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แผนการสอนประจําหนวย 

ชุดวิชา วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 

หนวยที่   8   ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 

ตอนที่   

8.1 การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

8.2 องคกร สถาบันที่เก่ียวของกับนวตักรรมทางการเงิน 

8.3 ตราสารทางการเงินสมัยใหม 

 

แนวคิด 

1. ปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยทั่วไปมาจากปจจัยแวดลอม 
และการสรางประโยชนสูงสุดระหวางความสัมพันธของความเสี่ยงและผลตอบแทน  

2. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยูภายใตการกํากับ ดูแลขององคกรและสถาบันทั้งใน
ประเทศ และระดับสากล 

3. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม ผลักดันใหเกิดนวัตกรรมทาง
การเงินในรูปแบบตราสารทางการเงินอยางหลากหลาย 

 

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาหนวยที่ 8 จบแลวนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินได 
2. ยกตัวอยางองคกรและสถาบันที่มีบทบาทตอการกํากับดูแลการพัฒนานวัตกรรมทาง

การเงินได 
3. ยกตัวอยางนวัตกรรมทางการเงินที่สําคัญในศตวรรษที่ 20 ได 
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กิจกรรมระหวางเรียน 

1. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 8 
2. ศึกษาเอกสารการสอน ตอนที่ 8.1 – 8.3 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายในเอกสารการสอนในแตละตอน 
4. ฟงรายการวิทยุกระจายเสียง 
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน 
6. เขารับบริการสอนเสริม (ถามี) 
7. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 8 

 

สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝกปฎิบตั ิ
3. รายการสอนวทิยุกระจายเสียง 
4. รายการสอนวทิยุโทรทศัน 
5. การสอนเสริม (ถามี) 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมในแบบฝกปฎิบัต ิ
3. ประเมินผลจากการสอบไลประจําภาคการศึกษา 

 

 

เม่ืออานแผนการสอนแลว  ขอใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่  8    

ในแบบฝกปฎิบัติ  แลวจึงศึกษาเอกสารการสอนตอนตอไป 
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ตอนที่ 8.1 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป 

 

หัวเร่ือง 

8.1.1 ภาพรวมแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนานวัตกรรม 

8.1.2 การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

แนวคิด 

1. นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการคิดริเริ่มและการถูกพัฒนาใหเปนรูปธรรมโดยความคิดสรางสรรค 

   โดยกระบวนการคัดกรองความคิดจะมีความเก่ียวของกับประสบการณและภูมิหลังของแตละ

บุคคล 

2. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เปนผลมาจากการผลักดันของความสัมพันธของ

สภาพแวดลอมตางๆ อาทิ โครงสรางทางตลาด กฏระเบียบภาครฐั  เทคโนโลยี และความ

ตองการของนักลงทุน 

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 8.1 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายองคประกอบของกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมได 

2. ยกตัวอยางปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินได 
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เร่ืองที่ 8.1.1   
ภาพรวมแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม 

 
 
นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการริเริ่มไมวาจะเปนเรื่องของการแกปญหาหรือความพยายามที่จะ

พัฒนาใหดีขึ้น การคิดริเริ่มเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางนวัตกรรม ไมวาจะในฐานะของปจเจกชน หรือ
ในฐานะของการเปนสวนหนึ่งขององคกร  การคิดริเร่ิมอยางสรางสรรค  เปนแนวทางในการแกไขปญหา
เปนสําคัญโดยเฉพาะในธุรกิจการเงิน ซ่ึงจําเปนที่จะตองพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา และสรางความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขัน อยางไรก็ตามพัฒนาการดาน
การเงินมีความเก่ียวของกับการคุมครองสิทธิในรูปของทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนสิทธิบัตร         
(Patens) นอยมาก ดังน้ันการสรางความเขมแข็งของเคร่ืองหมายการคา (Trade Mark) จึงเปนสิ่งจําเปน
ในอุตสาหกรรมการเงิน 

ปจจุบันนวัตกรรมนับไดวาเปนสิ่งที่จําเปนตอการแขงขันสําหรับธุรกิจการเงิน ในขณะที่
ธุรกิจการเงินอาศัยพนักงานหรือบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาและสรางสรรค
ผลิตภัณฑใหมๆ การคิดริเริ่มอยางสรางสรรคของธุรกิจการเงินจําเปนตองพิจารณาปจจัยแวดลอมตางๆ
โดยอาศัยการสนับสนุนการคิดริเร่ิมอยางสรางสรรคของบุคลากรภายในองคกรโดยเฉพาะการคิดแบบ
วิเคราะห (Critical Thinking) เพ่ือลดปริมาณความคิดที่ไมอาจเปนไปไดหรือไมเปนประโยชน หรือไมคุม
คาที่จะนําไปใชในเชิงปฏิบัติ เพราะการสรางนวัตกรรมใดๆ ในสาขาการเงินจะมีความเก่ียวของอยาง
ใกลชิดกับชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตัวธุรกิจในระยะยาว 

องคประกอบของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

การสรางความคิดอยางสรางสรรค (Creative) และการคิดวิเคราะหอยางรอบคอบ   
(Judgmental Thinking) เปนกระบวนการคัดเลือกกลั่นกรองการคิดนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเงินอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางของการพิจารณาแนวทางการคิดอยางสรางสรรคคือ การตอบสนอง
ตอขอเรียกรองของสังคมที่ใหจํากัดความรุนแรงที่มีในภาพยนตรตางๆ ทั้งน้ีในการพิจารณาแนวทางการ
ประยุกตใชแนวคิดริเริ่มอยางสรางสรรคคือ ความเปนไปไดของการจัดเรตติ้งเพ่ือใหมีการประเมินความ
รุนแรงของเน้ือหาในภาพยนตรโดยเชื่อมโยงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชน จํานวนอาชญากรรมที่เกิดอัน
เน่ืองมาจากฉาก หรือเน้ือหาในภาพยนตรน้ันๆ หรืออีกนัยหน่ึงคือ การตอบสนองตอขอเรียกรองของ
ปญหาโดยการใหการศึกษาหรือใหขอมูลแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซ่ึงอยูในภาวะที่ไมมีความเปนผูใหญ
อยางเพียงพอเชนวัยรุนไดรับขอมูลอยางเพียงพอ  อาทิ บริษัท  Federal Express ซ่ึงประสบปญหาของ
ความลาชาในการสงสินคา หรือพัสดุที่ศูนยกลางเมือง  Memphis, Tennessee ผูจัดการของบริษัท  
Federal Express พบวาลูกจางไมไดทํางานเร็วเทากับที่เขาควรจะทําได แตการบังคับใหลูกจางทํางาน
ใหเร็วขึ้นประสบความลมเหลว จนผูจัดการไดสังเกตการพฤติกรรมของลูกจาง และพบวาความลาชาที่
เกิดขึ้นมาจากความพยายามของลูกจาง ที่จะทํางานใหลาชาและคาดหวังการไดรับเงินคาลวงเวลาเปน
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การชดเชย  เม่ือเขาใจถึงพฤติกรรมของลูกจางแลวทางคณะผูบริหารจึงแกไขโดยการใชระบบการจาย
คาตอบแทนที่สะทอนถึงความรวดเร็วในการทํางาน ดังน้ันเม่ือสามารถคนพบแนวทางการแกไขปญหา
จะทําใหแนวทางการตอบสนองตอปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สิ่งหน่ึงที่ตองคํานึงถึงในกระบวนการตอบสนองตอความคิดริเร่ิมอยางสรางสรรคคือ การ
สรางกระบวนการเรียนรู เพราะส่ิงใหมๆ จําเปนที่จะตองไดรับการเรียนรู เน่ืองจากการเรียนรูของแตละ
บุคคลท่ีเกิดขึ้นเปนหนาที่ของบุคคล จึงนับเปนภาระของแตละบุคคล แตเปนสิ่งที่สงผลกระทบโดยรวม
ตอระบบ เน่ืองจากเปนองคประกอบหลักของระบบ ไมวาจะเปนองคประกอบของสังคม หรือโดยตัวของ
องคกรเอง 

ความคิดริเร่ิมอยางสรางสรรค (Initiatives) นับเปนสิ่งจําเปนของการพัฒนานวัตกรรมใน
ธุรกิจการเงินโดยการคิดเชน ปจเจกชนเปนพ้ืนฐานของการสรางความสามารถแขงขันของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการเงินโดยการอางอิงพ้ืนฐานแนวคิดทางจิตวิทยาทางสังคม (Socio-psychological) เพ่ือ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยอาศัยพ้ืนฐานทฤษฏีตางๆ ที่จําแนกประเภทของผลิตภัณฑ อาทิ ตราสารทุน 
ตราสารหนี้ หรือโดยอาศัยการเชื่อมโยงคุณสมบัติของตราสารทุน และตราสารหนี้ ในการพัฒนาเปนตรา
สารในรูปแบบใหมๆ ที่มีการเชื่อมโยงสรางความสัมพันธไปยังความตองการของนักลงทุนตามประเภท
ของการลงทุนตามประเภทของนักลงทุน ที่มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการคาดหมาย
ผลตอบแทนที่แตกตางกัน 

นวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นจากการสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Process Innovation) 
หรือนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หรือนวัตกรรมการตลาด (Market Innovation) โดยการ
สรางนวัตกรรมตางๆ ทางการเงินจะมีการเชื่อมโยงติดตอสื่อสารอยางใกลชิดระหวางกัน อาทิ การพัฒนา
ผลิตภัณฑจําเปนที่จะตองพิจารณาจากปจจัยนําเขาคือ ขอมูลความสามารถกระบวนการ หรือความ
ตองการของผูรับบริการ (Information Process and Requirement) ในขณะที่การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑและนวัตกรรมทางการตลาดจะตองมีการติดตอสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน (Internal and 
External and Communication) อยางใกลชิด โดยที่นวัตกรรมทางการตลาด และนวัตกรรมกระบวนการ
จะเชื่อมโยงกับความไมแนนอนของนวัตกรรม (Innovation Uncertainty and Requirement) ซ่ึงผลผลิต
นวัตกรรมทางการเงินที่จะเกิด ขึ้นอยูกับองคประกอบของความตองการและการระบุถึงความสามารถใน
การตอบสนองตอกลุมลูกคาที่คาดหมาย โดยเชื่อมโยงองคประกอบตางๆที่เขาสูกระบวนการในการ
พัฒนาสูนวัตกรรม  

การสรางสรรค (Creativity) เหมือนกับการสราง (Create) ในเชิงศิลปะไมวาจะเปน                    
นวนิยาย งานศิลปะหรือการแกไขปญหา ในลักษณะของการสรางขอเสนอแนะ ในขณะที่ความคิดริเริ่ม 
(Initiative) เปนลักษณะของการตระหนักถึงปญหาและความพยายามของการแกไขปญหาอยางสามารถ 
ทั้งน้ีความสรางสรรคมักเปนผลผลิตของการจดจําขอมูลขาวสารที่ไดรับในชวงเวลาสั้นๆ อยางตอเน่ือง
ผนวกกับแนวคิดหรือทัศนคติที่มีอยูอยางยาวนาน 
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ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม 

การคิดริเริ่มเปนผลมาจากกระบวนการของความเช่ือมโยงระหวางการเกิดขึ้นของการ
ตระหนักในเรื่องของสามารถในเรื่องการกระทํา ความสามารถที่เก่ียวของกับงาน และความสามารถท่ี
เก่ียวกับความรับรู โดยกระบวนการทั้งสามจะเกิดขึ้นพรอมกัน (Simultaneous Occurrence) โดย
ความสามารถที่เก่ียวกับการกระทํา หมายถึง ความเขาใจถึงการที่บุคคลจะกระทําการใดๆ หรือตัดสินใจ
ใดๆ แมกระทั่งการรับความเสี่ยงใดๆ ในสถานการณหน่ึงๆ ซ่ึงการที่บุคคลจะตัดสินใจกระทําการอยางใด
อยางหน่ึงน้ัน จะเกิดขึ้นไมวากระบวนการอ่ืนๆ จะมีความเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเปนหรือไม ในสวน
ของการพิจารณาเรื่องของความสามารถที่เก่ียวของกับงาน ในจิตวิทยาทางสังคมพิจารณาวาแรงจูงใจที่
เก่ียวกับงาน ไมเพียงแตจะเกี่ยวของในการกระตุนกระบวนการคิดริเร่ิม แตการจูงใจโดยปจจัยอัน
เน่ืองมาจากงานยังเปนเรื่องเก่ียวของกับสภาพแวดลอม ซ่ึงหมายถึงบุคคลไมเพียงแตจะใชทักษะของตน
ในการคิดริเริ่ม แตยังหมายถึงการพิจารณาถึงทักษะที่จําเปนตองใชในการตอบสนองความคิดริเร่ิมน้ัน
ดวย ดังน้ันการคิดริเริ่มจะเกิดขึ้นตอเม่ือมีระดับของการจูงใจอยางพอเพียง  ทั้งสิ่งที่จูงใจภายในและสิ่งที่
จูงใจภายนอก ในขณะที่ความสามารถที่เก่ียวของกับงาน ประกอบไปทั้งความรู (Know-How) และ
ความสามารถ (Abilities) รวมถึงประสบการณ (Experience) เชนเดียวกับการศึกษา หรือการฝกอบรม 
(Education or Training) ทั้งน้ีความรูที่เก่ียวของกับงานมีความจําเปนตอสถานการณที่รับรูตอปญหาที่
เ กิดขึ้นใดๆ ความรับรูที่วา น้ันจะแยกความแตกตางระหวางความรู ในเชิงกลยุทธ (StRategic 
Knowledge) และความรูเชิงปฏิบัติการ (Operation Knowledge) ในสวนของความสามารถในการรับรู 
ซ่ึงเปนเง่ือนไขประการสุดทายของการเกิดขึ้นของความคิดริเร่ิม ความสามารถในการรับรูเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการแสดงระดับทางสติปญญา โดยเปรียบเสมือนความสามารถของบุคคลที่จะคิดใหดีกวา
ที่เปนอยูโดยการใชวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ ที่จะสะทอนถึงการแกปญหาและดําเนินการอยางเปนระบบ
ในการประเมินแนวทางในการแกไขปญหาแตละแนวทางที่เปนไปได  ทั้งนี้การคิดอยางวิเคราะหโดย
ขอมูลมาประกอบ จะทําใหกระบวนการของการพัฒนาความสามารถในการรับรูเพ่ิมสูในระดับที่สูงขึ้น 
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ภาพท่ี 8.1 แสดงถึงกระบวนการเกิดความคิดริเร่ิม ซ่ึงจะดําเนินการไปพรอมกับ
กระบวนการคัดเลือกความคิดริเริ่ม โดยมีปจจัยพ้ืนฐานจากองคประกอบของความสามารถทั้งสามดาน
ไมวาจะเปนเรื่องของการกระทํา เรื่องเก่ียวของกับงาน หรือเรื่องที่เก่ียวของกับการรับรู โดยองคประกอบ
ภายในของทั้งสามสวน จะมีผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการเกิดและกระบวนการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
                                    ความสามารถท่ีเกี่ยวกับงาน      ความสามารถท่ีเกี่ยวกับการกระทํา 
                                  (Task- Related Competence)             (Action-Competence)       
 

การริเร่ิมและนวัตกรรม 
(Initiative and Innovation) 

 
 

                                   
ความสามารถท่ีเกี่ยวกับความรับรู 

(Cognitive Competence) 

 
 

ภาพที่ 8.1 แบบจําลองการเกิดความคิดริเริ่ม 
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ภาพที่ 8.2 แสดงถึงกระบวนการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหเปน
นวัตกรรมใหมๆ โดยการพัฒนาจากการมีความคิดริเร่ิมโดยเปนปจจัยนําเขาที่ผานกระบวนการเลือก 
โดยการพิจารณาถึงผลิตภัณฑและกระบวนการ ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดจําเปนตองพิจารณาจาก
สภาพแวดลอม จากปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงความสามารถในการ
กําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนนวัตกรรมตางๆการเงิน และโดยการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตรของธุรกิจการเงินที่พิจารณาถึงองคประกอบที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน ทั้งน้ี
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจะตองมีการสรางสรรคและเกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวกลุมลูกคาเปาหมายอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหเกิดการรับรูของกลุมลูกคาเปาหมาย ในการนําเสนอนวัตกรรมตางๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ภาพที่ 8.2 กระบวนการพื้นฐานสําหรับการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

             การเลือก  

    ภายใน          ภายนอก 
  (Intrinsic)        (Extrinsic) 

ความสามารถท่ีเกี่ยวกับการกระทํา 
(Action- Competence) 

การปฏิบัติการ       ยุทธศาสตร 
 (Operational)        (Strategic) 

ความสามารถท่ีเกี่ยวกับงาน 

(Task- Related-Competence) 

   สรางสรรค        การวิเคราะห 
   (Creative)         (Analytical) 
ความสามารถท่ีเกี่ยวกับความรับรู

(Cognitive Competence) 

 องคประกอบของการพิจารณา การเกิดความคิดริเร่ิม ปจจัยนําเขา 
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ความเชื่อมโยงระหวางนวัตกรรมและความตองการของบุคคล 

การที่ปจเจกชนมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมในการแกไขปญหาที่แตกตางกันมาจาก
ความสามารถในการปรับตัว และระดับความคิดสรางสรรคในระดับพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงหมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆ นอยๆ การนําความคิดไปใชในทางปฏิบัติจะถูกมองในเชิงความเปนไปได
ของการสรางมูลคาเพ่ิม หรือการแกไขปญหาใหไดรับผลในเชิงบวก (Sound Improvements) ดังน้ันหาก
พิจารณาในแงของความกาวหนา และการคิดอยางเปนระบบ การท่ีความคิดจะนําไปสูการปฏิบัติจะมี
ความแตกตางจากจุดเร่ิมและระดับของความทาทาย รวมถึงการเผชิญการตอตานจากผูที่มีความคิดเห็น
แตกตางโดยลักษณะดังกลาวเปนเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการพัฒนา (Improvement) ที่จะ
นําไปสูการวิวัฒนาการ (Evolutionary)  

ความสัมพันธของความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
เก่ียวของกับ การทําความเขาใจถึงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยในขั้นตอนการพัฒนาเพ่ือใหเกิด
นวัตกรรมเก่ียวของกับการดําเนินการใน 7 ระดับโดยมีรายละเอียดในแตละระดับดังน้ี 

ระดับที่ 1 การทําใหถูกตอง (Effectiveness-Doing the Right Things) เปนการดําเนินการ
ที่ยึดกลุมเปาหมายในการพฒันานวัตกรรม โดยเนนถึงการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น  

ระดับที่ 2 การมุงหมายประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม (Effectiveness-Doing the 
Right Things) หมายถึงการทําสิ่งที่ถูกตองใหเปนการดําเนินการอยางมีวัตถุประสงคที่สอดคลองไปถึง
การคาดหมายของผลลัพธและมีการกําหนดลําดับความสําคัญ ทั้งนี้กฎของพาเรโต (Pareto Principle) 
เสนอไววารอยละ 20 ที่เปนแนวคิดจะถูกดําเนินการแตใหผลมากถึงรอยละ 80 ของผลิตผลรวมของ
องคกร ดังน้ันรอยละ 20 จึงเปนกฎของความถูกตอง (Right Thing Law) หากธุรกิจคัดเลือกใหมีจํานวน
รอยละ 20 โดยมีความสูญเสียในความคิดรอยละ 80 นอยที่สุดจะเปนประโยชนกับองคกรโดยรวม 
(doing things right and doing the right things simultaneously)   

ระดับที่ 3 การกําหนดขอบเขตของการดําเนินการ (Cutting-Doings Away with Things) 
เปนเรื่องของการยึดกรอบความเหมาะสมและความจําเปนในการดําเนินการ  ในการเลือกสรรสิ่งที่ไม
จําเปน โดยเฉพาะรอยละ 80 ที่ใหผลการดําเนินการเพียงรอยละ 20 ในขณะที่ใชกับทรัพยากรตางๆเปน
จํานวนมาก ดังน้ันหากสามารถลดความสูญเสียของรอยละ 80 ที่ดําเนินการไปใหมีจํานวนใหนอยที่สุดจะ
เปนประโยชนขององคกร อยางไรก็ตามการดําเนินการในรูปแบบดังกลาว องคกรในสถาบันการเงิน
จําเปนที่จะตองพิจารณาถึง การสรางความคิดสรางสรรคของบุคลากรที่สอดคลองกับขอมูลนําเขา ไดแก 
ปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจมหภาคและการพยากรณ
ทิศทางในอนาคต ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของธุรกิจทางการเงิน 

ระดับที่ 4 การพัฒนาไปสิ่งที่ดีกวา (Improving-Doing Things Better)  คือ การพัฒนา
นวัตกรรมในขั้นตอนนี้ คือการวิเคราะหอยางละเอียดถึงกิจกรรมที่เก่ียวของ อาทิ การใชทรัพยากรในแต
ละรายกิจกรรม โดยมุงหมายไปสูการสรางผลิตภัณฑและผลผลิตใหมากขึ้น ตัวอยางเชน การใหบริการ
ของธนาคารพาณิชยผานเครือขายอิเล็คโทรนิค ซ่ึงเปนประโยชนทั้งธนาคารและลูกคา อยางไรก็ตามการ
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ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จําเปนจะตองพิจารณาถึงความพรอมของผูเก่ียวของโดยพิจารณาถึงความพรอม 
อาทิความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีและการใหบริการแบบคูขนานกับผลิตภัณฑเดิมพรอมกับการ
นําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ในสวนของอุตสาหกรรมทางการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ จําเปนที่ตอง
พิจารณาถึงความตองการของลูกคาอยางใกลชิด และพิจารณาถึงสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกถึงความ
ตองการของลูกคาใหสอดคลองกับรูปแบบของผลิตภัณฑและคุณสมบัติรายละเอียดของผลิตภัณฑ 

ระดับที่ 5 การเรียนรูจากผูอ่ืน (Copying-Doing Things Other People are Doing) เปน
การคิดแบบเพิ่ม เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร อาทิ การพัฒนาการใหการบริการโอนเงินผาน
เครือขายอิเล็คโทรนิค นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆในอุตสาหกรรมทางการเงินและเชื่อมโยงถึง
การพัฒนาตราสารทางการเงินใหมๆ ซ่ึงตอบสนองทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมโดยรวม 

ระดับที่ 6 การสรางความแตกตางในสิ่งที่คนอ่ืนทํา (Different - Doing Things) ใน
อุตสาหกรรมการเงินการมองชองวางทางการตลาดจําเปนที่จะตองมีความฉับไวและนําไปสูพัฒนาสูการ
นําไปสูผูนําทางการตลาด ปลายทศวรรษที่ 1990 การกําหนดนโยบายผอนปรนสินเชื่อที่อยูอาศัยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วและนําไปสูการพัฒนาตราสารใหมๆ โดย
สถาบันการเงินที่หลากหลายในอุตสาหกรรม 

ระดับที่ 7 การพิจารณาความเปนไปไดของโอกาสทางการตลาด (Impossible-Doing 
Things Can’t) หมายถึง การพิจารณาโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตอการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินใหมๆ โดยอาศัยชองวางของตลาด ซ่ึงตอบสนองตอความตองการของลูกคา อาทิ การพัฒนาตรา
สารของ CDO (Collateralized Debt Obligations) คือ ในชวงตนศตวรรษที่ 2000 การใหบริการสินเชื่อ
สําหรับที่อยูอาศัยมีระยะเวลาครบกําหนดที่ยาวนาน ในขณะเดียวกันการแปลงสินทรัพยเปนตราสาร 
(Securitization) มีขอจํากัดทางอุปสงคของผูลงทุน ดังน้ันการออก CDO จึงเปนการขยายตลาดโดยการ
กระจายตราสาร ซ่ึงเกิดจากการแปลงสภาพใหมีสภาพเล็กลง ซ่ึงหมายถึง การสรางสภาพคลองให
เกิดขึ้น ในชวงการออก CDO ในชวงแรกๆ จึงไดรับการยอมรับวาเปนการพัฒนาทางนวัตกรรมทาง
การเงินที่มีความโดดเดน อยางไรก็ตามนวัตกรรมทางการเงินตางๆ มีความเหมาะสมในชวงระยะเวลาใด
หน่ึงเทาน้ัน การท่ีจะพิจารณาโอกาสทางการตลาดที่ดําเนินการในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอยาง
เหมาะสมจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางมาก ตอการรักษาชื่อเสียงระยะยาวของตัวธุรกิจของ
อุตสาหกรรมทางการเงิน 

ดวยลักษณะเฉพาะตัวของอุตสาหกรรมทางการเงิน ซ่ึงมีองคประกอบหลักอยูที่
กระบวนการใหบริการการพิจารณาการสรางนวัตกรรมทางการเงินโดยรวม จะตองพิจารณาองคประกอบ
หลายๆ ประการ ดังน้ี   

1. การพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยการนําเสนอนวัตกรรมตางๆ ใน
อุตสาหกรรมทางการเงินจะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ตอเน่ืองจากผลิตภัณฑที่มีอยูในตลาด
ปจจุบัน เพ่ือสรางความเขาใจและพัฒนาความรู ทักษะ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 



ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 12 

Draft@25Mar11 
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม  

2. การนํานวัตกรรมทางการเงินเขาสูตลาดจําเปนตองอาศัยเวลา ทรัพยากร และความ
พรอมของบุคลากร หากนวัตกรรมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑในปจจุบันอยางมากจําเปนที่จะใช
ทรัพยากรขององคกรและบุคลากร ในการดําเนินการใหเปนที่ยอมรับของตลาด ซ่ึงหมายถึงตนทุน ดังน้ัน
การนํานวัตกรรมเขาสูตลาดจึงเปนเรื่องที่อาศัยเวลาที่เหมาะสมอยางมากสําหรับการยอมรับของตลาด 

3. การเปลี่ยนแปลงใหตลาดยอมรับนวัตกรรมทางการเงินอยางเหมาะสม จะตองพิจารณา
ความเหมาะสมตอการสรางจุดเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมนั้นมีโอกาสพัฒนาไปสูความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่มากขึ้นของผูเก่ียวของ อยางไรก็ตามนวัตกรรมทางการเงินอาจไมใชหมายความสิ่งที่ดี
เสมอไป 

4. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเขาสูตลาดจะตองมีการยกระดับการคิดเห็นในเชิง
เปลี่ยนแปลงของตลาดใหเกิดจุดรวมที่จะยอมรับนวัตกรรมทางการเงินที่นําเสนอเขาสูตลาดอยางประสบ
ความสําเร็จ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดโดยการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงจะตองไมใชการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงในฉับพลันแตจะตองเปนการสรางความเขาใจและพัฒนาความรูทักษะเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดในเชิงปฏิบัติ 

รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมไปสูรูปธรรมในการปฎิบัติ 

จากท่ีกลาวมาแลวขั้นตนนวัตกรรมทางการเงินจึงเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นอยางสรางสรรค 
(Creativity) โดยการนําสิ่งที่มีอยูเดิมมาพิจารณารวมกับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก โดย
เชื่อมโยงกับในธุรกิจทางอุตสาหกรรมทางการเงินเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินการ โดยมุงหวังผลกําไร
และการพัฒนายกระดับ ทั้งนี้การเพ่ิมมูลคาโดยการนําเสนอนวัตกรรมทางการเงินจะเกี่ยวกับการ
ยกระดับของประสิทธิผลและการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้นการดําเนินการของธุรกิจทางการเงิน เพ่ือ
นําเสนอนวัตกรรมตางๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา การดําเนินการในเชิงความคิดเพ่ือลดตนทุนใน
การนําเสนอนวัตกรรมสูตลาดไมวาจะเปนการคนพบใหมๆ  หรือการนําส่ิงที่มีอยูเดิมมารวมกันหรือ
จัดเปนองคประกอบใหม  ผนวกกับกลยุทธ (Strategy) โดยเปนกลยุทธที่คาดหวังมากที่สุด  และการ
ดําเนินการ (Implementation) คือการนําความคิดไปสูการปฏิบัติ  และการทํากําไรในเชิงธุรกิจ 
(Profitability) นอกจากน้ันการคิดริเริ่มจะตองพิจารณาถึงสิ่งที่เปนอยูเดิม และกําหนดหรือประเมินความ
ตองการของการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความคิดน้ันวาจะเปนการยกระดับการพัฒนา 
(Revolutionary) หรือเปนเพียงแคการเพ่ิมมูลคา โดยการเพ่ิมมูลคาจากการพัฒนา (Evolutionary) อาทิ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีการพัฒนาใดๆ จะตองคํานึงถึงทั้งในสวนของโอกาสในการจัดสรรทรัพยากร
มาสนับสนุนความคิดที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากน้ี ความคิดริเริ่มจะตองคํานึงถึงความ
เก่ียวของในองคกรและสรางจุดรวมในองคกรที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

องคประกอบของความสําเร็จของความคิดริเร่ิมประกอบไปดวย การคิดแบบสรางสรรค 
(Creative Thinking) การคิดแบบยุทธศาสตร (Strategic Thinking) และการคิดเปลี่ยนแปลง 
(Transformation Thinking) โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังน้ี 
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1. ความคิดแบบสรางสรรค คือ การคนหาแบบเชื่อมโยงของสิ่งที่ทราบกันสิ่งที่ยังไมทราบ 
ซ่ึงผูคนจํานวนมากไมสามารถเกิดความคิดสรางสรรคโดยตลอด เน่ืองจากติดกรอบแหงความคิด อาทิ 
วัฒนธรรมความเชื่อ ดังน้ันความคิดแบบสรางสรรคจึงเปนการพิจารณาถึงความแตกตางภายใต
ทางเลือกที่หลากหลาย และพยายามเชื่อมโยงทางเลือกตางๆ ภายใตการคํานึงถึงสิ่งที่เปนอยูเดิม 

2. การคิดเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตรเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางความคิดกับผลลัพธที่เปน
รูปธรรมซึ่งวัดไดในแงของมูลคาเพ่ิม ดังน้ันในการคิดแบบยุทธศาสตร จึงใหคําตอบสําหรับการยอมรับ
หรือปฏิเสธความคิดที่มีอยูอยางมากมาย การคิดในเชิงยุทธศาสตรเปนการมองในอนาคตโดยพิจารณา
ถึงโอกาสตางๆ ที่เปนไปได 

3. การคิดแบบเปลี่ยนแปลง (Transformation Thinking) เปนการคํานึงถึงทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เปนอุปสรรคของการพัฒนาภายใต การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การกําหนด
ทรัพยากรที่จะตองใชในการดําเนินการใหเกิดผลทางการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

การนําเสนอนวัตกรรมตางๆ ทางการเงินจําเปนที่จะพิจารณาความคิดที่แตกตาง 
(Divergent Thinking) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการคิดริเร่ิมในการพัฒนานวัตกรรม หรือการคิดเร่ิม 
(Convergent Thinking) ซ่ึงเปนการพิจารณาหมายถึงการเช่ือมโยงคํานึงถึงทรัพยากรและความพรอม
ของบุคลากรในธุรกิจการเงิน โดยการใหความสําคัญกับในความตองการของผูบริโภค (Artistic 
Assessment) ทั้งน้ีนวัตกรรมที่จะประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคประกอบสี่ประการ ไดแก (1) 
การสนับสนุนขององคกร (Organizational Encouragement) (2) การสนับสนุนของผูบริหาร 
(Supervisory Encouragement) (3) การสนับสนุนจากกลุมผูรวมงาน (Work Group Support) และ (4) 
การสนับสนุนดานทรัพยากรอยางพอเพียง (Sufficient Resources)  

ทั้งนี้การสรางนวัตกรรมโดยอาศัยพ้ืนฐานจากการพัฒนาความคิด อาจสรุปได 3 รูปแบบ
หลักสามารถแยกตามลักษณะของการคัดกรองความคิด โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 8.3 การพัฒนานวัตกรรมจะเก่ียวของกับการคัดกรองโดยมีซ่ึงกระตุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรคเปนสําคัญ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.3 การกระตุนความคิดจากสิ่งกระตุนที่มีความสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา 
(Problem) 

ตัวอยางความคิดท่ีขยาย  
(Paradigm Preserving Ideas) 

แบบจําลองเทคนิคการคงไวส่ิง
กระตุนท่ีมีความสัมพันธ  

(Related Stimuli)  

การสรางอิสระในการแสดงความ

คิดเห็น (Free Association Verbal / 

Written Expression) 

 

แบบอยางของความคิดท่ีควรดํารง

ไว (Paradigm Preserving Ideas) 
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ภาพที่ 8.4 แสดงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการคัดกรองแนวคิด
โดยมีรูปแบบของการคัดกรองที่อางอิงจากประสบการณแนวคิด ซ่ึงเปนปจจัยสิ่งแวดลอม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  8.4  การคัดกรองความคิดจากสิ่งกระตุนที่ไมมีความสัมพันธกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหา 
(Problem) 

ตัวอยางความคิดท่ีขยาย  
(Paradigm Preserving Ideas) 

 

เทคนิคการขยายแบบอยาง 
ส่ิงกระตุนท่ีไมมีความสัมพันธกัน 

(Unrelated Stimuli) 

การสรางอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
(Free Association Verbal / Written 

Expression) 
ความคิด 
 (Ideas) 

การสะทอนกลับความคิดท่ีไดจากการรวบรวมความเห็น 
 (Relate Ideas Back to Problem : Forced Association) 

ปจจัยท่ีนําไปสูการขยายแนวคิด 
(Paradigm Stretching Ideas ) 
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เม่ือสังเคราะหแนวทางการคัดกรองความคิด เพ่ือพัฒนาไปสูนวัตกรรมใหมๆ อาจสรุปเปน
กรอบการพัฒนาความคิดอยางสรางสรรคสําหรับการแกไขปญหาตางๆ ซ่ึงนําไปสูการเกิดนวัตกรรม
อยางมีคุณคาดังแสดงในภาพที่ 8.5 

 
 

ภาพที่  8.5 การคัดกรองความคิดแบบการกระจายความสัมพันธสิ่งกระตุน 

ภาพท่ี 8.6 แสดงถึงการพัฒนาโดยเชื่อมโยงกับความคิดสรางสรรคของบุคคลหรือองคกร            
ไมวาจะเปนการวางแผนยุทธศาสตร ทั้งเปนไปโดยมีรูปแบบแผนที่ชัดเจนหรือการดําเนินการที่เปนเพียง
สัญชาตญาณที่เก่ียวของกับรูปแบบความคิดแบบกลยุทธ คือเปนระบบหรือไมเปนระบบ ซ่ึงบุคคล
โดยท่ัวไปจะมีความเขาใจในพ้ืนฐานแหงความคิดที่หลากหลาย โดยมักจะเปรียบเทียบจากกลุมที่
ใกลเคียงเพ่ือทําความเขาใจถึงความซับซอนแหงความคิดใดๆ ทั้งน้ีความคิดตางๆ มักจะมีอุปสรรคจาก
กรอบตางๆ ทั้งที่มีเหตุผลและไมมีเหตุผลหรือความรูสึกภายในที่ประเมินแตละคน 

 

 

 

ปญหา 

ความคิดท่ีกระจายออกมา 

(Paradigm Braking Technique) 

แบบอยางการสรางเทคนิคการกระจายส่ิงกระตุนความคิด 

(Unrelated Stimuli) 

ปจจัยกระตุนท่ีไมมีความเกี่ยวพันธกัน 
การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

(Free Association Multiple Expression) 
ความคิด 

การสะทอนกลับปญหาจากการรวบรวม  
(Relate Ideas Back to Problem : Forced Association) 

ปจจัยท่ีนําไปสูการขยายแนวคิด 
 (Paradigm Stretching Ideas ) 
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ความคิด ความคิดที่ถูกกําหนด ความคิดที่ถูกกําหนด การสรางสรรค ความคิดที่ไมเปนระบบ 
มาจากไหน โดยเง่ือนไข โดยเหตุผล  ยุทธศาสตร (Ungoverned 
(Where Ideas  (Thinking Governed  (Thinking Directed (StRategic Creativity) Thinking) 

