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สรปุประเดน็ส ำคญั จำกงำนสมัมนำ 
“Thailand Opportunity in Regional Asset Class” 

จดัโดย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
วนัพธุท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2560 เวลำ 13.30-16.00 น.  

ณ หอประชมุศกุรีย ์แก้วเจริญ ชัน้ 3 อำคำรตลำดหลกัทรพัยฯ์  
 
กล่ำวต้อนรบั 
โดย ดร. ภำกร ปีตธวชัชยั รองผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบั MSCI จดัสมัมนา “Thailand Opportunity in Regional Asset Class” ขึน้ โดยเชญิ
ผูบ้รหิารระดบัสงูจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศร่วมแลกเปลีย่นขอ้มลูถงึศกัยภาพ ความแขง็แกร่ง และโอกาสของการลงทุน
ในตลาดทุนไทย รวมทัง้ภูมภิาคอาเซยีน  
 
ช่วงท่ี 1  ปำฐกถำพิเศษ หวัขอ้ “Promoting Regional Investment Activities in ASEAN” 
โดย       คณุรพี สุจริตกลุ เลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ประเทศอาเซยีนไดร้่วมกนัจดัตัง้ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน โดย ACMF มแีผนงานเพื่อสนบัสนุนการเชื่อมโยงตลาดทุนของภมูภิาคอาเซยีนใน 4 ดา้น คอื 
 การสรา้ง brand awareness ของตราสารอาเซยีนในสายตานกัลงทุนทัว่โลก 
 การปรบัเกณฑแ์ละมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดทุนในอาเซยีนใหใ้กลเ้คยีงกนัมากขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้ะดม

ทุนและนกัลงทุน 
 การสรา้งความร่วมมอืระหว่างผูก้ ากบัดแูลตลาดหลกัทรพัย์ในอาเซยีนผ่าน mutual recognition เพื่อใหก้ารระดมทุน

ภายในภมูภิาคท าไดง้่ายขึน้ เช่น ใหก้องทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากประเทศอาเซยีนหนึ่ง เสนอขายในอกีประเทศหนึ่งไดโ้ดย
ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการขออนุญาตอกีรอบ  

 การเชื่อมโยงตลาดหลกัทรพัยใ์นภูมภิาค เพื่อใหน้กัลงทุนเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ 
ทัง้นี้ คาดว่าการด าเนินการตามแผนขา้งต้นจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นบรษิัทไทยที่จะระดมทุนผ่าน
ตลาดที่หลากหลายขึ้นได้ นักลงทุนที่จะมีทางเลือกการลงทุนมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
ภาคอุตสาหกรรม รวมถงึท าใหต้ลาดทุนไทยเป็นทีรู่จ้กัแก่นกัลงทุนทัง้ในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก 
 
ช่วงท่ี 2  หวัข้อ “Roles of Exchange in Promoting Regional Investment” 
โดย ดร. ภำกร ปีตธวชัชยั รองผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศอาเซยีน และโครงสรา้งตลาดทุนทีม่ลีกัษณะเฉพาะของแต่ประเทศ ท าใหน้ัก
ลงทุนสามารถสรา้งผลตอบแทนเฉลีย่ทีส่งูและลดความเสีย่งดว้ยการกระจายการลงทุนในภูมภิาคได ้กล่าวคอื 
 บรษิทัจดทะเบยีนในประเทศอาเซยีนมผีลการด าเนินงานในเกณฑด์ ีโดยลว้นมอีตัราการเพิม่ของก าไรสุทธสิงูกว่าอตัรา

การเพิม่ของ GDP ทีอ่ยู่ในระดบัทีส่งูอยู่แลว้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึโอกาสการลงทุนในภูมภิาคอาเซยีน 
 โครงสรา้งตลาดหลกัทรพัยข์องแต่ละประเทศอาเซยีนแตกต่างกนัทัง้ในเชงิ market capitalization ความหลากหลายของ

อุตสาหกรรม และผลตอบแทนในแต่ละอุตสาหกรรม ดงันัน้ นักลงทุนจงึไดป้ระโยชน์ดา้น portfolio diversification จาก
การลงทุนในอาเซยีน 

นอกจากนี้ ผลการจ าลองการเคลื่อนไหวดชันี MSCI Index ในกลุ่มหุ้นอาเซยีน พบว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าดชันี MSCI 
Emerging Market และ MSCI World ตัง้แต่ช่วงปี 2554 สะท้อนถึงศกัยภาพของตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีนในการเป็น 
Investment destination ของนกัลงทุน 
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ช่วงท่ี 3 หวัขอ้ “Central Bank’s Policy to Promote Cross-border Investment in ASEAN Countries” 
โดย คณุอลิศรำ มหำสนัทนะ ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
การรวมกลุ่มของอาเซยีนจะช่วยเสรมิสรา้งศกัยภาพของภูมภิาค โดยคาดว่าการรวมกลุ่มจะท าใหอ้าเซยีนมขีนาดเศรษฐกจิใหญ่
เป็นอนัดบัที ่4 ของโลกในปี 2563 นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาในดา้นเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ พบว่าประเทศอาเซยีนสามารถ
รกัษาระดบัการเตบิโตของเศรษฐกจิไดท้่ามกลางเหตุการณ์ความไม่แน่นอนในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะ CLMV ทีอ่ยู่
ในช่วงพฒันาอย่างกา้วกระโดด ท าใหเ้ป็นทีด่งึดดูของนกัลงทุนทัง้ในแง่การลงทุนทางตรง และการลงทุนในหลกัทรพัย์ 
ธปท. ไดม้บีทบาทสนบัสนุนการพฒันาตลาดทุนของอาเซยีนในหลายดา้น ไดแ้ก่ 
 การด าเนินตามแผนแม่บทเคลื่อนยา้ยเงนิทุน เพื่อผ่อนคลายเกณฑก์ารแลกเปลีย่นเงนิใหช้ว่ยสง่เสรมิการลงทุนใน

