
จึงเป็นโอกาสของตลาดทุนไทยทีจะเป็น “connector”
ระหว่าง กิจการใน GMS ก ับ ผูล
้ งทุนทวโลก
ั
ประเทศเพือนบ้าน
กิจการมี financing
needs มาก
กรณี CLMV
ตลาดทุนยัง
เพิงเริมต ้น

.เป็ นจุดเชือมทีสํ าคัญ

ตลาดทุนไทย
• SET เป็ น financing
venue
• intermediaries ไทย
ไปเสนอ services

Global Investors

• สนใจใน growth
prospect จาก
AEC integration และ

• ความสะดวก?

GMS

• ต ้นทุน?

• ราคายังไม่แพง

• สภาพคล่อง?
• intermediaries?

กรณีจน
ี ตอนใต้
• จีนกว ้างใหญ่
ตลาดทุนอยูฝ
่ ัง
ตะวันออกซึงไกล
(เซียงไฮ ้ ปั กกิง)
• มีกจ
ิ การรอเข ้า
ตลาดทุนอยูม
่ าก

การเข ้าตลาด CLMV โดยตรงยังมีอป
ุ สรรคหลายด ้าน
ไม่ม ี Omnibus account
ระบบ trade ทีไม่ real time
Exchange control ขาเข ้าต ้องขออนุญาต
Cap gain tax
Counterparty risk ของ บล.

เทียบกับ risk assets
อืนๆ
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Products ที่ตอบโจทย GMS connector
ชองทางการระดมทุน
สําหรับ GMS

• primary & secondary
listing
• Baht bond
• infrastructure trust

ชองทางการสราง products
ที่มี
indirect exposure
ใน GMS

• mutual fund
ผอนคลายใหลงทุนใน
listed securities ของ
GMS ไดโดยไมติด limit

ชองทางการนํา
GMS listed products
มาวางใน SET เพื่อสราง
ความหลากหลาย
• Depositary Receipt
(DR)

(แตตองมีสัดสวน
diversification ทีม่ ากขึ้น)
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แผนพัฒนาตลาดทุนไทย
Funding
ใหไทยเปน Funding
Gateway ดวย
เครื่องมือที่หลากหลาย
(ตลท. / ก.ล.ต./
ธปท./
สบน./ThaiBMA/
สศค./สรรพากร)

Market Infrastructure

จุดเชื่อมโยง
ภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพยใหบริการ
market infrastructure
แก CLMV อยางครบวงจร
(ตลท.)

Players
ขจัดอุปสรรคและสงเสริมให บล./ บลจ. ไทย ใหบริการ
ธุรกรรมดานตลาดทุนแกกิจการและผูลงทุนใน CLMV
(ก.ล.ต. / ธปท./ ตลท.)
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ประโยชน์ทได้
ี ร ับหากตลาดทุนไทยเป็น GMS connector
ได้สาํ เร็จ
• ได ้มีบทบาทเป็ นผู ้ให ้ความช่วยเหลือ

ประเทศ
ไทย

• นําความมังคังสูเ่ ศรษฐกิจและสังคมไทย จากการเติบโตของเพือนบ ้าน
• โอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร ้อมกับเพือนบ ้านอย่างยังยืน

ผู ้ลงทุน
ไทย

• มีโอกาสได ้ลงทุนใน high growth product ทียังไม่แพงและรู ้จักใกล ้ชิด
• โอกาสในการ diversify จากตลาดหุ ้นไทย (การออกไปลงทุนเองยังมี cost สูง)
• สร ้าง niche และ international profile เป็ น value creation ให ้ SET/บล./บลจ.

Player
ไทย

แข่งขันได ้
• บล./บลจ. มีโอกาสเสนอสินค ้าและบริการใหม่ ฐานลูกค ้ากว ้างขึน

ประเทศ/
กิจการใน
GMS

• ได ้เข ้าถึงแหล่งระดมทุนทีกว ้างขึนและเปิ ดกว่า มี infrastructure ทีสากลยอมรับ
มีสภาพคล่อง ได ้ visibility
• player ไทยจะช่วยพัฒนาตลาด/สินค ้า บริการ ต่างๆ
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Challenges ahead :
Trade off ระหว่างโอกาสก ับข้อจําก ัด/ข้อก ังวล
โดยมี Critical issue คือ เวลา

โอกาส

ข ้อจํากัด/ข ้อกังวล

• การเติบโตทางเศรษฐกิจ &
การรักษาความสัมพันธ์ของ
ประเทศ

• ความไม่พร ้อม/ไม่เต็มใจของประเทศ
เพือนบ ้าน
• การ enforce ข ้ามประเทศ/
ความร่วมมือของ regulator

• เพิมความสามารถในการ
แข่งขันของ SET และ บล./บลจ.
• โอกาสในการเสนอสินค ้า/
บริการของธุรกิจหลักทรัพย์
• โอกาสของผู ้ลงทุนไทยในการ
เข ้าถึง high growth product
และ diversify จากหุ ้นไทย

• ความไม่พร ้อมของผู ้ลงทุนบางกลุม
่

เวลามี
จําก ัด

Trade
Off
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Thank you
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