Come From) by Conditioning) by Rationale)     

  ตัวอยาง : ตัวอยาง : ตัวอยาง : ตัวอยาง : 
  ●  สูหรือหนี ●  เหตุผล ●  การเปรียบเทียบ ●  การสวดภาวนา 
      (Flight or fight)     (Logic)     (Metaphor)     (Prayer) 

  ● ความมีอัคติ ●  ผลตอเนื่อง ●  ความไรสาระ ●  อุบัติเหตุ 

      (Prejudice)     (Sequence)     (Absurdity)     (Accidents) 

  ● ความเช่ือ ●  หลักฐานทางทยาศาสตร ●  ความไมเก่ียวของ ●  การเสียสติ 

      (Beliefs)     (StRategic Creativity)     (Irrelevance)     (Insanity) 

  ● อื่นๆ  ● อื่นๆ  ● อื่นๆ  ● อื่นๆ  

อุปสรรคที่จะ การประเมินจากภายใน 

ไดรับความคิด (SELF-CENSOR) 
(Barriers to  
Getting Ideas) การประเมินภาพพจน การประเมินความเคารพ การประเมินการลงโทษ  
  (Self-Image) (Self-Esteem) (Self-Punishment) 
ความคิดที่ การคาดการณ    ทิศทางที่ชัดเจน    ความประหลาดใจ 
กําหนดในจิตใจ (PREDICTABLE) (DIRECTIONAL) (SURRISING) 
(Ideas that Form ●  ใชไดทันที    ความเฉพาะดาน   
in the Mind) (Immediately usable) (SPECIFIC)   
 ●  ความเช่ียวชาญ     
  (Expertise)       

ความคิดที่ได  
  
  
  
  
  
  

จากการแสดงออก 

หรือการกระทํา 

(Ideas that Get 

Expressed or 

Acted Upon) 

ภาพที่ 8.6 กรอบแนวคิดสรางสรรคและแกปญหา 

บทสรุป 

การพัฒนานวัตกรรมจําเปนตองอาศัยความคิดริเร่ิม (Innovation) และการคิดอยาง
สรางสรรค (Creativity) ทั้งน้ีนวัตกรรมเกิดขึ้นโดยการนํากระบวนการสรางสิ่งที่ดีกวา โดยการพัฒนา
นวัตกรรมมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกและภายใน อยางใกลชิดและเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับ
เวลาอยางมากในทางธุรกิจ นวัตกรรมคือ ความคาดหมายถึงสิ่งที่ดีกวาในแงของการวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

แสดงออกมาเปนการกระทาํ เพ่ือนําไปพัฒนาใหเกิดผลผลติใหมๆ 
(Innovation) 
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กิจกรรม 8.1.1 

ขั้นตอนการพัฒนาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมในแนวคิดมีหลายระดับประกอบดวยรายละเอียด
อยางไรบาง 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.1 

การพัฒนานวัตกรรมประกอบไปดวยขั้นตอนการพัฒนาแนวคิด 7 ระดับ ดังน้ี 

ระดับที่ 1 การทําใหถูกตอง (Effectiveness-Doing the Right Things) เปนการดําเนินการ
ที่ยึดกลุมเปาหมายในการพัฒนานวัตกรรม โดยเนนถึงการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 

ระดับที่ 2 การมุงหมายประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม (Effectiveness-Doing the 
Right Things) คือการทําสิ่งที่ถูกตองใหเปนการดําเนินการอยางมีวัตถุประสงคที่เชื่อมโยงถึงการ
คาดหมายถึงผลลัพธและมีการกําหนดลําดับความสัมพันธ 

ระดับที่ 3 การกําหนดขอบเขตของการดําเนินการ (Cutting-Doings Away with Things) 
เปนการยึดกรอบความเหมาะสมและความจําเปนในการดําเนินการโดยการเลือกสรรสิ่งที่จําเปนเพ่ือการ
ดําเนินงานใหมีความสูญเสียนอยที่สุด 

ระดับที่ 4 การพัฒนาไปสิ่งที่ดีกวา (Improving-Doing Things Better) เปนการพัฒนา
นวัตกรรมโดยการวิเคราะหรายละเอียดถึงกิจกรรมที่เก่ียวของ อาทิ การใชทรัพยากรและเชื่อมโยงตอ
การประเมินผลิตภัณฑและผลผลิต 

ระดับที่ 5 การเรียนรูจากผูอ่ืน (Copying-Doing Things Other People are Doing) คือการ
คิดแบบเพ่ิมเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร อาทิ การพัฒนาการการใหบริการโอนเงินผาน
เครือขายอิเล็คโทรนิค 

ระดับที่ 6 การสรางความแตกตางในสิ่งที่คนอ่ืนทํา (Different - Doing Things) โดยอาศัย
ชองวางทางการตลาดโดยพิจารณาความตองการของลูกคาเปนสําคัญ 

ระดับที่ 7 การพิจารณาความเปนไปไดของโอกาสทางการตลาด (Impossible-Doing 
Things Can’t) หมายถึงการพัฒนาโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ใหมๆโดยอาศัยชองวางทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
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เร่ืองที่ 8.1.2  

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

 
 
อุตสาหกรรมทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมา  

อุตสาหกรรมทางการเงินมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนการปรับ
นโยบายการควบคุมของภาครัฐ การเพ่ิมขึ้นของการแขงขัน ตนทุนที่สูงขึ้นในการพัฒนาสิ่งผลิตภัณฑ
ใหมๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการที่มากขึ้นของลูกคา 

ความหมายของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

นวัตกรรม (Innovate) หมายถึงการนําเสนอส่ิงใหมๆ โดยมาจากรากศัพทของภาษาลาติน 
Novas หรือ New เชนเดียวกันที่นักเศรษฐศาสตรใชคําวานวัตกรรมเปนคําอธิบายถึงการริเร่ิมนโยบาย
ใหมๆ อาทิ นโยบายทางการเงิน (Monetary Policy Innovation) เชนเดียวกับการตอบสนองตอภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน Euro Deposits อยางไรก็ตามนวัตกรรมทางการเงินเปนการสราง
เคร่ืองมือทางการเงินใหมๆ โดยอางอิงถึงเทคโนโลยี สถาบันที่เก่ียวของ และองคประกอบของผูมีสวน
รวมในตลาดดังน้ันนวัตกรรมจึงประกอบไปดวยผลิตภัณฑและกระบวนการที่เปนสิ่งใหม โดยนวัตกรรม
มักจะถูกยกตัวอยางเชื่อมโยงกับตราสารอนุพันธหรือการสรางรูปแบบของการระดมทุน การจัดหา
เงินทุนผานกระบวนการและตราสารประเภทใหมๆ เชนเดียวกับการใหบริการในการทําหนาที่ของ
สถาบันการเงินในการกระจายหลักทรัพยหรือดําเนินธุรกรรมใดๆ ในทางปฏิบัตินวัตกรรมทางการเงิน
ไมใชสิ่งที่เปนอันตรายหากมีความชัดเจนถึงกระบวนการ และผลิตภัณฑที่อางอิง อยางไรก็ตาม
นวัตกรรมที่นําไปสูการเชื่อมโยงในรูปแบบของตราสารอนุพันธมักจะนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง
อาทิการอางอิงถึงดัชนีตางๆ ซ่ึงทายที่สุดก็จะมีการอางอิงอยางตอเน่ือง จนกระทั่งยากที่จะบอกถึงความ
ชัดเจนได 

นอกจากน้ีนวัตกรรมทางการเงินยังรวมถึงกระบวนการการสราง (Invention) โดยผาน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาการกระจายผลิตภัณฑใหมๆ ผานกระบวนความคิด ทั้งนี้การสรางสิ่งใหมๆ 
แมจะเปนคําทั่วๆ ไปแตในทางการเงินการสรางสิ่งใหมๆ จะตองมีการกําหนดรูปแบบที่ชัดเจนอาทิ
ประเภทของหลักทรัพย วาเปนตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือ ตราสารผสม (Bride Securities) ตาม
วัตถุประสงคของการพัฒนานวัตกรรม อาทิ การกระจายความเสี่ยง การเพ่ิมสภาพคลอง การลดตนทุน
ของตัวแทน (Reducing Agency Costs) การลดตนทุนของธุรกรรม การลดภาระภาษีหรือ การใชเปน
เคร่ืองมือในการหลีกเลี่ยงขอจํากัดทางกฎหมาย (Circum Venting Regulatory Constraints) ดังน้ันจึง
ไมแปลกใจเลยที่จะมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในชื่อที่หลากหลาย อาทิ เฉพาะในสวนของตราสารหนี้
มีนวัตกรรมทางการเงินที่ขึ้นบัญชีมากกวา 50 หลักทรัพยนับตั้งแตป 2543 อาทิ Pay-in-Kind Bonds, 
Step-up Bonds, Putable Bonds, Bonds with Stock Dividends, Zero Coupon Bonds หรือ Inflation-
Indexed Bonds 
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การสรางนวัตกรรมทางการเงินจะเกี่ยวของกับการปรับโครงสรางของกระแสเงินสด ภาระ
ผูกพัน ระยะเวลาครบกําหนด และบางครั้งยังรวมถึงการนําบุคคลที่สาม ซ่ึงไมไดเก่ียวของกับ
กระบวนการออกตราสารตั้งแตตนเขามาในการพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงหากพิจารณาจากรหัสของ
หลักทรัพย (Security Codes) ซ่ึงสะทอนถึงหลักทรัพยที่มีความแตกตางที่มีการรายงานผานระบบ 
Thompson Financial Securities Data ปจจุบันมากกวาสองพันรหัส (Thompson Financial Securities 
Data, 2009) ทั้งน้ีตามฐานขอมูลของ FDC รหัสของหลักทรัพยจะถูกออกโดยอาศัยความแตกตางของ
ขอกําหนดทางกฎหมาย องคประกอบของหลักทรัพย (Product Feature) บางครั้งรหัสของหลักทรัพยที่
มีความคลายคลึงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย (Neutral Mutation) เปนอุปสรรคตอการทําความ
เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยที่จะพิจารณาวาเปนนวัตกรรมหรือไม 

การพิจารณานวัตกรรมทางการเงินเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน เน่ืองจากใหบริการ
ทางการเงินโดยปกติ ไมไดหมายถึงการใหบริการเพียงอยางเดียว แตเปนเรื่องของการที่มีผลิตภัณฑ
ประกอบใหการบริการ ดังน้ันหากพิจารณาในเรื่องของผลิตภัณฑ (Products) และบริการ (Service) 
จะตองพิจารณาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activity) ประกอบดวย ซ่ึงจะแตกตางจากทั่วไป
ผลิตภัณฑคือ สิ่งที่จับตองได ขณะที่บริการมีสภาพเหมือนกับสิ่งที่จับตองไมได (Intangible Products) 
อยางไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ มักจะเปนผลมาจากพัฒนาการกระบวนการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงิน โดยเฉพาะการคํานึงถึงรูปแบบการลงทุนและระบบการปฏิบัติการ (Operating 
Systems) โดยธุรกิจทางการเงินจะใหความสําคัญกับประเด็นดานยุทธศาสตร (Strategic Issues) หรือ
ประเด็นดานองคกร (Organizational Issues) โดยเอาประเด็นตางๆ มาใชเปนคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ (Product Characteristics) ดังน้ันในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินจึงเปนลักษณะการ
ดําเนินการเปนการเฉพาะ (Specialization) หรือการสรางผลิตภัณฑใหเปนรูปแบบมาตรฐาน 
(Formalization) รวมถึงการแบงกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน (Stratification) 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินมีความเสี่ยงอยางมากตอผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เน่ืองจากรูปแบบมาตรฐานทางการเงินเปนมาตรฐานทั่วไปและเปนขอมูลที่เปดเผย อยางไรก็
ตามการสรางความเขมแข็งในการแขงขันจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการในเรื่องการจัดการตนทุน
ทางบริหารผลิตภัณฑน้ันๆ และบริหารในเรื่องความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ความสําเร็จการเสนอ
นวัตกรรมตางๆ เก่ียวของกับชื่อเสียงของผู ดําเนินการและความสามารถเขาถึงตลาด (Market 
Penetration) โดยนวัตกรรมควรนําไปสูการพัฒนาการใหบริการและสรางความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นกับ
ลูกคา ซ่ึงหมายถึงการนําเสนอผลิตภัณฑอันเปนที่ยอมรับ และตรงตอความตองการของลูกคา 

ปจจัยที่บงบอกซ่ึงความสําเร็จสําหรับการนําเสนอนวัตกรรมเขาสูตลาด ไดแก ความ
ไดเปรียบในการนําเสนอ (Superiority) ซ่ึงหมายถึงความเชื่อถือของตัวลูกคาตอนวัตกรรมทางการเงิน
น้ันๆ ในแงของตัวผูออกและคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ออก โดยในการนําเสนอนวัตกรรมสูตลาดจะได
การยอมรับที่ดีกวานวัตกรรมที่มีความยุงยากซับซอน 
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ลําดับแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเปนผลิตภัณฑ 

ภาพที่ 8.7 และ 8.8 แสดงถึงแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในชวงปลายป 1968 
- 1977 จะเนนการพัฒนาและมีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร มีการมุงเนนของการตอบสนองตอบ
ของกลุมลูกคาเปาหมาย และการสรางการประหยัดเน่ืองจากขนาด (Economy of Scale) โดยการเนนใน
การทําการตลาดเชิงพาณิชย 

BAH 
(1968) 

 

Scheuing 
(1974) 

Pessemier 
(1977) 

U&H 
(1980) 

การสํารวจ 
(Exploration) 

 

ความคิดริเริ่ม 
(Initiative) 

 

การกําหนดกรอบ
วัตถุประสงค 

(Formulation of 
Objectives) 

 

การกําหนดโอกาส 
(Opportunity 
Identification) 

 

การทดลอง 
(Screening) 

 

การตัดสินใจ 
(Decision  Making) 

 

คนควา ออกแบบ  
และประเมิน 

(Search, Design and 
Evaluation) 

 

การออกแบบเพ่ือพัฒนา 
(Design Generation) 

 
 

การวิเคราะห 
(Analysis) 

 
การพัฒนา 

(Development) 

 

การดําเนินการ 
(Execution) 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ 
และทดสอบ 

(Product Development 
and Testing) 

 

การทดสอบและประเมิน 
(Testing and Evaluation) 

 
 
 

การทดสอบกับ
กลุมเปาหมาย 

(Test Marketing) 

 
 

   

การพัฒนาเชิงพาณิชย 
(Commercialization) 

การควบคุม 
(Control) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ 
(Market Development) 

การนําเสนอสูตลาด 
(Introduction) 

ภาพที่ 8.7 กรอบแนวคิดสรางสรรคและแกปญหาชวงป 1968 ถึง 1980 
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BAH 
(1982) 

Donnelly,Berry 
and Thomso 

(1985) 

Johnson,Scheuing 
and Gaida 

(1986) 

Bowers 
(1986) 

การกําหนดยุทธศาสตร
พัฒนาผลิตภัณฑ 
(NPD Strategy) 

 

การกําหนดแนวทาง
ยุทธศาสตร 

(Strategic guidelines) 

 

การพัฒนายุทธศาสตร 
(Strategic formulation) 

 

การพัฒนาแผน 
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ 
(Develop a business 

Strategy) 

 
การริเริ่มแนวคิดใหม 
(Idea  Generation) 

 

การอธิบายแนวคิด 
(Explanation) 

 

การสรางกรอบแนวคิด 
(Idea generation) 

 

การสรางกรอบแนวคิด 
(Idea generation) 

 
การคัดกรอง 

และการประเมิน 
(Screening and 

Evaluation 

 

การคัดกรอง 
(Screening) 

 

การวิเคราะห 
(Analysis) 

 

การพัฒนาแนวคิด 
และประเมินผล 

(Concept development 
and evaluation) 

 
การวิเคราะหธุรกิจ 

(Business Analysis) 

 

การสรางความเขาใจ 
(Comprehensive) 

 

การพัฒนาการบริหาร 
และกระบวนการ 

(Service and process 
development) 

 

การวิเคราะหทางธุรกิจ 
(Business Analysis) 

 

การพัฒนา 
(Development) 

 

การพัฒนาทดสอบ        
และประเมิน 

(Development testing 
and evaluation) 

 

การทดสอบ 
(Testing) 

 

การพัฒนาการบริหาร 
(Service Development) 

 

การทดสอบตลาด 
(Test Marketing) 

 

 
 

 การทดสอบตลาด 
(Market Testing) 

 
การพัฒนาเชิงพาณิชย 
(Commercialization) 

การนําเสนอสูตลาด 
(Introduction) 

การนําเสนอสูตลาด 
(Introduction) 

การพัฒนาเชิงพาณิชย 
(Commercialization) 