ต่างประเทศของนกัลงทุนไทย ขณะเดยีวกนักเ็ปิดใหน้กัลงทุนต่างประเทศมบีทบาทในตลาดทุนไทยมากขึน้  
 การสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานอื่นในการพฒันาตลาดทุนไทย 
 การเชื่อมโยงภาคการเงนิของภมูภิาค โดยมเีป้าหมายใหไ้ทยเป็น Springboard ส าหรบัการท าธรุกรรมการเงนิในอนุ

ภูมภิาค GMS 
 
ช่วงท่ี 4 หวัขอ้ “MSCI ASEAN Indexes: Overview and Observations on the regional asset class” 
โดย  Mr. Alvin Lee, Executive Director, Head of Southeast Asia Client Coverage, MSCI 
MSCI เหน็ถงึศกัยภาพของอาเซยีนในฐานะการเป็นแหล่งลงทุนทีน่่าสนใจและมบีทบาทต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
โลก โดยได้จดัท า Index ใหม่ 3 ตวัเพื่อสะท้อนถึงโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซยีน ได้แก่ MSCI ASEAN Index 
(ครอบคลุมประเทศอาเซยีนทัง้หมดยกเว้น CLM), MSCI EFM ASEAN Index (ครอบคลุม Emerging market ไดแ้ก่ 
อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และ ไทย) และ MSCI EM ASEAN Index (ครอบคลุม Emerging และ Frontier market หรอื 
เวยีดนาม) 
ทัง้นี้ ความน่าสนใจของกลุ่มอาเซยีนเกดิจากสาเหตุส าคญั 4 ขอ้ คอื 

 เป็นกลุ่มประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นอนัดบั 3 ของโลก และมจี านวนประชากรเป็นอนัดบั 3 รองจาก
จนีและอนิเดยี 

 ผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนอยูใ่นเกณฑด์แีละมคีวามยัง่ยนื โดยผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุน้สว่นใหญ่อยูใ่นรปู
เงนิปันผล 

 ม ีExposure ต่อสหรฐัอเมรกิาคอ่นขา้งต ่า สว่นใหญ่เป็นการคา้การลงทุนระหว่างกนัภายในภูมภิาค 
 มคีวามหลากหลาย (Diversity) ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภมูภิาคเดยีวกนั 

 
ช่วงท่ี 5  หวัข้อ “Panel discussion: ASEAN Equities in MSCI – Way Forward*” 
โดย        คณุปริญญ ์ พำนิชภกัด์ิ  กรรมกำรผูจ้ดักำร  

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
              คณุวิน พรหมแพทย ์ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรลงทุน  

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ำกดั 
              คณุสุขวฒัน์ ประเสริฐย่ิง  
              ประธำนเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยลงทุน, AIA Thailand  
              Mr. Alvin Lee,  
              ASEAN country head for MSCI’s Asia Pacific region 
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ด ำเนินรำยกำรโดย ดร. ภำกร ปีตธวชัชยั รองผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 การเสวนาชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเขา้มาค านวณอยู่ในดชันีของ MSCI เพื่อส่งเสรมิบรษิทั
ใหอ้ยู่ในสายตาของนกัลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่นักลงทุนต่างประเทศ ซึง่ในการพจิารณาของ MSCI นัน้ ไม่ใช่เพยีง
บรษิัทขนาดใหญ่เท่านัน้ที่จะมโีอกาสเขา้ไปรวมค านวณในดชันี แต่บรษิัทขนาดเล็กสามารถที่จะได้รบัโอกาสการ
พจิารณาไดเ้ช่นกนั โดยปัจจยัส าคญัที ่MSCI น ามาพจิารณา อาท ิmarket capitalization, free float สภาพคล่อง 
(จากปรมิาณการซือ้ขาย) ปัจจยัดา้นคุณภาพของบรษิทั ความง่ายในการทีน่กัลงทุนต่างชาตจิะเขา้ถงึหลกัทรพัย ์เป็น
ตน้  

 การคดัเลอืกบรษิทัเขา้ดชันขีอง MSCI เป็นขัน้ตอนการท างานแบบ bottom up ซึง่ใหน้ ้าหนกัดา้นคุณภาพดว้ย ดงันัน้ 
บรษิทัควรใหค้วามส าคญักบัความโปรง่ใส การเปิดเผยขอ้มลู เพื่อใหน้กัลงทุนสนใจและเตม็ใจทีจ่ะเขา้มาลงทุน รวมถงึ
ประเดน็ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีน่กัลงทุนใหค้วามส าคญั 

 แนวโน้มการลงทุนในปัจจุบนัน้ี ใหค้วามส าคญัต่อ passive fund มากขึน้ เช่น ETF, index fund  
 การลงทุนในดชันีภมูภิาคสามารถดงึดดูการลงทุนเขา้ประเทศไดเ้พิม่เตมิจากการลงทุนในดชันขีองแต่ละประเทศ 

ดงันัน้ การมดีชันีภมูภิาคทีน่่าสนใจจะเป็นการสง่เสรมิการลงทนุในแต่ละประเทศใหม้ากขึน้ โดย MSCI จะม ี
marketing events ทีจ่ะจดัท าทัง้ในแต่ละประเทศอาเซยีนและนอกอาเซยีนเพื่อสง่เสรมิ ASEAN Index ชุดน้ีใหก้บันกั
ลงทุนทัว่โลกต่อไป  
 

*********************************************** 


