
Executive Journal160

บทคัดย่อ

	 ในช่วงระหว่างปี	1990-2008	พัฒนาการของการระดมทุนผ่านตลาดทุน	(แสดงโดยหุ้นทุนและหุ้นกู้)	ของโลก	มีการเติบโตเร็วกว่า
พัฒนาการของการระดมทุนผ่านสถาบันการเงิน	(แสดงโดยเงินฝาก)	ของโลก	และตลาดทางการเงิน	(หมายถึงตลาดทุนและตลาดเงิน)	
ของโลกมคีวามลกึเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัขนาดของเศรษฐกจิโลก	ในช่วงใกล้เคยีงกนัในกรณปีระเทศไทย	คอืระหว่างปี	1990-2010	พฒันาการ
ของการระดมทุนผ่านตลาดทุนไทยก็มีการเติบโตที่เร็วกว่ากรณีผ่านสถาบันการเงิน	รวมทั้งตลาดทางการเงินของไทย	ก็มีความลึกเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน	นอกจากนี้ในช่วงของวิกฤตของระบบสถาบันการเงิน	ตลาดซื้อขายตราสารหนี้	(เช่น	หุ้นกู้)	เป็นทางเลือกที่ส�าคัญของบริษัท
ที่ต้องการระดมเงินกู้แทนสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

Abstract

	 During	the	period	of	1990-2008,	a	fund	raising	through	world	capital	markets	(represented	by	stocks	and	bonds)	
had	developed	faster	than	that	through	world	financial	institutions	(represented	by	deposits).	Furthermore,	the	world	financial	
depth	to	the	world	gross	domestic	products	had	also	grown	during	the	same	period.	Similarly	for	Thailand	when	considering	
the	period	of	1990-2010,	a	fund			raising			through	Thai	Capital	market	had	also	developed	faster	than	that	through	Thai	
financial	institutions	and	the	Thai	financial	depth	had	also	grown.	In	addition,	during	any	financial	institution	system	crisis,	
a	fixed	income	instrument	market	(such	as	bond	market)	is	an	important	alternative	for	companies	searching	for	funds	to	
applying	for	loans	from	commercial	banks.	

บทน�ำ

	 ชัยพัฒน์		สหัสกุล	(2553)	ได้เปรียบเทียบความเติบโตของตลาดหุ้นไทย	และตลาดหุ้นของโลก	ตลาดหุ้นในเอเชีย	และตลาดหุ้น
ในอาเซียน	พบว่า	ตลาดหุ้นไทยแม้จะมีความเติบโตมากกว่าหรือใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยของโลก	และในเอเชีย	แต่ถ้าเปรียบเทียบ
กับตลาดหุ้นในอาเซียนและตลาดหุ้นฮ่องกงแล้ว	พบว่า	โดยรวมแล้ว	ตลาดหุ้นไทยยังเป็นรองฮ่องกง	สิงคโปร์	และมาเลเซีย
	 วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้	เป็นการเปรียบเทียบความเจริญเติบโตของตลาดการเงินไทย	และตลาดการเงินของโลก	โดยที่
นิยามของตลาดการเงินจะกว้างกว่าตลาดหุ้นเนื่องจากตลาดการเงินรวมตลาดเงิน	ตลาดหุ้นทุน	และตลาดหุ้นกู้ไว้ด้วย