ภาพที่ 8.8 กรอบแนวคิดสรางสรรคและแกปญหาชวงป 1982 ถึง 1986 

แบบจําลองการพัฒนานวัตกรรมเปนผลิตภัณฑทางการเงิน ซ่ึงไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางเปนแบบจําลองที่เสนอโดย Scheuing and Johnson (1989) แบบจําลองดังกลาวมีการ
นําเสนอการเร่ิมตนตั้งแตกระบวนการเชื่อมโยงการพัฒนาแนวคิด วิเคราะหความตองการของธุรกิจ และ
เชื่อมโยงกับการดําเนินการทางดานการตลาดและนําเสนอผลติภัณฑอยางเปนรูปธรรม 
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นับตั้งแต Merton Miller (1986) ไดนําเสนอแนวคิดในการกําหนดโครงสรางของเงินทุนใน
ระบบภาษี การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ 1990 ตรา
สารอนุพันธไดเขามาในการถายโอนความเสี่ยง รวมถึงการออกนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนทางดานภาษี (Tax-deductible Equity) 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรนับเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
การเงินรูปแบบตางๆ การพัฒนาแบบจําลองโดย Modigliani - Miller ซ่ึงนําปจจัยเรื่องของภาษี และ
ขอกําหนดมาเปนตัวประกอบการพิจารณาสําหรับการกําหนดรูปแบบของหลักทรัพย ไมวาจะเปน ตรา
สารหน้ี ตราสารทุน หรือตราสารรูปแบบอ่ืนๆ ภายใตทฤษฎีซ่ึง Modigliani - Miller ไดนําเสนอโครงสราง
ทางธุรกิจภายใตการจัดหาเงินทุนผานการกอหน้ีสินอยางไมจํากัด หากไมคํานึงถึงเรื่องของความเสี่ยง
จากการลมละลาย และหลักทรัพยซ่ึงจะมีการซื้อขายในราคาที่แตกตางกันไปตามองคประกอบใน
คุณลักษณะของหลักทรัพยน้ันๆ โดยอยูบนพ้ืนฐานของมูลคาที่แทจริงเดียวกัน การนําแบบจําลองการ
กําหนดราคาหลักทรัพยหรือ CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซ่ึงเสนอโดย Markowitz ไดระบุวา
นักลงทุนควรจะมีการกระจายการลงทุนใหสอดคลองกับการลงทุนตลาด โดยแบงน้ําหนักการลงทุน
ระหวางสินทรัพยที่มีความเสี่ยง (Risk Asset) และสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง (Risk Free Asset) ดังน้ัน 
นักลงทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยเปรียบเทียบระหวางการลงทุนที่มีความเสี่ยงกับผลตอบแทน โดย
เชื่อมโยงกับความสามารถในการกูยืมภายใตทฤษฎี ซ่ึงสนับสนุนโดย Modigliani – Miller อยางไรก็ตาม
หากยึดตามแบบจําลองของ Arrow Debreu ซ่ึงถูกพัฒนาใหเปนพ้ืนฐานของทฤษฎีดุลยภาคทาง
เศรษฐศาสตร (Theory of General Economic Equilibrium) ยอมหมายถึงวาไมมีความจําเปนใดๆ ที่นัก
ลงทุนจะตองจัดรูปแบบของการลงทุนในหลักทรัพย เพราะนักลงทุนสามารถท่ีลงทุนในสินทรัพยหรือ
หลักทรัพยใดๆ ซ่ึงใหผลตอบแทนอยางแนนอน ดังน้ันพอรตโฟลิโอของการลงทุนจึงไมมีขอจํากัดและนัก
ลงทุนสามารถที่จะนํา portfolio ดังกลาวมาพิจารณาถึงมูลคาที่คาดหวังโดยใชเคร่ืองมือกําหนดความ
เสี่ยงที่เปนกลาง  

นวัตกรรมทางการเงินมิไดมีความแตกตางจากนวัตกรรมทางดานธุรกิจทั่วๆ ไป คือ
นวัตกรรมทางการเงินเปนกระบวนการซึ่งภาคธุรกิจไดพยายามที่จะสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
และบริการ โดยการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ทั้งน้ีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการเงินไดสะทอนถึงชองวางในสวนของผลิตภัณฑและบริการที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา หรือแมกระท่ังการตอบสนองตอความตองการที่เกินกวา
มูลคายุติธรรม ดังน้ันทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ การ
สรางใหเกิดกําไรสูงสุดกับระบบเศรษฐกิจ (Profit Maximizing Economy)  

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินยังเกิดจากชองวางของดลุยภาพ โดยดุลยภาพเปนปจจัย
สําคัญระหวางการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และยังเปนเหตุผลของการเกิดนวัตกรรมทางการเงิน 
เชนเดียวกับกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวของกับดานภาษี ขอกําหนดกฎเกณฑและโครงสรางของ
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง 
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ปจจัยสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมทางการเงิน 

ปจจุบันการเกิดนวัตกรรมทางการเงินอาจเกิดขึ้นจากประเด็นของการปกปองความเสี่ยง
และความไมเทาเทียมของการรับขอมูลขาวสาร (Asymmetric Information) กลาวคือ ระบบการเงินมี
หนาที่สําคัญ 6 ประการไดแก (1) การเคลื่อนยายเงินทุนทั้งในแงของสถานที่และเวลา (2) การรวบรวม
เงินทุน (3) การบริหารความเสี่ยง (4) การรวบรวมขอมูลขาวสารเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (5) การ
ปกปองปญหาดานจริยธรรม (Moral Hazard) และความไมเทาเทียมกันของขอมูลขาวสารและ (6) การ
สนับสนุนใหเกิดการซ้ือขายสินคาและบริการผานระบบการชําระเงิน นอกจากน้ีในปจจุบันระบบการเงิน
ยังถูกคาดหมายใหเปนกลไกในการลดตนทุนตัวแทน (Agency Cost) เชนเดียวกับการเพ่ิมสภาพคลอง 
(Increasing Liquidity) การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินจึงเก่ียวของกับการโอนยายความเส่ียง ทั้งเรื่อง
ของราคาและความนาเชื่อถือ การเพ่ิมสภาพคลอง และการสรางเงินทุนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจใหเกิดความ
หลากหลาย 

กลาวโดยสรุปสาเหตุของการเกิดนวัตกรรมทางการเงินอาจขึ้นกับปจจัยตางๆ ดังน้ี  

1. การตอบสนองตอความไมสมบูรณของการตลาด เน่ืองจากการขยายตัวทางการคาและ
การลงทุน ขณะที่ผูเก่ียวของมีขอจํากัดของการยายเงินทุนทั้งสถานท่ีและเวลา เชนเดียวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ตัวอยางเชน Treasury STRIPS หรือ Zero-Coupon Bonds เปนตน  

2. นวัตกรรมอันเนื่องมาจากตนทุนตัวแทนและความไมเทาเทียมของขอมูลขาวสารเชน 
การออกตราสารหนี้ และตราสารทุนโดยตรงเปดชองใหเกิดปญหาทางดานศีลธรรม อาทิ การฉกฉวย
ประโยชนของผูบริหารตอเจาหน้ีซ่ึงเปนแรงผลักดันใหเจาหน้ีตองการที่จะลดความเสี่ยง โดยการมี
บทบาทในการมีสวนรวมของการบริหารมากขึ้น หรือการพิจารณาถึงสถานะของสินทรัพยที่ผูบริหารมี
ขอมูลมากกวาบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในชวง ค.ศ.1990 เปนตนมา สนับสนุนใหมีการออกตราสารที่
ใชสินทรัพยในการอางอิง (Assessable Stock) ซ่ึงเปนกระบวนการในการดึงขอมูลขาวสารจากธุรกิจ
เพราะผูมีสวนเกี่ยวของสามารถประเมินมูลคาของกระแสเงินสดไดใกลเคียงความเปนจริงมากยิ่งขึ้น 

3. นวัตกรรมอันเปนผลมาจากความมุงหมายที่จะลดเงินทุนของการทํารายการและตนทุน
ทางการตลาด โดยในลักษณะนี้นวัตกรรมทางการเงินมักจะเก่ียวของกับสิทธิ (Options) ผูจัดการฝาย
การตลาดสถาบันการเงินขามชาติของ Merrill Lynch ไดตระหนักวานักลงทุนรายยอยมีแนวโนมที่จะ
ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสียงต่ํา แตขณะเดียวกันยังมีการซ้ือ Call Options อยางตอเน่ืองดังน้ัน จึง
ไดนําเสนอสูตลาดจึงเปดโอกาสใหนักลงทุนสามารถที่จะลงทุนใน Options อยางตอเน่ือง โดยไมตองจาย
คาธรรมเนียมของการเปลี่ยนสถานะของ Call Options ซ่ึงโดยปกตินักลงทุนจะมีการเปลี่ยนการลงทุน 
ตามระยะเวลาที่ใกลครบกําหนด โดยเฉลี่ย 4 คร้ังตอป เชนเดียวกับบริการที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
ซ่ึงมุงเนนการตอบสนองตอความตองการรายยอย อาทิ ATMs, Smart Cards หรือ ACH Technologies 
ซึ่งใหการบริการกับลูกคาโดยมีตนทุนที่ต่ํา หรือการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบ Internet เชน B-to-B 
Exchanges เปนตน  
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4. นวัตกรรมทางการเงินอันเปนผลมาจากขอกําหนดและการพิจารณาปจจัยดานภาษี ภาษี
เปนแรงผลักดันใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ นับตั้งแต Miller (1986) ไดนําเสนอโครงสรางเงินทุน
ของธุรกิจที่เหมาะสมภายใตระบบภาษี ดังน้ันการพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินใหมๆ เชน Zero Coupon 
Bonds เชนเดียวกับการพัฒนา CDO ซ่ึงเปนการหลีกเลี่ยงจากแรงผลักดันดานภาษี 

5. นวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมากจากการเชื่องโยงของโลกและแรงจูงใจในการลดความ
เสี่ยง โดยเกิดขึ้นพรอมๆ กับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซ่ึงถือเปนปจจัย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางดานโทรคมนาคม 

กลาวโดยสรุปการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ดังนี้ (1) การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการตลาด (2) การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร (3) การ
พัฒนานวัตกรรมอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานภาษีและขอกําหนด (4) การพัฒนานวัตกรรมอัน
เน่ืองมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร และ (5) การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเนื่องจาก
ปจเจกชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาด เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมีการพัฒนา โดย
การเชื่อมโยงจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Conditions) ทําใหความ
ตองการเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือใชในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนา Interest Rate Swaps ในชวงตนคริสตศตวรรษ 1980 โดยในชวง
ระยะเวลาดังกลาวอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจึงกอใหเกิดความ
ตองการตราสาร หรือเคร่ืองมือทางการเงินที่แลกเปลี่ยนภาระผูกพันในการจายดอกเบี้ยระหวางผูคา โดย
ผูบริหารความเสี่ยง (Hedger) อาจอยูในสถานะอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวของสินทรัพยและหนี้สิน 
โดยมีนักเก็งกําไร (Speculator) เปนผูสรางใหเกิดสภาพคลองในตลาด โดยเฉพาะในตลาดที่มีรูปแบบ
การซ้ือขายนอกตลาด หรือ (OTC Market) ซ่ึงโดยลักษณะของการใช Interest Rate Swaps มักจะใชที่
เก่ียวของกับที่มากกวาหน่ึงสกุลเงิน หรือการพัฒนา Credit Default Swaps ในชวงตนคริสตศตวรรษ 
2000 โดย Credit Default Swaps (CDS) คือ สัญญาที่กําหนดขอตกลงในการคุมครองผูซ้ือตราสาร 
ทั้งน้ี Credit Default Swaps จะทําใหเกิดการคุมครองแกผูซ้ือโดยอางอิงจากกองของสินทรัพยตราสาร
หน้ีที่ระบุ ทั้งน้ีผูขาย CDS จะไดรับคาคุมครองความเสี่ยงรายไตรมาสจนกวาจะครบกําหนดของกอง
สินทรัพย ดังน้ันหากมีการผิดนัดชําระหนี้ ผูขาย CDS จะตองรับผิดชอบในการจายชําระตามมูลคาของ
กองทุนตราสารที่อางอิง  

2. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร การพัฒนาตราสาร Option โดยอาศัยพ้ืนฐาน
โมเดลของ Black – Sholes Model ซ่ึงนําเสนอในป ค.ศ.1973 ไดนําไปสูการพัฒนารูปแบบของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนา Collateralized Debt Obligation (CDO) ในชวง
คริสตศตวรรษ 2000 CDO เปนตราสารทางการเงินที่มีการกําหนดลักษณะของโครงสรางเชื่อมโยงกับ
หลักทรัพยอางอิง เปนลักษณะของหลักทรัพยซ่ึงกําหนดโครงสรางเชื่อมโยงกับตัวสินทรัพย (Structured 
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Asset-backed Security: ABS) ดังน้ันมูลคาและการจายผลตอบแทนจะมาจากกองทุนของตราสารซึ่ง
กําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Income Underlying Assets) ทั้งน้ี CDO สามารถแบงไดหลากหลาย
ตามความเสี่ยง (Tranches) โดยสวนที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดจะถือเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพดีที่สุด 
สําหรับการออก CDO และจะเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยที่ตอบแทนใหแกผูลงทุน (Coupon Rate) หาก
เปนสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง จะถูกจําหนายในราคาที่ต่ํา เพ่ือชดเชยความเส่ียงที่สูงขึ้น ดังน้ันการ
พัฒนา CDO จึงเปนการเชื่อมโยงกระแสเงินสดอยางตอเน่ือง โดยผูลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง จะ
มีความเสี่ยงตอการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในสัดสวนที่มาก โดยในชวงป พ.ศ.2543 – 2547 CDO มี
จํานวนและมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางมาก และตองเผชิญกับปญหาสินทรัพยคุณภาพต่ํา (Subprime Mortgage 
Crisis) ซ่ึงเริ่มตนในป 2550 ทําให CDO เปนนวัตกรรมทางการเงินที่รูจักกันอยางแพรหลาย และทําให
เกิดความสูญเสียกับระบบการเงินของโลก เริ่มตนจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากตราสารประเภทนี้  

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินไมไดเก่ียวของเฉพาะสินทรัพยทางการเงินเทาน้ัน แตการ
เกิดของตลาดลวงหนาขาวญ่ีปุน (Japanese Rice Futures Market) ซ่ึงเริ่มตนตั้งแตค.ศ.1730 ได
เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาการแปลงสินทรัพยใหเปนตราสาร (Securitization) ดังน้ันการพัฒนาเทคนิค
ทางดานคณิตศาสตรจะชวยสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ โดยการเช่ือมโยงความเสี่ยง
และผลตอบแทนซึ่งสอดคลองกับลักษณะของผูลงทุน 

3. การพัฒนานวัตกรรมอันเน่ืองมาจากปจจัยทางดานภาษีและขอกําหนดของ
ภาครัฐ Modigliani และ Miller ไดนําเสนอโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมของธุรกิจคือ MM Model โดย
พิจารณาจากปจจัยทางดานภาษีประกอบ และนับเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนานวัตกรรมทางดาน
การเงินใหสอดคลองกับความตองการของนักลงทุน เพ่ือการหลีกเลี่ยงภาษี อาทิ การพัฒนาพันธบัตร
ทองถิ่น (Municipal Bond) ซ่ึงมีการกําหนดอัตราภาษีที่แตกตางระหวางนักลงทุนในอัตราภาษีของ
รัฐบาลกลาง คือ Federal Tax Rate และ State หรือ Municipal Tax Rate  

4. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันเน่ืองมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางดานการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมไดทําใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ อาทิ การ
ใหบริการทางดานธุรกรรมพาณิชยผานเครือขายระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ATM, Credit Card และ 
Debit Card ซ่ึงสวนใหญจะเนนในสวนของการใหบริการลูกคาสวนบุคคล ในทางกลับกันคาใชจายใน
สวนของการบริหารจัดการที่ต่ําลงของผูประกอบการในการใหบริการลูกคาสวนบุคคล ซ่ึงโดยปกติจะมี
จํานวนที่มากกวาลูกคาธุรกิจอยางมากน้ัน ไดชวยลดตนทุนในระยะยาวของสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชย จากการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดของการใหบริการ (Economies of Scale) โดย
การลดภาระของลูกคาจากการใหบริการโดยมีตนทุนที่ต่ําลง ไดสงผลใหสถาบันการเงินสามารถนําเงินที่
ประหยัดไดมาพัฒนาระบบ โดยปจจุบันนวัตกรรมทางการเงินผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสยังมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง และมีอัตราที่สูงอยางมากทั่วโลก 
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5. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเน่ืองจากปจเจกชน เน่ืองมาจากความตองการของ
นักลงทุนมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยความเสี่ยงทางธุรกิจ 
(Business Risk) ซ่ึงเกิดจากการดําเนินธุรกิจโดยตรง และความเสีย่งทางดานการเงิน (Financial 
Risk) คือความไมแนนอนโดยเฉพาะเรือ่งของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนสนับสนุนใหเกิดการ
คิดคนนวตักรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงไปสูการเกิดตราสารอนุพันธ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความ
เสี่ยงทางการเงิน ทั้งน้ีตราสารอนุพันธแตกตางจากสินทรัพยที่แทจริง (Real Assets) เพราะ
สินทรัพยที่แทจริงเปนสินทรัพยที่สามารถจับตองได (Physical Assets) ตัวอยางเชน โภคทรัพย
ทางดานสินคาเกษตร โลหะ หรือแหลงพลังงาน ซ่ึงมีความแตกตางจากสินทรัพยทางการเงิน 
(Financial Assets) ซ่ึงเปนตราสารที่มีการอางอิงถึงสินทรัพยโดยเชื่อมโยงไปถึงกระแสเงินสด หรือ
สินทรัพยที่ถกูใชอางอิงที่มีมูลคาโดยตัวของมันเอง (Underlying Assets) โดยประเภทของนักลงทุน 
อาจแบงไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ (1) กลุมนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงไดในระดับกลาง 
(Risk Neutral) (2) กลุมนักลงทุนที่มีความตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) และ(3) 
กลุมนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk Lovers) โดยนักลงทุนที่หลกีเลี่ยงความเสี่ยงจะไมเก่ียวของ
กับการลงทุนที่มีความผันผวนของระดับราคาสูง 

การลงทุนของปจเจกชน มีสวนในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก
พฤติกรรมของนักลงทุนที่เก่ียวของกับสินทรัพยทางการเงินมีลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

1. นักลงทุนตองลงทุนดวยเงินออม ดังนั้นนักลงทุนจะมีความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการ
พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงสูงมากกวา โดยเฉพาะความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

2. การพิจารณาปจจัยแวดลอม ทั้งปจจัยเศรษฐกิจดานมหภาคและปจจัยที่มีผลกระทบ
โดยตรงตอสินทรัพยทางการเงินที่จะลงทุน มีผลทําใหเกิดรูปแบบอันหลากหลายของผลิตภัณฑทาง
การเงิน และเปนปจจัยผลักดันที่กอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยางตอเน่ือง 

3. ขนาดของการลงทุน นักลงทุนมีมูลคาการลงทุนที่มีความแตกตางกันไปตามสถานะ
ทางการเงิน รวมถึงความพรอมที่จะสามารถยอมรับความเสี่ยง จึงทําใหเกิดโอกาสในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะบทบาทของนักเก็งกําไรซ่ึงเขามามีบทบาทเพ่ิมชวยสภาพคลองใหกับตลาด โดย
การเพิ่มจํานวนรอบในการซื้อขายผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ที่กําหนดรูปแบบและชวงระยะเวลาการ
ลงทุนที่สอดคลองกับการคาดคะเนสถานการณในอนาคตของแตละบุคคล 

4. การกําหนดรูปแบบของการลงทุนตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล แมจะแบงประเภทของ
นักลงทุนเปนกลุมใหญตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง แตสภาพแวดลอมของตลาดการเงินที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเน่ืองมีผลอยางมาก ตอการกําหนดทิศทางในการลงทุน และ
รูปแบบของการลงทุน รวมถึงระดับราคาในการจําหนายกอใหเกิดชวงการพัฒนาผลิตภัณฑที่มุงเนนถึง
การคุมครองความเสี่ยงใหเปนไปตามชวงของระดับราคา โดยนักลงทุนยินยอมที่จะเสียสละกําไรท่ีจะ
ไดรับเพ่ือกําหนดผลขาดทุนที่จํากัด โดยมีการบริหารชองทางการลงทุนอยางตอเน่ือง 
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โดยปกติหลักทรัพยพ้ืนฐานทางการเงินจะประกอบไปดวยตราสารหนี้และตราสารทุน
เชนเดียวกับสถาบันการเงินที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมการเงินสวนใหญคือ ธนาคารพาณิชยและตลาด
หลักทรัพย อยางไรก็ตามการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงิน อันเปนผลจากการ
เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ ไดเปดโอกาสใหมีสถาบันภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑตางๆ ที่มากขึ้นโดยผานตลาดนอกระบบ (OTC Market) 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของโลก ซ่ึงเชื่อมโยงกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ในประเทศไทยแสดงดังภาพที่ 8.9 และภาพที่ 8.10 
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มีหลักฐานการประกอบ การซื้อขายอนุพันธ สัญญาฟวเจอรแรก สัญญาฟวเจอรทาง การคิดคนสูตร สัญญาสวอป เปดศูนยซื้อขาย 
ธุรกรรมตราสารอนุพันธ ในศูนยซื้อขาย ของโลกที่กรุงโอซากา การเงินชนิดแรก Black-Scholes ชนิดแรกของโลก ในญี่ปุนเปนครั้งแรก 
ในดินแดนซึ่งเปนประเทศ Royal Exchange ประเทศญี่ปุน ของโลก 
บาหเรนในปจจุบัน   กรุงลอนดอน  
 

 

22000000  BBCC                        11557711                        11665500                        11884488                        11886655                          11992255                        11997722                        11997733                          11997755                        11998811                        11998822                        11998855  

 
 
  
       ศูนยซื้อขาย  สัญญาฟวเจอร สํานักหัก สัญญาฟวเจอร             สัญญาฟวเจอร 
     CBT: Chicago  สมัยใหมเกิดขึ้น    บัญชีแหงแรก อัตราดอกเบี้ย ดัชนีหลักทรัพย 
     Boarding Trade      ครั้งแรก          ของโลก ชนิดแรกของโลก    ชนิดแรกของโลก 

 

ที่มา: ฟวเจอร ดัชนี SET50, 2548 

ภาพที่ 8.9 การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของโลก 
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ตราสารอนุพันธรุนแรกสวอปเงินตราตางประเทศ  พ.ร.บ.การซื้อขาย     พ.ร.บ.ซื้อขายลวงหนา สัญญาฟวเจอรชนิดแรกของโลก 
             วอรแรนตหุนกูแปลงสภาพ  สินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ.2542                        พ.ศ.2546                   “ยางแผนรมควันชั้น 3” 
 
                                                                                                      
                                                          
          22553388                                      22554400                        22554422          22554444            22554466        22554477                                                  22554488          
              
 
 
              คาเงินบาทลอยตัว                     ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย                  สัญญาฟวเจอรอางอิงดัชนีราคาหลกัทรัพย  

 

   ที่มา: ฟวเจอร ดัชนี SET50, 2548 

ภาพที่ 8.10 นวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย 
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บทสรุป 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเปนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมจากพื้นฐานแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรม โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ การพัฒนาเชิงพาณิชยใหตลาดตอบรับ ทั้งน้ีทฤษฏี
พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจมหภาคและเทคโนโลยี ซ่ึงการพัฒนาตราสารอนุพันธประเภทตางๆ ที่เชื่อมโยง
คุณลักษณะของตราสารอนุพันธกับกระแสเงินสดของสินทรัพยอางอิง (Underlying Assets) การเกิดของ
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ จนมีจํานวนมากกวา 2,000 ประเภทในปจจุบัน สะทอนถึงความจําเปนของ
การพัฒนานวัตกรรมในการตอบสนองความตองการ ในการเปนตลาดที่แขงขันอยางสมบูรณของตลาด
การเงิน 

กิจกรรม 8.1.2 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหลักๆ ดานใดบาง 

 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.2 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหลักๆ ดังน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาด โดยการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Conditions) ทําใหมีความตองการเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือใชใน
การบริหารความเสี่ยงมากขึ้น อาทิ การพัฒนา Interest Rate Swaps ในชวงตนคริสตศตวรรษ 1982 

2. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร ตัวอยางเชน การเกิด Option ซ่ึงพัฒนาจาก
แบบจําลองของ Black – Sholes Model ซ่ึงไดนําเสนอในป ค.ศ.1973 และนําไปสูการพัฒนารูปแบบ
ของ Option ที่มีความหลากหลาย อาทิ Collateralized Debt Obligation (CDO) ในชวงคริสตศตวรรษ 
2000 

3. การพัฒนานวัตกรรมอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานภาษีและขอกําหนดของภาครัฐ โดย
การเสนอของ Modigliani และ Miller ซ่ึงไดนําเสนอโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมของธุรกิจในแบบคือ 
MM Model โดยมีการพิจารณาจากปจจัยทางดานภาษีประกอบจึงเกิดตราสารทางการเงินรูปแบบใหมๆ 
ซ่ึงเชื่อมโยงกับรูปแบบของภาษีรายไดของบุคคล 

4. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร 
เชน การใหบริการดานธุรกรรมพาณิชยผานเครือขายระบบอิเล็คทรอนิกส อาทิ ATM, Credit Card และ 
Debit Card ซ่ึงสถาบันการเงินผูใหบริการไดรับประโยชนจากขนาดของการใหบริการ (Economy of 
Scale)  

5. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเนื่องจากปจเจกชน โดยการมุงเนนการบริหารความ
เสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และลดความเสี่ยงทางดานการเงิน (Financial Risk) โดยการกําหนด
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รูปแบบของสินทรัพยใหมๆ ที่มีการเชื่อมโยงถึงกระแสเงินสด และใชกระแสเงินสดเปนเครื่องมือในการ
โอนยายความเสี่ยงของนักลงทุน 
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ตอนที่ 8.2 

องคกร สถาบันที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทางการเงิน 

โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.2 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป 

 

หัวเร่ือง 

8.2.1 องคกร สถาบันที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทางการเงินในประเทศ 

8.2.2 องคกร สถาบันที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทางการเงินในระดับสากล 

แนวคิด 

1. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหมๆ จําเปนตองมีการกํากับ ดูแลอยางใกลชิด เพ่ือไมให

เกิดผลกระทบตอเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และชวยสนับสนุนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจระยะยาว 

2. ตลาดการเงินของโลกมีความเชื่อมโยงระหวางกันอยางใกลชิด การพัฒนานวัตกรรมทางการ 

เงินในประเทศ จึงตองสอดคลองกับกฏเกณฑ และมาตรฐานที่กําหนดโดยองคกรระหวาง

ประเทศ  

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 8.2 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบทบาทขององคกร สถาบันที่เก่ียวของในประเทศ ที่มีตอการพัฒนานวัตกรรมทาง

การเงินใหมๆ ได 

2. อธิบายบทบาทขององคกร สถาบันที่เก่ียวของในระดับสากล ที่มีตอการพัฒนานวัตกรรม

ทางการเงินใหมๆ ได 
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เร่ืองที่ 8.2.1  
องคกร สถาบันที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทางการเงินในประเทศ 

 
 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

นวัตกรรมทางการเงินที่มีบทบาทอยางมาก ตอปริมาณเงินในระบบซึ่งเชื่อมโยงโดยตรง ถึง
เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นหนวยงานที่กํากับควบคุมดูแลนวัตกรรมทางการเงิน จึงเปน
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในกรณีของประเทศไทยหนวยงานหนวยงานที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลของตลาดทุนโดยตรงคือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย (สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยมีหนาที่สําคัญในการดูแลตลาดทุน ทั้งน้ีปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ที่มุงเนนใน 4 ดานไดแก (1) ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด
(2) คุมครองผูลงทุน (3) เอ้ืออํานวยใหเกิดนวัตกรรมในตลาดทุน และ (4) สงเสริมการแขงขัน 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินตางๆ จึงเปนหน่ึงในนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดเปนพันธกิจสําคัญ โดยจัดทํากรอบการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นับตั้งแตมีการบังคบใชวันที่16 พฤษภาคม 
2535  

การที่ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับตางประเทศอยางกวางขวาง ภายใตระบบเศรษฐกิจ
แบบเปด ดังน้ันการพัฒนาตลาดทุนจึงไมอาจมุงเนนเฉพาะรูปแบบของหลักทรัพยเปนสําคัญ แตตอง
คํานึงถึงคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมของตลาด
การเงินของประเทศไทยดวย โดยมุงเนนการสรางเสริมเสถียรภาพของตลาดใหมีมากขึ้น โดยเฉพาะการ
คํานึงถึงภาพรวมภายใตกรอบการดําเนินงานของอาเซียน ที่จะจัดตั้งตลาดรวมของกลุมประเทศอาเซียน
ในป 2558 (Asians Economic Community: AEC) ซ่ึงจะกอใหเกิดเคลื่อนยายเงินทุนเสรีมากขึ้น รวมถึง
การใหบริการดานการเงินจะมีความหลากหลาย ดังนั้นการพยายามพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล จึงจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาในดานของการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินในระดับภูมิภาค 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดําเนินการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกผู
ลงทุน  หรือผูประกอบการในการบริหารความเสี่ยง โดยความซับซอนของผลิตภัณฑทางการเงินในแตละ
ประเภทจะมุงเนนการสรางความหลากหลายใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถในการทําความ
เขาใจของผลิตภัณฑของนักลงทุน และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
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การท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดกําหนดใหมีการดําเนินการเปดเสรีธุรกิจ
หลักทรัพยไปแลวตั้งแตป 2549 โดยจัดใหมีระบบใบอนุญาตที่รองรับการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร 
(Room Service) หรือการใหบริการเฉพาะดาน (Boutique Service) เพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยสามารถ
ปรับปรุงการดําเนินงานและพิจารณาการควบคุมตนทุนไดอยางสอดคลองกับรูปแบบของใบอนุญาตท่ี
ไดรับ ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะไมไดเปนตลาดเดียวที่มีการซ้ือขายตราสารทาง
การเงิน แตนวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการพัฒนาจะไดรับการสงเสริมใหมีการซื้อขายผานตลาดนอก
ระบบมากขึ้น (OTC Market) 

การดําเนินการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ไดเนนรูปแบบการกํากับดูแลในรูปของการดูแลตัวเองของกลุมผูประกอบการ (Self -Regulatory 
Organization: SRO) โดยเนนการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล และการดําเนินการอยางโปรงใส 
(Transparency) เพ่ือใหการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับตลาด
การเงินในระดับสากล ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมุงเนนความสําคัญสําหรับการดูแลรักษา
ความเรียบรอยของตลาด (Maintain Orderly Market) คุมครองผูลงทุน (Ensure Investor Protection) 
และการเอ้ืออํานวยใหเกิดนวัตกรรมในตลาดทุน (Foster Business Innovation) ภายใตการสงเสริมการ
แขงขัน (Promote Fair Competition) 

นวัตกรรมทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธในประเทศไทย 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยมีความกาวหนาอยางมาก นับจากการ
จัดตั้งบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ถือหุนทั้งหมดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)  
ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปดดําเนินการเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ  พ.ศ.2548 โดย
อาศัยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติซ้ือขายสินคาลวงหนาพ.ศ.2546 ทั้งน้ีผลิตภัณฑทางการเงินที่
เปนนวัตกรรมใหนักลงทุนเขาไปซ้ือขายไดคือ สัญญาฟวเจอร และสัญญาออพชั่น ที่มีสินคาหรือ
สินทรัพยอางอิงเปน (1) หลักทรัพยเชน หุนสามัญ และกลุมหลักทรัพย (2) อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร และ
หุนกูที่มีการชําระเงินสดสวนตางราคา (Cash Settlement) แทนการสงมอบจริง (3) อัตราแลกเปลี่ยนที่มี
การชําระเงินสดสวนตางราคา (Cash Settlement) แทนการสงมอบจริง (4) ทองคํา นํ้ามันดิบ และ (5) 
ดัชนีทางการเงินและดัชนีกลุมหลักทรัพย 

ตลาดอนุพันธของประเทศไทยประกอบไปดวยตลาดอนุพันธแหงประเทศไทย และตลาด
สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ซ่ึงปจจุบันอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (กสล.) เปนผูดูแลการซ้ือขายตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาในประเทศไทย 

การดําเนินการของตลาดอนุพันธแหงประเทศไทย และตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย มีรูปแบบการดําเนินการ โดยมีพ้ืนฐานดังภาพที่ 8.11 
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           ท่ีปรึกษาสัญญา   บริษัทนายหนาสมาชิก    สํานักงานคณะกรรมการ 

                       ซื้อขายลวงหนา   ศูนยซื้อขาย                             กํากับหลักทรัพย 
       (Exchange Members)                                            และตลาดหลักทรัพย 

                     บริษัทนายหนาท่ีไม 
                  เปนสมาชิกสํานักหักบัญชี   

                    (Non-Clearing Members)      สมาคมผูประกอบ 
                       ธุรกิจสัญญาซื้อขาย 
          ลูกคานักลงทุน                         ลวงหนา 
                    

      บริษัทนายหนาสมาชิก 

      สํานักหักบัญชี      

           (Clearing Members)         ศูนยซื้อขายฟวเจอร 
                           (Exchange Corporation) 
         ผูจัดการเงินทุน 
                   สัญญาซื้อขายลวงหนา        
                 

                        สํานักหักบัญชี 
             (Central Clearing House) 

 

ภาพที่ 8.11 องคประกอบพ้ืนฐานการดําเนินการของตลาดอนุพันธ 

สํานักหักบัญชีกับการพัฒนาตลาดอนุพันธ 

ตลาดอนุพันธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนาจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากสํานักหัก
บัญชี ซ่ึงมีหนาที่สําคัญประกอบดวยการจับคูธุรกรรมการซื้อและขาย (Matching Trades) การเปน
ศูนยกลางในการชําระราคา (Processing Settlement) การดูแลใหการชําระเงินและจายเงินประสบผล 
(Effecting Settlement and Payments) การเปนคูสัญญาตัวกลางใหแกผูประกอบธุรกรรมซื้อและขาย
สัญญาฟวเจอร (Acting as counterparty to Both Buyers and Sellers) และการเปนผูค้ําประกัน
โดยตรงใหแกบริษัทในการซื้อขายสัญญาฟวเจอร (Guaranteeing Performance)  

โดยปจจุบันสํานักหักบัญชีสําหรับการซ้ือขายสัญญาลวงหนา คือ บริษัทสํานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 100 ลานบาท มี
ผูถือหุนใหญ คือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository 
Co.,Ltd.: TSD) 
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หนาที่สําคัญของสํานักหักบัญชีคือ การเขาเปนคูสัญญากลาง (Central Counterparty) 
ใหแกผูซ้ือและผูขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาในตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชีจึงเปนผูรับประกันการชําระ
ราคาในทุกสัญญาซ้ือขายที่ เ กิดขึ้น และรับประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Performance 
Guarantee) ที่เกิดจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา ใหตรงตามจํานวนและเวลาที่คูสัญญาไดตกลง
ไว เพ่ือสรางความเช่ือม่ันตอทุกฝาย โดยในการดําเนินการดังกลาวสํานักหักบัญชีมีประเด็นที่ตอง
พิจารณา 3 ดานหลักๆ ดังน้ี 

1. การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ซ่ึงเปนความเสี่ยงที่สมาชิกไมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีตอสํานักหักบัญชีไดตามเวลา และจํานวนเงินที่กําหนด ดังนั้นสํานักหักบัญชี
จึงกําหนดใหสมาชิกตองจัดสงงบการเงินใหสํานักหักบัญชีไดติดตามและดูฐานะการเงินสมาชิกอยาง
ตอเน่ือง 

2. การบริหารความเสี่ยงของตลาด( Market Risk) หรือความเสี่ยงดานราคา (Price Risk) 
โดยสํานักหักบัญชีกําหนดใหสมาชิกวางหลักประกันในจํานวนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ราคาตราสารอนุพันธ (Volatility-Base Margin) 

3. การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) สํานักหักบัญชีมีการจัดเตรียม
ดานการดําเนินการในกรณีที่คูสัญญาใดเกิดผิดนัดวางหลักประกัน (Default Procedure) รวมถึงมีการ
จัดเตรียมแหลงเงินสํารอง (Financial Resources) เพ่ือใชในการจัดการและรองรับความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการผิดนัด 

คณะกรรมการควบคุมดูแลตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 

การที่ประเทศไทยเปนประเทศที่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทอยางมาก การจัดตั้งตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (ต.ส.ค) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนาพ.ศ.2542 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2544 เพ่ือเปนศูนยกลางในการซื้อขายสัญญาอนุพันธสินคา
เกษตร จึงนับเปนนวัตกรรมการพัฒนาองคกรทางการเงินอยางมีนัยสําคัญของประเทศในชวงทศวรรษที่
ผานมา ทั้งน้ีการลงทุนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนามีลักษณะของสินคาเกษตรในตลาดซื้อขายลวงหนา
สินคาที่เหมาะสมตอการนํามาใชเปนสินคาอางอิงในการซื้อขายในตลาดลวงหนาควรมีลักษณะดังน้ี (1) 
เปนสินคาที่มีปริมาณการผลิตและมีราคาที่มีการผันแปรตลอดเวลาตามฤดูกาลผลิตหรือตามอุปสงคหรือ
อุปทาน (2) อุปสงคและอุปทานสินคาเกิดขึ้นมาก (3) เปนสินคาที่สามารถตรวจสอบคุณภาพ และจัด
ระดับชั้น (Grading) ได (4) เปนสินคาที่ เ ก็บไวไดนาน สินคาแตละหนวยมีลักษณะเหมือนกัน 
(Homogeneous) และจัดหมวดหมูตามคุณภาพและระดับชั้นได (5) อุปสงคและอุปทานสินคาตองไมถูก
ควบคุมโดยกลุมบุคคลใด กลุมบุคคลหน่ึง หรือแมแตรัฐบาล และ (6) เปนสินคาที่ตางประเทศใหความ
สนใจและมีการดําเนินการซื้อขายในตลาดลวงหนาในตางประเทศ ซ่ึงจะทําใหเกิดผูซ้ือและผูขายกระจาย
ไปทั่วโลก 
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ประโยชนของตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 

นับจากที่ไดมีการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา การดําเนินการของตลาดซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา มีประโยชนตอกลุมผูเก่ียวของโดยสรุปไดดังน้ี 

1. กลุมเกษตรกร เน่ืองจากตลาดซื้อขายลวงหนาเปนสถาบันกลางที่ชวยแกปญหาของ
เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของขอมูลการผลิต ปริมาณการผลิตและความผันผวนของระดับราคา การถูก
พอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบและปญหาเร่ืองของการขาดแคลนที่เก็บรักษาผลผลิตจะนอยลง เพราะ 
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตไดเปนอยางดี เม่ือทราบราคาของสินคาที่จะผลิตผานการจัดทํา
สัญญาขายสินคาในตลาดลวงหนา หนังสือสัญญาดังกลาวสามารถนําไปใชกูเงินจากสถาบันการเงินได 
นอกจากน้ีการทําสัญญาขายดังกลาว ถือวาเปนการประกันรายไดที่เกษตรกรจะไดรับอยางแนนอน 
เกษตรกรจึงสามารถลงมือทําการเพาะปลูกไดอยางไมตองลังเลถึงปญหาดานราคาของสินคาเกษตรที่จะ
ผลิตอีกตอไป ลักษณะเชนนี้เปนการประกันความเสี่ยงของการผลิต โดยไมเปนภาระตองบประมาณของ
ประเทศเพราะเกษตรกรจะเปนผูประกันความเสี่ยงดวยตนเอง 

2. กลุมนักธุรกิจการเกษตร ผูเก่ียวของในกลุมน้ี ไดแก พอคา ผูผลิตในอุตสาหกรรม  
การเกษตร ผูแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ผูผลิตอาหารสัตว และผูสงออก จะหมดปญหาเรื่องความผันผวน
ของราคาสินคาเกษตร ซ่ึงสงผลกระทบตอธุรกิจที่ทําอยู รวมไปถึงปญหาเรื่องตนทุนการผลิตและการวาง
แผนการผลิต ซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอเน่ืองที่กระทบตอการกําหนดระดับราคาของสินคาเกษตร การทํา
สัญญาลวงหนาสงผลใหนักธุรกิจจะไมตองผลักภาระตนทุนการผลิตที่สูงไปสูประชาชนซึ่งเปนผูบริโภค
อีกตอไปเม่ือไดลงทุนซื้อขายสินคาเกษตรในตลาดซื้อขายลวงหนา โดยผานกลไกที่ดีและถูกตองของ
ตลาด นอกจากนี้ปญหาความขัดแยงระหวางนักธุรกิจการเกษตรกับเกษตรกรจะหมดไปดวยถึงแมราคา
จะเกิดความผันผวนในอนาคต นักธุรกิจการเกษตรโดยทั่วไปจะเปนผูประกันความเสี่ยงเชนเดียวกับ
เกษตรกร 

3. กลุมนักลงทุนทั่วไป ซ่ึงสามารถใชตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาเปนทางเลือก
สําหรับการลงทุน เพราะธนาคารหรือสถาบันการเงินใหผลตอบแทนต่ํากวาอัตราเงินเฟอ ดังน้ันคนกลุมน้ี
จึงตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสม โดยผูลงทุนในตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนาสวนใหญจะเปนนักเก็งกําไร เน่ืองจากมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้น 
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รูปแบบนักลงทุนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 

นักลงทุนในตลาดซ้ือขายสนิคาเกษตรลวงหนา อาจแบงตามวัตถุประสงคได 2 กลุมหลักๆ 
คือ 

1. กลุมผูประกันความเสี่ยง บุคคลในกลุมน้ีมีทั้งเกษตรกร เจาของคลังสินคา ตลอดจนผูคา
ระดับตางๆ ที่ใชประโยชนจากตลาดลวงหนาในการประกันหรือกระจายความเสี่ยง อันเนื่องมาจากความ
ผันผวนของราคาสินคาเกษตร โดยบุคคลในกลุมผูประกันความเสี่ยงนี้อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ดวยกัน คือ 

1.1 ผูประกันความเสี่ยงจากการขาย (Selling Hedger) คือผูที่ตองการขายสินคาในตลาด
ลวงหนาเพ่ือประกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคา บุคคลที่จัดอยูในกลุมน้ี
ไดแก เกษตรกรผูผลิต 

1.2 ผูประกันความเสี่ยงจากการซ้ือ (Buying Hedger) คือผูที่ตองการซ้ือสินคาจริงๆ ใน
ตลาดลวงหนาเพ่ือประกันความไมแนนอนของราคาสินคาที่อาจเคลื่อนไหวจากความไมแนนอนใน
อนาคต อาทิ ผูผลิตในอุตสาหกรรมที่ระดับของสินคาเกษตรมีผลตออัตราผลกําไร (Profit Margin) 

2. นักเก็งกําไร บุคคลในกลุมน้ีไดแกนักลงทุนทั่วไปที่มีความพรอม และประสงคจะนํา
เงินทุนเขามาเสี่ยง โดยคาดหวังถึงผลกําไรผลตอบแทนเกิดขึ้น ซ่ึงเงินลงทุนจากนักเก็งกําไรมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานของตลาด เพราะทําใหตลาดเกิดความคลองตัว บุคคลในกลุมของนักเก็ง
กําไรสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 

2.1 นักเก็งกําไรรายวัน (Day Trader) คือนักเก็งกําไรที่จะไมถือตั๋วสัญญาซ้ือหรือขาย
ขามคืน นักเก็งกําไรประเภทนี้จะปดสถานะของตั๋วสัญญาภายในวันเดียวกัน 

2.2 นักเก็งกําไรตามตําแหนงราคา (Position Trader) คือนักเก็งกําไรที่มีเงินทุนมาก นัก
เก็งกําไรประเภทนี้จะเปดสถานะตั๋วสัญญาซื้อลวงหนา เม่ือคาดวาจะมีกําไรโดยราคาระดับราคาสินคา
อาจมีราคาสูงขึ้นกวาที่ซ้ือ และจะขายเม่ือคาดวาระดับราคาจะลดลง  

2.3 นักเก็งกําไรระยะสั้น (Scalper) เม่ือราคาเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอยก็จะซ้ือขายทันที 
เปนพวกที่ชอบขายระยะสั้นลวงหนา (Short Sell) โดยนักเก็งกําไรกลุมน้ีจะหลีกเลี่ยงการซื้อขายในเดือน
สงมอบ หรือจะไมซ้ือขายในสินคาตัวที่ราคาไมมีการขึ้นลง 

2.4 นักเก็งกําไรจากราคาที่แตกตาง (Spreader or Arbitrager) คือนักเก็งกําไรจากความ
แตกตางของราคาสินคาชนิดเดียวกันที่สงมอบในเวลาตางกัน หรือเก็งกําไรจากราคาวัตถุดิบที่แตกตาง
จากผลิตภัณฑน้ันๆ เชน การเก็งกําไรจากผลตางของราคาน้ํายางสดและราคายางแผน หรือเก็งกําไร
จากผลตางของราคาขาว 5% เปนตน โดยนักเก็งกําไรกลุมน้ีจะทําการซ้ือขายพรอมกันเม่ือ ราคามีความ
แตกตางกัน 
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ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรเปนตลาดที่มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการ
เงินตราสารอนุพันธการซ้ือขายลวงหนา เน่ืองจากสินคาเกษตรเปนตลาดที่มีการแขงขันทั้งในรูปการผลิต
และการจําหนาย โดยมีผูผลิตและผูซ้ือจํานวนมากกระจัดกระจายในพื้นที่กวางขวาง จึงไมมีบุคคลใดที่
สามารถควบคุมราคา กักตุนสินคาหรือกําหนดราคารับซ้ือใหโดยอําเภอใจ รวมถึงการที่รัฐไมสามารถเขา
มาแทรกแซงไดโดยตรง เน่ืองจากถูกควบคุมโดยองคการการคาโลก (World Trade Organization: 
WTO) นอกจากน้ันสินคาเกษตรมีการจัดลําดับชั้นของคุณภาพ คุณภาพสินคา โดยไมขึ้นอยูกลับตรา
สินคา เน่ืองจากสินคาเกษตรมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน 

อยางไรก็ตามสินคาเกษตรที่เปนวัตถุดิบหรือก่ึงวัตถุดิบ แตมีการควบคุมปริมาณการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ อาจทําการกําหนดชั้นของคุณภาพของสินคาลงไปไดอยางแนนอน เชน กรณี
ของยางพาราที่กําหนดระดับคุณภาพตามชั้นเปน 5 ชั้น นับเปนประโยชนอยางมากในการจัดทําเปน
สัญญาซื้อขายลวงหนา ในขณะเดียวกันปริมาณสินคาเกษตรทั่วโลกโดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงไม
มากนัก ยกเวนในกรณีเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงในพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตสําคัญ 

การกําหนดราคาสินคาเกษตรลวงหนาจะเก่ียวของกับการวิ เคราะหดานพ้ืนฐาน 
(Fundamental Analysis Approach) โดยเปนการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่มีผลตอระดับราคาสินคาเกษตรนั้น ขณะเดียวกันการวิเคราะหทางดานเทคนิค (Technical 
Analysis Approach) เปนการวิเคราะหกราฟ สถิติ ในอดีตที่ผานมา โดยดูจากปริมาณการผลิตในอดีต 
ดัชนีราคาสินคาที่เก่ียวของ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล รวมถึงอัตราดอกเบี้ย สภาพดินฟาอากาศ
ที่คาดการณในอนาคต  

บทสรุป 

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปด การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหมีความ
สอดคลองทัดเทียมกับตลาดการเงินในระดับภูมิภาคจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางมาก โดยสํานัก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงเปนหนวยงานกํากับดูแลการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งน้ีการที่ประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีพ้ืนฐานทางดานเกษตรกรรม การจัดตั้งตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย (ต.ส.ค) ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ.2542 เปนนวัตกรรม
ทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 
 

กิจกรรม 8.2.1 

1. หนวยงานที่มีบทบาทอยางมากตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยคือ
หนวยงานใด และปจจุบันมีนโยบายการดําเนินการในดานการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยางไร 

2. ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานใด 
และมีประโยชนอยางไรกับผูเก่ียวของ 
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แนวตอบกิจกรรม 8.2.1 

1. หนวยงานหลักที่มีหนาที่ในควบคุมดูแลการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย 
คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซ่ึ งมี อํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งน้ีปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน ที่มุงเนนใน 4 ดานหลัก
ไดแก (1) ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด (2) คุมครองผูลงทุน (3) เอ้ืออํานวยใหเกิด
นวัตกรรมในตลาดทุน และ (4) สงเสริมการแขงขัน 

2. ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินคา
เกษตรลวงหนาพ.ศ. 2542 โดยตลาดสินคาเกษตรลวงหนามีประโยชนตอผูเก่ียวของ คือ  กลุมเกษตรกร
โดยจะชวยใหเกิดขอมูลการวางแผนการผลิตอยางเหมาะสมซึ่งเชื่อมโยงกับระดับของราคา นอกจากน้ีใน
กลุมของนักธุรกิจทางการเกษตรสามารถบริหารตนทุนและใชกลไกราคาในตลาดซื้อขายลวงหนาในการ
กําหนดราคาจําหนายหรือการกําหนดราคาเพ่ือการสงออกสินคาทางการเกษตร ในสวนของกลุมนัก
ลงทุนทั่วไปนอกจากจะเปนทางเลือกในการลงทุนที่มีผลตอบแทนในระดับสูงในชวงระยะเวลาสําหรับชวง
ระยะเวลาอันสั้น 
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เร่ืองที่ 8.2.2  
องคกร สถาบันที่เก่ียวของกับนวัตกรรมทางการเงินในระดับสากล 

 
 
นวัตกรรมทางการเงินไดนําไปสูการเกิดหลักทรัพย หรือ ตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

อยางหลากหลาย ซ่ึงผูออกหลักทรัพยและนักลงทุนใหความสําคัญถึงรูปแบบการกํากับดูแลดวยกลุม
ตนเอง (Self Regulatory Organization: SRO) อยางไรก็ตามปจจุบันองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาท
กํากับดูแลและติดตามการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลและไดรับการยอมรับในบทบาท
อยางกวางขวางคือ ธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International Settlement: 
BIS) 

ความเปนมาและวัตถุประสงค  

ธนาคารเพ่ือการชําระเงินระหวางประเทศ เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศเม่ือปพ.ศ.2473 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด BIS มีสํานักงานใหญอยูที่เมือง Basel 
ประเทศสวิตเซอรแลนดตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน  

BIS เปนธนาคารสําหรับธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหวางประเทศทําหนาที่
ประสานงานระหวางธนาคารกลางในการกํากับดูแล โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางสถาบันการเงินตางๆ รวมทั้งเสริมสรางเสถียรภาพของระบบการเงิน 
ตลอดจนทําหนาที่เปนศูนยกลางทางดานวิชาการจากการทําวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน (Article 3, 
Bank for International Settlement, 1930)  

เน่ืองจาก BIS ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงไดรับสิทธิพิเศษและการ
ปลอดภาระภาษีในฐานะองคกรระหวางประเทศตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอรแลนด ภายใต
ขอตกลงของสํานักงานใหญ (Headquarter Agreement) ระหวาง BIS กับ Swiss Federal Council ที่ทํา
ขึ้นวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2480 (แกไขเพ่ิมเติม เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2546) ถึงแมวาการจัดตั้ง BIS 
จะเปนเชนเดียวกับสถาบันการเงินที่มีลักษณะของบริษัทจํากัด โดยมีทุนประเดิมจากการจําหนายหุน 
อยางไรก็ตาม BIS มีลักษณะบางประการที่แตกตางจากองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ ที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด คือการกําหนดใหมีองคกรยอยตั้งประจําอยูในทวีปเอเชียและแปซิฟก ซ่ึงตั้งอยู
ในเขตปกครองพิเศษฮองกง (Hong Kong SAR) และในทวีปอเมริกา ที่ตั้งอยูที่เมืองเม็กซิโกซิตี้  

การดําเนินงานของ BIS เปนรูปธรรมและรูจักกันอยางแพรหลายนับจากตนปพ.ศ.2503 
เม่ือกลุมประเทศอุตสาหกรรม G10 ซ่ึงประกอบไปดวยประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี 
อิตาลี ญ่ีปุน เนเธอรแลนด สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีการประชุมใหญ  เพ่ือพิจารณา
และวิเคราะหในเร่ืองเสถียรภาพของเงินตราระหวางประเทศและประเด็นทางการเงิน โดยเหลาประเทศ
สมาชิกกลุม G10 เห็นชอบใหมีการนําทรัพยากรที่หามาไดไปใหกองทุนการเงินระหวางประเทศเพ่ือ
นําไปเปนโควตาเงินทุน ภายใตขอตกลงเงินกูระหวางกันที่เรียกวา General Arrangements to Borrow 
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(GAB) อยางไรก็ตามภายหลังจากการจัดตั้งองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) เร่ิมมีความพยายามใหแยก
งานดานการชําระหนี้ระหวางธนาคารกลางของประเทศสมาชิกออกจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เพ่ือสรางเสถียรภาพ ในระยะยาวสําหรับตลาดการเงินระหวางประเทศ (International Financial 
Market) ดวยเหตุดังกลาวที่ประชุมพิเศษของ G10 (Extraordinary General Meeting) จึงไดมีความ
เห็นชอบในเดือนมีนาคม พ.ศ.2546 กําหนดเงินทุนประเดิมของ BIS เปนจํานวน 3,000 ลาน SDRs 
(Special Drawing Rights) ทุนดังกลาวแบงออกเปน 600,000 หุน มีมูลคาที่ตราไว (Nominal Value) 
เทากัน หุนทั้งหมดน้ีไดรับการถือโดยสมาชิก BIS ซ่ึงคือเหลาธนาคารกลางของประเทศสมาชิก โดยที่
สมาชิกธนาคารกลางสามารถขยายการลงทุนจากสัดสวนการลงทุนสวนแรก 200,000 หุน โดยการซื้อ
สิทธิจากบรรดาสมาชิกที่ไมใชธนาคารกลาง (Non - Central Banks) ทั้งน้ีสิทธิในการกํากับ BIS ผาน
คณะกรรมการ (Board of Director) จะเปนไปตามสัดสวนหุนที่ถือครอง  

นับจากที่ไดมีการกอตั้ง BIS ขึ้น BIS ไดปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการสรางความรวมมือ
ระหวางธนาคารกลางประเทศสมาชิกภายใตขอตกลง Basel ทั้งน้ีความรวมมือสวนใหญจะอยูในรูปของ
การใหการสนับสนุนงานดานการวิจัยและขอมูลสถิติแกธนาคารกลางของประเทศสมาชิก 