ตลำดกำรเงินไทย เมื่อเทียบกับตลำดกำรเงินโลก

	 ในทางทฤษฎีแล้ว	ตลาดการเงิน	(Financial	Market)	ประกอบด้วย	ตลาดทุน	(Capital	Market)	และตลาดเงิน	(Money	Market)	
ตามที่แสดงในรูปที่	1	โดยที่ตลาดทุนสามารถแยกตามประเภทของหลักทรัพย์	คือ	หุ้นทุน	(Equity	Securities)	และหุ้นกู้	(Debt	Securities)	
ทั้งนี้	 หุ้นกู้ยังสามารถแยกตามประเภทของผู้ออกหุ้นกู้คือ	 หุ้นกู้ของภาคเอกชน	(Private	Debt	Securities)	 และพันธบัตรรัฐบาล	
(Government	Debt	Securities)	ซึ่งโดยปกติสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดหุ้นทุนหรือตลาดหุ้นกู้	ที่เป็นตลาดซื้อขายตราสาร	
(Exchange)	หรือ	Over	the	Counter	(OTC)	ก็ได้	 ในขณะที่ตลาดเงินมีสถาบันทางการเงิน	 อย่างเช่น	 ธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลาง	
(intermediaries)	ในการระดมเงินฝาก	(Deposits)	จากสาธารณชน	เพื่อไปปล่อยกู้ให้กับภาคเอกชนในรูปของสินเชื่อ	(Loans)

ตลำดกำรเงินไทย เมื่อเทียบกับตลำดกำรเงินโลก
Thai Financial Market vs. World Financial Market
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รูปที่ 1	แสดงตลาดการเงินและองค์ประกอบ
ตลำดกำรเงินและองค์ประกอบ 

 

	 พูดอีกนัยหนึ่ง	ในมิติของผู้มีเงินออมและผู้ที่ต้องการเงินก็
คอืผูท้ีม่เีงนิออม	สามารถน�าเงนิไปฝากธนาคาร	หรอืซือ้หุน้ทนุ	หรอื	
หุ้นกู้	จากตลาดที่สามารถเปลี่ยนมือกันได้ง่ายใน	Exchange	หรือ	
OTC	 ในขณะที่ผู ้ที่ต้องการเงินสามารถกู้เงินในรูปสินเชื่อจาก
ธนาคาร	หรือออกหุ้นทุน	หรือหุ้นกู้	เพื่อขายให้กับผู้มีเงินออมโดย
มตีลาดเป็นตวักลางส�าหรบัการซือ้ขายตราสารทางการเงนิประเภท
หุ้นทุน	หรือหุ้นกู้ดังกล่าว
	 รูปที่	2	แสดงขนาดของสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลก	ซึ่งจะ
เหน็ได้ว่า	พฒันาการของการระดมทนุผ่านตลาดทนุ	(แสดงโดยหุน้
ทุนและหุ้นกู้)	 มีการเติบโตเร็วกว่า	 พัฒนาการของการระดมทุน
ผ่านสถาบนัการเงนิ	(แสดงโดยเงนิฝาก)	ยกตวัอย่างเช่น	ในปี	1990	
สัดส่วนของการระดมทุนผ่านตลาดทุนต่อเงินฝากอยู่ที่ประมาณ	
1.5	:	1.0	แต่สัดส่วนเดียวกันในปี	2008	อยู่ที่ประมาณ	1.9	:	1.0		
ซึ่งถ้าใช้สัดส่วนในปี	2007	ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก	จะ
เป็นประมาณ	2.5:1.0	นอกจากนั้น	หากวัดตามความลึกทางการ
เงิน	(Financial	Depth)	 โดยค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์ทางการ
เงินทั่วโลก	x100	/	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก	จะพบว่าอยู่
ที่ร้อยละ	227	ในปี	1990	และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	293	ในปี	2008	
(ร้อยละ	343	ในปี	2007)		ตัวเลขร้อยละที่เพิ่มขึ้นแสดงว่า	ตลาด
ทางการเงินของโลก	 มีความลึกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดของ

     ตลาดการเงิน
     (Financial Market)
  
  
  ตลาดทุน    ตลาดเงิน
  (Capital Market)    (Money Market)

 
 หุ้นทุุน  หุ้นกู้   มีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการ
 (Equity Securities)  (Debty Securities)   ระดมเงินฝากเพื่อไปปล่อยกู้ต่อไป

  
  หุ้นกู้ของภาคเอกชน  พันธบัตรรัฐบาล
  (Private Debt Securities)  (Goverment Debt Securities)

            ซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ใน Exchange หรือ OTC

เศรษฐกิจโลก	อนึ่งผู้เขียนไม่สามารถหาตัวเลขของโลกภายหลังปี	
2008
	 รูปที่	 3	 แสดงขนาดของสินทรัพย์ทางการเงินกรณี
ประเทศไทยซึง่จะเหน็ได้ว่า	พฒันาการของการระดมทนุผ่านตลาด
ทนุ	โตเรว็กว่าพฒันาการของการระดมทนุผ่านสถาบนัการเงนิ	ยก
ตัวอย่างเช่น	ในปี	1990	สัดส่วนเดียวกันที่ใช้กรณีทั่วโลก	หากมา
ใช้วัดในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ	0.4	:	1.0	และเพิ่มเป็นประมาณ	
2.0	:	1.0	ในปี	2010	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกรณีของโลกใน
ปี	2002	และปี	2008	(คืออยู่ที่	1.9	:	1.0)	โดยปี	2008	เป็นปีวิกฤต
เศรษฐกิจโลก	 จึงไม่ควรน�ามาเปรียบเทียบในกรณีปกติ	 หาก
พัฒนาการของโลกพอจะบอกเกี่ยวกับกรณีประเทศไทยได้	เราพอ
จะอนุมานได้ว่า	 สัดส่วนดังกล่าวของไทย	 ล้าหลังกว่าของโลก
ประมาณ	8	ปี	(ใช้สัดส่วนปี	2002	ของโลกเป็นตัวเปรียบเทียบ)		ใน
ส่วนความลึกของการเงิน	 โดยใช้สูตรเช่นเดียวกับกรณีของโลกที่
กล่าวข้างต้นมาวัดในกรณีประเทศไทย	จะพบว่า	อยู่ที่ร้อยละ	222	
ในปี	2010	 ซึ่งเป็นร้อยละที่ใกล้เคียงกับกรณีของโลก	 ในปี	1990	
ดังกล่าวข้างต้น	 หากพัฒนาการของโลกพอจะบอกเกี่ยวกับกรณี
ประเทศไทยได้	 เราจะพออนุมานได้ว่า	 ความลึกทางการเงินของ
ไทย	ล้าหลังกว่าของโลกประมาณ	20	ปี		 	
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รูปที่ 2	ขนาดของสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลก
 

รูปที่ 3	ขนาดของสินทรัพย์ทางการเงินกรณีประเทศไทย
  

 
	 โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า	การระดมทุนผ่านตลาดทุน	จะ
มีบทบาทเพิ่มขึ้นและมากกว่า	 การระดมทุนผ่านสถาบันการเงิน
เมื่อระยะเวลาผ่านไปทั้งในกรณีของโลกและของไทย	 แม้ว่า	
พัฒนาการของประเทศไทยในการระดมทุนผ่านตลาดทุน	 ยังล้า
หลงักว่าของโลกพอสมควร	ซึง่น่าจะมทีีม่าจากทัง้ด้านอปุสงค์และ
อุปทานการระดมทุนของโลก	ที่ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของประเทศ
ทีพ่ฒันาแล้วทีม่เีศรษฐกจิขนาดใหญ่	กล่าวคอือปุสงค์ของการระดม
ทุนที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดเศรษฐกิจโลก	 ในขณะที่อุปทานของ
การระดมทุน	นอกจากมีขนาดใหญ่ตามขนาดเศรษฐกิจแล้ว	ยังมี
ความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในระดมทุน	 และ
บริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งประเภทและจ�านวนของนักลงทุนที่มี
ความหลากหลายเช่นเดียวกัน

	 ประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่านตลาด
หุ้นทุน	 หุ้นกู้	 พันธบัตรรัฐบาล	 และสถาบันการเงินในรูปของเงิน
ฝาก	ได้กล่าวไว้ใน	Michie	(2010,	66-68)	ดงันี	้การซือ้ขายตราสาร
ทางการเงิน	สามารถด�าเนินการได้	2	ทางคือ
	 1.	ซื้อขายผ่านตลาดซื้อขายตราสารที่เรียกว่า	Exchange	
ซึง่เป็นมากกว่าการเป็นเพยีงตลาด	แต่เป็นทีซ่ึง่ให้ความเชือ่มัน่มาก
กับผู้ที่เข้ามาซื้อหรือขายว่า	ธุรกรรมการซื้อหรือขายจะสมบูรณ์	ณ	
ราคาที่มีการซื้อหรือขาย	 ในการท�าให้เกิดความเชื่อมั่นดังกล่าว	
ต้องอาศยัทัง้กลไกตลาดและกฎและข้อก�าหนดทีก่�ากบัดแูลผูท้ีเ่ข้า
มาซื้อหรือขายและวิถีทางธุรกิจ	 ตราสารที่มีการซื้อขายผ่าน	
Exchange	คือ	หุ้นทุน	และตราสารทางการเงินอีกหลายประเภท	
เนือ่งจากหามลูค่าทีแ่ท้จรงิของตราสารดงักล่าวไม่ได้ง่าย	หากไม่มี
การซื้อขายใน	Exchange	และราคายังมีความผันผวนตลอดเวลา
อกีด้วย	ในการเป็น	Exchange	ดงักล่าว	จ�าเป็นที่	Exchange	ต้อง
เลีย้งตวัเองได้โดยการให้สทิธพิเิศษให้กบัผูท้ีช่�าระค่าใช้จ่ายในการ
เข้ามาด�าเนินกิจกรรมการซื้อหรือขายใน	Exchange	มิฉะนั้นแล้ว	
Exchange	 จะไม่มีรายได้ที่สนับสนุนการก�ากับดูแลดังกล่าว		
Exchange	 สมัยใหม่มักจะเป็นผลผลิตของระบบที่มีสามองค์
ประกอบ	ได้แก่	รฐับาล	ภาคธรุกจิ	และการก�ากบัดแูลตนเอง	โดยที่
รัฐบาลก�ากับดูแลภาพรวมของตลาด	 เพื่อลดหรือขจัดการเอารัด
เอาเปรียบโดยเฉพาะที่ขัดกับกฎหมาย	 ส่วนบทบาททางของภาค
ธรุกจิแต่ละหน่วย	คอื	การก�ากบัดแูลลกูจ้างของตนและรบัผดิชอบ
ผลต่อเนื่องจากการกระท�าของลูกจ้างของตน	ในส่วนความรับผิด
ชอบของ	Exchange	คอืรบัผดิชอบธรุกรรมวนัต่อวนัของตลาด	ใน
ขณะเดียวกันผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดจะก�ากับดูแลซึ่งกันและกัน	
ประเดน็คอื	กญุแจในการน�าสูค่วามส�าเรจ็ของ	Exchange	คอื	การ
สร้างความสมดุลระหว่างองค์ประกอบทั้งสามดังกล่าว
	 2.	 ซื้อขายในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจใน
เรือ่งตราสารการเงนิ	มชีือ่เสยีง	และมเีงนิทนุทีเ่พยีงพอส�าหรบัพนัธ
สญัญาด้านการเงนิทีต่นเองก่อขึน้	ตวัอย่างของกรณนีี	้เกดิในตลาด
เงิน	(Money	Market)	ที่ธนาคารพาณิชย์	ยืมและให้ยืมเงินจ�านวน
มหาศาลแก่กันและกัน	ณ	อัตราดอกเบี้ยที่ต่อรองกัน	อีกตัวอย่าง
หนึ่งคือ	 ตลาดตราสารหนี	้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การออกตราสาร
จ�านวนน้อยรุ่นที่ออกโดยรัฐบาล	 และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่
ตลอดเวลาของศตวรรษที่	20	ธนาคารพาณิชย์ได้เติบโตอย่างมาก
ในแนวราบคือ	 การเพิ่มสาขา	 และในแนวตั้งคือ	 การครอบคลุม
กจิกรรมทางการเงนิทีห่ลากหลาย	ในขณะที	่Exchange	ต้องเผชญิ
กับสถานการณ์ที่ผู้ใช้หลักได้เติบโตใหญ่กว่า	Exchange	ทั้งในแง่
ของขนาดและชื่อเสียง	สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะต่อเนื่อง
ไปในอนาคต	 ท่ามกลางวิกฤตต่างๆ	 ธนาคารพาณิชย์ได้เรียนรู้ที่
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จะจัดการกับความเสี่ยง	 ซึ่งรวมถึงการใช้กลไกตลาดที่มีสภาพ
คล่องสูงของ	Exchange
	 Exchange	 คือ	 ตลาดที่มีการก�ากับดูแลซึ่งลดหรือขจัด
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน	 ทั้งในการซื้อขายหรือในการหา
ราคาตลาด	ดงันัน้	Exchange	จงึเป็นทัง้สถาบนัทีค่ัน่กลางระหว่าง
ตลาดและรัฐบาล	 และสถาบันที่เชื่อมภาคธุรกิจเอกชนและตลาด	
ผลที่ตามมาก็คือ	Exchange	เป็นตัวเชื่อมที่จ�าเป็นในกระบวนการ
ระดมทนุของรฐั	และบรษิทัเอกชน	ณ	ราคาทีย่นิดจีะจ่าย	นอกจาก
นี้	Exchange	 เป็นที่บริษัทเอกชนใช้เป็นช่องทางในการเข้าควบ		
คุมบริษัทเอกชนอื่นซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง	
เช่น	 มีการทดแทนผู้บริหารที่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 และบริษัท
ธุรกิจใหม่ๆ	ถูกสร้างขึ้นหรือปรับองค์กร	จากบทบาท	Exchange	
ดังกล่าวท�าให้	Exchange	 เป็นองค์ประกอบแก่นของเศรษฐกิจที่
พัฒนาแล้ว	ที่สร้างประโยชน์ในการระดม	และใช้เงินออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ทั้งในระดับประเทศ	และระดับโลก	ในขณะเดียวกัน	
Exchange	ก็เป็นที่ซึ่งนักลงทุน	ลงทุนในเงินออมของตน	หรือ	หา
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ตนเองลงทุน
	 บทบาทที่ส�าคัญดังกล่าวของ	Exchange	 เห็นได้ชัดในปี	
2007-2008	 ซึง่ธรุกรรมนอกตลาดไม่สามารถมบีทบาทนีไ้ด้ตามที่
รายงานของ	Mckinsey	Global	Institute	(2009,	31)	กล่าวว่า	