นอกเหนือจากการสรางความรวมมือแลว BIS ยังทําหนาที่ในการเปนตัวแทนของระบบการ
จายเงินของประเทศยุโรป (European Payment Union: EPU) ในชวงปพ.ศ.2493 ถึงพ.ศ.2501 ชวยให
กลุมประเทศยุโรปสามารถรักษาเสถียรภาพของคาเงินไดในระดับหน่ึง ทั้งน้ี BIS ไดทําหนาที่
เชนเดียวกันนี้ในชวงกอนการรวมกลุมของกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EMS) ในชวงปพ.ศ.2522 จนถึง
พ.ศ.2537  

นับจากที่ไดมีการจัดตั้ง BIS สถาบันการเงินแหงน้ีไดเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือ
วิกฤตการณทางการเงินในหลายประเทศ ไมวาจะเปนการแกไขปญหาวิกฤตการณใหกับประเทศ
ออสเตรีย และเยอรมนี ในชวงปพ.ศ.2474 จนถึงพ.ศ.2476 รวมถึงการใหความชวยเหลือแกธนาคาร
กลางของประเทศอังกฤษและธนาคารกลางประเทศฝรั่งเศสในวิกฤตการณอันเนื่องมาจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลของทั้งสองประเทศในปพ.ศ.2531 BIS ไดคอยๆ ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
เดิมที่มุงเนนการดูแลเฉพาะเสถียรภาพของธนาคารกลางในแตละประเทศใหครอบคลุมไปถึงการดูแล
ธนาคารพาณิชยนับจากที่ไดมีการลมสลายของสถาบันการเงิน Bankhaus Heratatt ในประเทศเยอรมนี 
และธนาคาร Franklin National ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปพ.ศ.2517 และนําไปสูขอสรุปในปพ.ศ.2531 
ในการจัดตั้ง Basel Capital Accord เพ่ือเปนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทางดานสินเชื่อซ่ึงสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศใชอางอิงในการพิจารณาสินเชื่อแกธนาคารพาณิชยประเทศใดประเทศหนึ่ง  

ขอตกลงจากการปรับปรุงเง่ือนไขบนความเพียงพอของเงินทุน (Capital Accord) ถูกบังคับ
ใชนับตั้งแตปลายปพ.ศ.2549 และรูจักโดยทั่วไปในชื่อของ Basel II จะมีความเขมงวดมากขึ้น โดยมี
เปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสถาบันการเงิน 
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นับจากในระยะเริ่มแรกของการกอตั้ง หนาที่หลักของ BIS คือ การรวบรวมการบริหารและ
การแจกจายกําหนดการชําระหนี้ประจําปของประเทศเยอรมนีตามขอตกลง อันเน่ืองมาจากสงครามโลก
คร้ังที่ 1 ซ่ึงเปนที่มาของชื่อธนาคาร เชนเดียวกับการใหบริการเงินกูเพ่ือชวยเหลือทางดานการเงิน 
ตอมา BIS ไดพัฒนามาทําหนาที่เสมือนเปนเลขานุการของที่ประชุมเพ่ืออํานวยความสะดวกในดาน
ความรวมมือระหวางธนาคารกลาง อยางไรก็ตามขอกําหนดของความรวมมือทางการเงินระหวาง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละป ทําใหความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่น้ีของ BIS หมดไป  

ปจจุบันภารกิจของ BIS มี 2 ประการหลักๆ คือ ประการแรก BIS ทําหนาที่ใหความ
ชวยเหลือแกธนาคารกลางและเจาหนาที่ทางการเงินอ่ืน ๆ ของเหลาประเทศสมาชิกในการสนับสนุน
ความม่ันคงทางการเงินและการคลังที่มากขึ้น ซ่ึงอาจอยูในรูปของเงินชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศ ประการที่สอง BIS ทําหนาที่เปนธนาคารเฉพาะสําหรับธนาคารกลาง ซ่ึง
ใหบริการเก่ียว กับการปฏิบัติการทางการเงิน การทําหนาที่เปนผูพิทักษทางการเงิน (Treasurer) และ
ตัวแทนค้ําประกัน ทั้งน้ีกิจกรรมสําคัญของ BIS ที่มีการดําเนินการในปจจุบัน คือ  

1. การสนับสนุนดานความรวมมือทางการเงินและการคลังระหวางประเทศ BIS ได
จัดตั้งสถาบันเพ่ือความรวมมือทางการเงินและการคลังระหวางประเทศ เพ่ือทําหนาที่เสมือนที่ประชุม
สําหรับธนาคารกลาง และยังเปนที่ประชุมสําหรับหนวยงานทางการเงินและหนวยงานที่วางกฎระเบียบ
อ่ืนๆ อีกดวย โดยมีแผนกการเงินและเศรษฐกิจทําการ คนควาและวิเคราะหทางดานสถิติ และเผยแพร
ผานสถาบันดานความม่ันคงทางการเงิน หรือสํานักงานตัวแทนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ประเทศ
ฮองกง หรือในภูมิภาคอเมริกาที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ในการประชุมจะดําเนินการทุกๆ 2 เดือนเพ่ือเปด
โอกาสใหผูวาการธนาคารกลางของเหลาประเทศสมาชิกมาพบกัน หัวขอของการประชุมไดรวบรวมเอา
สถานการณและโอกาสทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหวางประเทศในปจจุบันสรุปใหแกผูเขารวม
ประชุม อีกท้ังยังมีการวิเคราะหประเด็นสําคัญ ๆ ตาง ๆ ที่นาสนใจ หัวขอในการสนทนาไมไดจํากัดแต
เพียงหัวขอทางการเงินและเศรษฐกิจ แตยังรวมถึงหัวขอที่เปนที่สนใจ และอาจเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของธนาคารกลางประเทศสมาชิก เชน หัวขอทางดานกฎหมาย บริษัทภิบาล สารสนเทศและ
ทรัพยากรบุคคล เปนตน การประชุมทุกๆ 2 เดือนน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูวาการธนาคารกลางของกลุม 
G10 ไดสนทนาโตแยงเรื่องกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะกรรมการไดรายงานตอที่ประชุม ดังน้ัน การประชุมจึง
ชวยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูเขารวมประชุม ชวยสรางความ
เขาใจที่ดีระหวางผูเขารวมประชุมในดานการพัฒนาตลาดการเงินระหวางประเทศ 

BIS ยังสนับสนุนการประชุม อ่ืนๆ ของเจาหนาที่ธนาคารกลางระดับสูง   ไมวาจะเปนการ
ประชุมที่จัดขึ้นเปนประจํา เชน การประชุมของนักเศรษฐศาสตรทุกๆ 2 ป หรือการประชุมประจําปของ
ผูแทนผูวาการจากตลาดเศรษฐกิจใหม (Emerging Market Economies) หรือการประชุมเพ่ือ
วัตถุประสงคอันเปนการเฉพาะ เปนตน ขอสรุปที่ไดจากการประชุมเหลาน้ีจะไดรับการตีพิมพและ
เผยแพรสูสื่อตาง ๆ รวมถึงเว็บไซตของ BIS เอง นอกจากการรายงานผลการประชุมแลว BIS ยังทํา
หนาที่ทางดานวิชาการในการคนควาทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และกฎหมายทางการเงินระหวาง
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ประเทศ ตลอดจนทําหนาที่รวบรวมขอมูลทางสถิติที่เก่ียวของกับ BIS โดยเผยแพรในรายงานประจําป
และ BIS Review เปนหลัก นอกจากนี้ BIS เปนผูสนับสนุนที่สําคัญสําหรับการจัดตั้งสถาบันความมั่นคง
ทางการเงิน (Financial Stability Institute: FSI) FSI จะรับผิดชอบโดยตรงตอการจัดการสัมมนาและการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในขอบเขตภารกิจของ BIS 

2. การใหบริการแกคณะกรรมการและหนวยงานทางการเงินอ่ืนๆ คณะกรรมการหลัก
ผูกําหนดทิศทางการดําเนินการของ BIS  คือคณะกรรมการที่ประกอบไปดวยผูวาการของธนาคารกลาง 
G10 ซ่ึงรูจักกันโดยทั่วไปในนามของคณะกรรมการ G10 คณะกรรมการชุดดังกลาว มีพัฒนาการมา
ตามลําดับจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ กอนหนาน้ี คือ Markets Committee (พ.ศ.2505), Committee 
on Payment and Settlement Systems (พ.ศ.2533), Committee on the Global Financial Systems 
(พ.ศ.2541), และ Basel Committee on Banking Supervision (พ.ศ.2544)  

ในทางปฏิบัติ BIS มีคณะกรรมการยอยหรือคณะอนุกรรมการรับผิดชอบดูแลเรื่องที่เปนการ
เฉพาะ เชน Basel Committee on Banking Supervision ไดพัฒนาและจัดตั้งเปนมาตรฐานที่ไดรับการ
ยึดถือปฏิบัติระหวางประเทศ หรือแมกระทั่งการยอมรับเปนแนวทางการปฏิบัติในฐานะกฎหมายระหวาง
ประเทศ เปนตน นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว BIS ยังมีสวนสนับสนุนอยางสําคัญตอการจัดตั้งองคกร
อิสระตาง ๆ เชน Financial Stability Forum (FSF), International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS) หรือ International Association of Deposit Insurers (IADI) ทั้ง IAIS และ IADI 
ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบดานสิทธิของการประกันภัยและการรับประกันเงินฝาก ในขณะที่หนาที่
ของ FSF ไดขยายขอบเขตการปฏิบัติงานกวางมากขึ้น ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการรับผิดชอบเก่ียวกับความ
ม่ันคงทางการเงิน และเสถียรภาพของสถาบันทางการเงินระหวางประเทศตลอด จนเปนผูรับผิดชอบ
ดูแลหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลระหวางประเทศ  

3. การจัดตั้งระบบการดูแลระเบียบดวยตนเอง (Compliance System) BIS มีนโยบาย
หลักในการจัดตั้งและสนับสนุนระบบดูแลระเบียบดวยตนเอง (Compliance System) เพ่ือถายทอดความ
รับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรวมมือ ซ่ึง
รับผิดชอบในการตัดสินใจสําหรับความรวมมือดานตาง ๆ ของประเทศสมาชิก เชน การบริการทางดาน
กฎหมาย การควบคุมความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เปนตน  

BIS มีบทบาทอยางมากตอการใหบริการดานขอมูล และใหคําแนะนํา ในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการความรวมมือจะประกอบไปดวยตัวแทนจากเหลาประเทศสมาชิก โดยการประชุมของ
คณะกรรมการความรวมมือจะมีอยางนอย 4 คร้ังตอป ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองเรียกประชุมเปน
กรณีพิเศษสามารถดําเนินการได โดยตองไดรับอนุญาตจากตัวแทนผูจัดการทั่วไปในฐานะประธาน
เสียกอน สําหรับภาพรวมดานการใหบริการของ BIS สามารถแบงออกเปน 2 ดานหลักๆ คือดานการ
ใหบริการการลงทุนของธนาคารกลาง และดานการใหบริการการบริหารการลงทุนของธนาคารกลาง  
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เน่ืองจาก BIS ทําหนาที่เปนนายธนาคารของธนาคารกลางเหลาประเทศสมาชิก จึงเปน
เสมือนศูนยกลางของธนาคารกลางตางๆ ที่รับดูแลเรื่องการจัดการเงินกองทุนจากธุรกรรมการใหกูยืม
ระหวางประเทศสมาชิก โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานในแตละดานดังน้ี 

1. การใหบริการดานการลงทุนแกธนาคารกลาง เน่ืองจาก BIS ตองใหนํ้าหนัก
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพยที่ลงทุนเปนอันดับแรก ดังนั้นธุรกรรมใดๆ ของ BIS 
จึงถูกกําหนดในเร่ืองหลักเกณฑสําหรับการลงทุนเปนสําคัญ กลาวคือสินทรัพยเพ่ือการลงทุนของ BIS 
ตองมีคุณสมบัติหลัก 3 ขอ เปนพ้ืน ฐานตอการพิจารณา คุณสมบัติ 3 ขอที่วาน้ีไดแก  

1.1. ดานความม่ันคง (Security) สินทรัพยที่จะลงทุนนั้น ควรจะมีเงินทุนในสวนของเจา 
ของในสัดสวนที่สูง และมีเงินสํารองอยางเพียงพอ มีความเขมงวดในการออกสินเชื่อ และการวิเคราะห
ความเสี่ยงของตลาดเพื่อกระจายการลงทุน 

1.2. ดานสภาพคลอง (Liquidity) สินทรัพยที่จะลงทุนตองมีสภาพคลองสูง กลาวคือสวน
ตางของราคาที่พรอมจะซื้อและขายตองไมแตกตางกันมาก 

1.3. ดานผลตอบแทน (Return) สินทรัพยที่จะไปลงทุนนั้น ควรใหผลตอบแทนที่นาสนใจ
สําหรับการลงทุน เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เปนตน 

ในทางปฏิบัติ BIS จะมีการจัดทําเคร่ืองมือทางการเงินขึ้นเปนการเฉพาะ โดยเชื่อมโยง
ระหวางการใหบริการการบริหารสินทรัพยเพ่ือการลงทุนใน Basel ประเทศสวิตเซอรแลนดกับสาขาที่ 
Hong Kong SAR โดยหลักทรัพยทางการเงินของ BIS ที่มีชื่อเสียงมากคือ ตราสารการเงินของ BIS 
(BIS Money Market Instrument) สวนใหญอยูในรูปของเงินฝากประจํามีทั้งแบบที่เปนจํานวนและวัน
ครบกําหนดที่เปนมาตรฐานและไมเปนมาตรฐาน 

ตราสารทั้งสองประเภทมีอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่หรือลอยตัวในรูปของสกุลเงินตางๆ แต
การกําหนดดัชนีอางอิงของตราสารประเภทนี้จะเชื่อมโยงกับราคาของ SDRs และทองคํา โดยมีการ
บริหารความเสี่ยงในตลาดลวงหนาผานเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตางๆ เชน Forward, Swap หรือ 
Option เพ่ือลดความผันผวนของการปริวรรตเงินตราในเงินสกุลหลัก  

สําหรับตราสารระยะยาวที่มีชื่อเสียงของ BIS อีกประเภทคือตราสารที่เปลี่ยนมือได (BIS 
Tradable Instrument) เพราะตราสารประเภทนี้มีสภาพคลองสูงสุดสําหรับการเปลี่ยนมือ เน่ืองจาก BIS 
เปนผูรับซ้ือคืนตราสารทั้งหมดหรือบางสวนตามราคาอางอิงในทองตลาด อีกทั้งตราสารประเภทน้ียังมี
ความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับที่ดีเชนเดียวกับตราสารชั้นหนึ่ง แตมักจะใหผลตอบแทนที่สูงกวา 

 การเสนอราคาซื้อและราคาขายของ BIS น้ันจะผันแปรไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น โดย
จะอางอิงตามราคาตลาดในชวงเวลาท่ีเปดใหมีการซ้ือขายของตลาดนั้นๆ (Dealing Hours) โดยอัตรา
ดอกเบี้ยของ BIS โดยทั่วไปจะสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพยประเภทเดียวกัน 
(Sovereign Paper of Comparable Maturity)  
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2. การใหบริการการบริหารการลงทุนของธนาคารกลาง BIS ไดจัดใหมีบริการพิเศษ
ของธนาคารเพื่อใหการชวยเหลือแกบรรดาธนาคารกลางของเหลาสมาชิกทางดานการเงิน และชวยเหลือ
ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกในเรื่องของการจัดการเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
หรือการสํารองทองคํา  

ในการบริหารการลงทุนสําหรับธนาคารกลาง BIS ใหความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการ
ควบคุมความเสี่ยง โดยมีการแยกการดูแลในแตละสวนออกจากกันตามประเภทของสถาบันการเงินที่
เปนสมาชิกผลการใหบริการของ BIS ทําใหสภาพคลองของการกูยืมระยะสั้นดีขึ้น เพราะ BIS รับหนาที่
เปนตัวกลางในการดูแลเรื่องการลงทุนหลักทรัพยประเภทตาง ๆ และเปนตัวแทนเรียกเก็บชําระหนี้ 

BIS มีรายไดหลักจากรายไดประจําจากการลงทุนในหลักทรัพย ซ่ึงสวนใหญมาจากการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้ที่มีความเส่ียงต่ํา รวมทั้งรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ลักษณะการรวมลงทุนในรูปแบบของกองทุนเปด  

การดําเนินการของ BIS ที่ผานมามีสวนชวยสงเสริมการสรางเสถียรภาพใหเกิดขึ้นกับระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของโลก ผานสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Institute) เน่ืองจาก
ความม่ันคงทางการเงินในตลาดการเงินระหวางประเทศเปนสิ่งที่สําคัญ สําหรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะสําเร็จไมไดถาปราศจากระบบการเงินที่ม่ันคง เพราะระบบการเงินที่ออนแอสามารถ
ทําลายความม่ันคงของเศรษฐกิจในประเทศ จากการโจมตีจากภายนอก ดังเชนวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจของไทยในปพ.ศ.2540 รวมทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของตลาดการเงินสากลระหวาง
ประเทศอยางไรก็ตาม การสรางและรักษาภาคการเงินของตลาดการเงินระหวางประเทศใหม่ันคง เปน
เร่ืองที่ไมงายนักสําหรับประเทศใดเพียงประเทศหน่ึงเพราะความไมเพียงพอดานขอมูลของผูฝาก 
สถาบันการเงิน และผูกูนําความเสี่ยงมาสูระบบตลาดการเงินระหวางประเทศโดยรวมการควบคุมทาง
การเงินที่มีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ จะผลักดันใหเกิดมาตรฐานการไหลเวียนของเงินทุน นําไปสู
การจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพมีความโปรงใสซึ่งองคกรกลางที่เปนผูควบคุม ตองมีความเขาใจ
ถึงความเสี่ยงในกิจกรรมทางการเงินรูปแบบตางๆ  ภายใตทางเลือกที่คาดหวัง เพ่ือใหสามารถจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิผล สามารถสรางกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ในการ
ควบคุมตลาดการเงินระหวางประเทศ   