	 “ตลาดการเงินที่มีความลึก	 มีส่วนช่วยให้เกิดการเติบโต
ของประสทิธผิลอย่างมนียัส�าคญัในทศวรรษที	่1990	และผูกู้จ้�านวน
มากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน	 การจด
ทะเบียนหุ้นทุนในตลาดหุ้น	 ท�าให้มีการปรับปรุงการก�ากับดูแล
บรษิทั	ตลาดซือ้ขายตราสารหนี้	เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีส่�าคญัของ
สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์	โดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤตของระบบ
สถาบันการเงิน”	(แปลโดยผู้เขียน)

สรุป

	 บทบาทของตลาดทุน	 มีเพิ่มมากขึ้นและมากกว่าบทบาท
ของสถาบันการเงิน	 เมื่อระยะเวลาผ่านไปทั้งในกรณีของโลกและ
ของไทย	 นอกจากนี้ในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจโลก	 ในปี	2007	-	
2008	ตลาดซือ้ขายตราสาร	(Exchange)	ของโลกยงัท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในขณะที่ระบบสถาบันการเงินของโลกประสบกับ
วกิฤตอย่างรนุแรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดซือ้ขายตราสารหนี	้เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ส�าคัญของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่มี
วิกฤตของระบบสถาบันการเงิน

* ขอขอบคุณ ดร.วีรไท  สันติประภพ รองผู ้จัดการ และทีมงาน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กรุณาสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี
เยี่ยม หากมีข้อบกพร่องเป็นประการใด ผู้เขียนขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว
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