BIS เปนหนวยงานหลักที่ผลักดันใหมีการจัดตั้งสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (FSI) ขึ้นใน
ปพ.ศ.2542 เพ่ือทําหนาที่ชวยเหลือผูควบคุมดูแลทั่วโลกในดานการพัฒนาระบบการเงิน และทําใหระบบ
การเงินมีความเขมแข็งขึ้นในรูปแบบของการดูแลตัวเอง (Self Regulatory Organization: SRO) เพราะ
เสถียรภาพทางการเงิน เปนสิ่งสําคัญที่ไมสามารถเกิดขึ้นได ถาระบบการเงินไมมีความเขมแข็ง 
นอกจากน้ันระบบการเงินที่ออนแอจะไดรับผลกระทบจากภายนอกมาก เชน การไดรับอิทธิพลคุกคาม
จากตลาดการเงินระหวางประเทศอยางรุนแรง เปนตนการควบคุมดูแลตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
ตองมีการดําเนินงานที่เนนความมีเสถียรภาพและความปลอดภัย โดยสถาบันการเงินมักมีนโยบายใน
การจัดการความเส่ียงที่เพียงพอ และมีการทํางานในระดับการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ  
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สถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Institute: FSI) ไดรับการจัดตั้งขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค ประกอบดวย (1) สงเสริมการควบคุมและการวางแผนดานการเงิน ตลอดจนสนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานของทุกประเทศ (2) สนับสนุนการจัดหาผูควบคุมเก่ียวกับขอมูลของ
ตลาดผลิตภัณฑ ฝกอบรมและใหความรูดานเทคนิคเพื่อชวยการปรับตัวใหเขากับนวัตกรรมดานการเงิน
ของตลาดการเงินระหวางประเทศ (3) ชวยผูควบคุมแกไขปญหาที่ทาทายโดยใชประสบการณรวมในการ
สัมมนาและการประชุมเพ่ือฝกหัด (Workshop) และ (4) ชวยผูควบคุมในการปฏิบัติและการใชเคร่ืองมือ
ในการแกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได 

นับจากที่ไดมีการกอตั้ง FSI ขึ้น กิจกรรมสําคัญของ FSI ที่ผานมาไดแก 

1. การจัดกลุมสัมมนา (Focus Seminars) สัมมนาน้ีพบไดทั่วไปในการประชุม Basel ทั้งน้ี 
FSI จะจัดสถานที่สําหรับประชุมสัมมนาระหวางผูอาวุโสจากบรรดาประเทศสมาชิก เพ่ือศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชื่อมโยงไปสูการควบคุมและกําหนดขอบังคับทางการเงิน 

2. การจัดกลุมสัมมนาระดับภูมิภาค (Regional Seminars) FSI มีการทํางานใกลชิดกัน
ระหวาง 14 กลุมภูมิภาค เพ่ือเสนอการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่รอบโลกเวียนไปตามภูมิภาค
ของกลุมประเทศสมาชิก รายละเอียดของหัวขอตาง ๆ ที่มีความพิเศษเปนการเฉพาะจะกําหนดจาก FSI 
โดยการปรึกษากันของหัวหนากลุมสัมมนาทองถิ่นยอย 

3. การจัดกลุมประชุมเปนการเฉพาะ (Special Meeting) FSI จะมีการประชุมเพ่ือคัดเลือก
กลุมผูประชุมทุกป เพ่ือใหผูที่เขารวมประชุมมีโอกาสอภิปรายหัวขอสําคัญตางๆ เพ่ือประเมินแนวโนม
และคอยชวยเหลือ 

4. การเผยแพรสิ่งพิมพและผลการประชุม FSI จัดทําฐานขอมูลสําหรับการเผยแพรใน 2 
รูปแบบหลักคือ  

4.1. FSI Connect เปนฐานขอมูลและแหลงการเรียนรูสําหรับผูควบคุม ดูแลธนาคารมีการ
เสนอหลักสูตรการเรียนทางเครือขายอิเล็กทรอนิกส และเชื่อมโยงหัวขอตางๆเชน กรอบความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตามมาตรฐานบาเซิล (New Basel Capital Adequacy Framework)  

4.2. FSI Information Program FSI ใหผูควบคุมดูแลที่มีขอมูลที่เก่ียวกับการพัฒนาผู
ควบคุมดูแล สามารถเผยแพรขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีผานจดหมายขาวเครือขาย FSI ในทุกๆ ไตรมาส 
ตลอดจนอนุญาตใหมีการเผยแพรผานสิ่งพิมพ และจดหมายประเภทอ่ืนๆ เปนครั้งคราว 
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บทสรุป 

ธนาคารเพ่ือการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International Settlement : BIS) เปน
องคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทอยางมากในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินระดับสากล โดยบทบาท
หลักของ BIS ในชวงสองทศวรรษที่ผานมามีความโดดเดนทั้งในดานการใหความสนับสนุนทางดาน
วิชาการแกประเทศสมาชิก และเปนหนวยงานกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลดานผลิตภัณฑทางการเงิน 
ซ่ึงมีความหลากหลายอยางมากในปจจุบัน ทั้งนี้การจัดตั้งสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial 
Stability Institute: FSI) มีผลอยางมากตอการกํากับดูแลการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระดับสากล
ไมใหเกิดผลกระทบตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจของโลก จากความผันผวนของระดับราคาของผลิตภัณฑ
ทางการเงินประเภทตางๆ 

กิจกรรม 8.2.2 

1. หนาที่ที่สําคัญของธนาคารเพ่ือการชําระเงินระหวางประเทศประกอบไปดวยอะไรบาง 

2. หนาที่ของสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Institute : FSI) 
ประกอบดวยหนาที่ใดบาง 
 

แนวตอบกิจกรรม 8.2.2 

1. หนาที่ที่สําคัญของธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศหรือ BIS ประกอบไปดวย 
(1) การใหชวยเหลือแกธนาคารกลางและเจาหนาที่ทางการเงินอ่ืนๆ ของประเทศสมาชิกเพ่ือใหเกิด
ความม่ันคงทางการเงินและการคลังที่มากขึ้น (2) ธนาคารเพ่ือการชําระเงินระหวางประเทศหรือ BIS ทํา
หนาที่เปนธนาคารเฉพาะสําหรับธนาคารกลางเพื่อใหบริการเก่ียวกับปฎิบัติการทางการเงินและทําหนาที่
เปนผูพิทักษทางการเงิน (Treasurer) ตัวแทนค้ําประกัน และสนับสนุนใหเกิดการรวมมือทางการเงินการ
คลังระหวางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดระบบการดูแลระเบียบดวยตนเอง 

2. สถาบันเสถียรภาพทางการเงินไดรับการจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคดังน้ี (1) สงเสริมการ
ควบคุมและการวางแผนดานการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานของทุกประเทศ 
(2) สนับสนุนการจัดหาผูควบคุมเก่ียวกับขอมูลของตลาดผลิตภัณฑ ฝกอบรมและใหความรูดานเทคนิค
เพ่ือชวยการปรับตัวใหเขากับนวัตกรรมดานการเงินของตลาดการเงินระหวางประเทศ (3) ชวยผูควบคุม
แกไขปญหาที่ทาทายโดยใชประสบการณรวมในการสัมมนาและการประชุมเพ่ือฝกหัด (Workshop) และ 
(4) ชวยผูควบคุมในการปฏิบัติและการใชเคร่ืองมือในการแกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได 
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ตอนที่ 8.3 

ตราสารทางการเงินสมัยใหม 

โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.3 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป 

 

หัวเร่ือง 

8.3.1 ตราสารทางการเงินที่เปนนวตักรรมในระดับสากล 

8.3.2 ตราสารทางการเงินที่เปนนวตักรรมทางการเงินในประเทศไทย 

แนวคิด 

1. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการพัฒนาแบบจําลองสมัยใหมจํานวนมาก 

ตราสารทางการเงินหลากหลายประเภทไดรับการนําเสนอสูตลาด โดยมีความแพรหลาย

ของตราสารทางการเงินในหลายประเทศ  

2. ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

นับจากการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535  

วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 8.3 จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. ยกตัวอยางตราสารการเงินรูปแบบใหมๆ ที่เปนนวตักรรมในระดับสากลได 

2. ยกตัวอยางตราสารการเงินรูปแบบใหมๆ ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน 

ในตลาดการเงินของประเทศไทยได 
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เร่ืองที่ 8.3.1  
ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมในระดับสากล 

 
 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเปนตราสารประเภทใหมๆ มีความเก่ียวของเปนอยางมาก
กับตราสารอนุพันธ โดยตราสารอนุพันธ คือ ตราสารทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงมูลคาของ
ตราสารกับสินทรัพยมูลฐาน สินทรัพยอางอิง (Underlying Asset) โดยสินทรัพยอางอิงอาจจะเปน
สินทรัพยทางการเงิน เชน ขาว ทองคํา นํ้ามัน โดยตราสารอนุพันธอาจมีความเชื่อมกับตราสารอนุพันธ
หน่ึงได 

ตราสารอนุพันธเกิดขึ้นครั้งแรกที่เกาะบาหเรน (Bahrain Island) โดยกลุมพอคาที่สงสินคา
ไปจําหนายในอินเดีย ในประเทศฮอลแลนดในชวงป ค.ศ.1638 เกิดความคลั่งไคลดอกทิวลิป (Tulip 
Mania) อยางตอเน่ืองในชวง ค.ศ.1634 จนถึง ค.ศ.1638 ทําใหการซ้ือขายดอกทิวลิปอยูในรูปของ
สัญญาออพชั่นเปนครั้งแรก ในทวีปเอเชียตลาดคาขาวโยโดยา (Yodaya Rice Market) กรุงโอซากา 
ประเทศญี่ปุน เปนตลาดลวงหนาสําหรับขาวซ่ึงเกิดขึ้นในป ค.ศ.1730 โดยเปนการซื้อขายใบจํานําขาว
(Ware house) ในขณะที่ตลาดลวงหนาของโลกสมัยใหมเริ่มขึ้นใน ค.ศ.1840 ที่นครชิคาโกซ่ึงขณะนั้น
เปนศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคาที่สําคัญของภูมิภาคตะวันตกเปนศูนยกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเกษตรกรจะนําผลผลิตทางการเกษตรเขามายังนครชิคาโกเพ่ือจําหนายและสงตอไป
ยังเมืองในเขตตะวันออก และรอบๆ แตเน่ืองจากปจจัยทางดานฤดูกาล การเก็บเก่ียวธัญพืชจากผูปลูก
ตางๆ เมืองเกิดขึ้นใกลเคียงกันในชวงปลายฤดูรอนและฤดูใบไมรวง สงผลใหสถานที่เก็บธัญพืชของของ
นครชิคาโกไมเพียงพอ ตอการรับผลผลิตจากแหลงตางๆไดพรอมเพรียงกัน จึงไดมีการจัดตั้งองคกร
กลางตลาดสินคาเกษตร โดยจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในรูปของ Chicago Board of Trade (CBT หรือ CBOT) 
เม่ือป ค.ศ.1848 โดยเปนกลไกที่เรียกวา “To-arrive Contract” คือเกษตรผูผลิตขาวสาลี สามารถตกลง
ในราคาขาย ในการเจรจาขายขาวลวงหนาแลวจึงทําการสงมอบ โดยขาวโพดเปนสินคาแรกที่มีการซ้ือ
ขายในรูปของสัญญากระดาษ  “To-arrive Contract” ถูกพัฒนาเปน “Contract”  ในระยะเวลาตอมา 

นับจากที่ศาสตราจารยฟวเจอร แบล็ค และศาสตราจารยไมรอน โซลส ไดเสนอ (Black-
Scholes Model) ไดเกิดการพัฒนาอยางมากในตราสารอนุพันธตางๆ เชนเดียวกับตลาดซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศมีการผันผวนอยางมากนับตั้งแตลมสลายของสนธิสัญญาเบร็ตตันวูดส (Bretton Woods 
Agreement) ในปพ.ศ.2514 สงผลใหนักลงทุนตองการเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือรองรับตอ
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและในชวงทศวรรษ 1980 กอใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินใหมคือ SWAP ซ่ึงเปนสัญญาที่ถูกพัฒนาจากพ้ืนฐานของ FORWARD มีสภาพ
คลองที่สูงกวาไดรับความนิยมอยางมากในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ในสวนของอัตราดอกเบี้ยการซื้อขายสัญญาลวงหนาเร่ิมซ้ือขายในป ค.ศ.1975 โดย
ดอกเบี้ยของตลาดจะถูกสะทอนจากสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารที่อางอิง
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อสังหาริมทรัพย (Mortgage-backed Security) อยางไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยในสัญญาลวงหนาสวนใหญ
จะอางอิงอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเปนสําคัญ 

นวัตกรรมทางการเงินไดรับการพัฒนาอยางกวางขวางผานตลาดนอกระบบ โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีหนวยงานผูรับผิดชอบภาคเอกชนในการดูแลโดยตรง อาทิ Option Clearing Corporation 
(OCC) โดยตลาดที่มีนวัตกรรมทางการเงินโดยสวนใหญจะเปนตราสารอนุพันธ ซ่ึงตลาดที่มีการซ้ือขาย
สวนใหญ ไดแก Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) และ 
London International Futures Exchange (LIFE) โดยที่ Chicago Board of Options Exchange 
(CBOE) เปนประเภทของหลักทรัพยที่มีสัดสวนการซื้อขายเปนจํานวนมาก โดยเง่ือนไขของการซื้อขาย
ที่ระบุในตลาดไดแก จํานวนมูลคาของสัญญา (Multiplier) ชวงของการกําหนดการใชสิทธิราคา (Strike 
Price) โดยตลาด CBOT มีการที่ซ้ือขายผลิตภัณฑทางการเงินหลักๆ คือ Treasury Bond Futures, 
Treasury Bond Futures and Options, Ten-year Futures and Options, Five-year Futures and 
Options, Two-year Futures and Options, Municipal Bond Futures and Options, Fed Fund 
Futures, Inflation-Indexed Futures and Options, Flexible Options และ Electricity Contracts 

               

              ทั้งน้ีนวัตกรรมทางการเงินที่มีการพัฒนาในชวงตนของคริสตศตวรรษ 2000 โดยมีการซ้ือ
ขายปริมาณหนาแนนและเปนที่รูจักอยางกวางขวางในตลาดการเงินของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําใน
ตลาด CME, CBOT และ CBOE มีตัวอยางโดยสรุปดังภาพที่ 8.12 

 

• Eurodollar Futures 

• Eurodollar Futures Options 

• Thirteen-week U.S. Treasury Bill Futures 

• Options on 13-week U.S. Treasury Bill Futures 

• One-month LIBOR Futures 

• One-month LIBOR Options 

• Fed Funds Rate Futures 

• Ten-year Agency Note Futures 

• Ten-year Agency Note Options 

• Five-year Agency Note Futures 

• Five-year Agency Note Options 

• Mexican par Brady Bonds Futures 

• Mexican par Brady Bonds Options 

• Argentine FRB Bond Futures/ Options 

• Argentine Brady (par) Bond Futures/ Options 

• Brazilian C Bonds Futures/ Options 

• Brazilian EZ Bonds Futures/ Options 

 

 

ภาพที่ 8.12 รายชื่อผลิตภัณฑทางการเงินในตลาดสหรัฐอเมริกา 

นวัตกรรมทางการเงินที่ถูกพัฒนาในชวงทศวรรษท่ีผานมาและไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลาย สรุปดังภาพที่ 8.13 
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• Asian Options เปนคาเฉล่ียเลขคณิตของราคาการใชสิทธิ (Strike Prices) โดยมูลคาของ Asian 
Options จะขึ้นกับระดับราคาของสินทรัพยอางอิง (Underlying Asset Price)  

• Forward-start Options การใหสิทธิซื้อโดยใหสิทธิลวงหนาของการใชสิทธิ และองคประกอบของ
การใชสิทธิ  

• Chooser Options เปนการตัดสินใจของผูซื้อภายหลังระยะเวลาที่กําหนดวาเอกสารสิทธินั้นจะเปน
สิทธิการซื้อ (Call Options) สิทธิในการขาย (Put Options)  

• Barrier Options ซึ่งการจายจะขึ้นกับวา การกําหนดระยะเวลาอยูภายใตของการใชสิทธิสินทรัพย
มีการเปลี่ยนแปลงระดับราคาตามที่มีการอางอิงหรือไม (Down and Out Options)  

• Lookback Options เปนกรณีที่ผูซื้อสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนใชการใชสิทธิในเรื่องของราคา
การใชสิทธิ และราคาอางอิงการใชสิทธิ 

• Bonds with Equity Kickers ถูกออกและคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตราสารอนุพันธอื่นๆ 
เชน Convertible Bonds และ Warrants เปนตน  

• Warrants ออกโดยบริษัทนักลงทุนซึ่งเปนผูใชสิทธิซื้อในหลักทรัพยที่อางอิงโดยมีการระบุจํานวน
หุนและระดับราคาเปนการลวงหนา โดยปกติ Warrants จะมีอายุจํานวน 2-10 ป บางครั้ง Warrants 
จะถูกออกเพื่อจูงใจในการขายพันธบัตร  

• Index-Linked Debt S&P Index Notes เปนเอกสารสิทธิที่จายดอกเบ้ียคงท่ีโดยเงินตนมีการ
เชื่อมโยงกับดัชนี S&P 500  

• Liquid-Yield Option Notes (LYONs) เปนตราสารหนี้ประเภท Zero coupon ซึ่งเงินตนจะถูก
อางอิงกับองคประกอบของดัชนีตลาดหุนของนิวยอรก (NYSE Composite Index) โดยมีการ
กําหนดราคาขั้นตํ่า 

• Bonds with Imbedded Options Put Bonds เปนกรณีที่ผูซื้อสามารถท่ีจะขายพันธบัตรกลับไป
ยังผูออกในราคา par โดยมีการกําหนดระยะเวลาเปนการลวงหนา 

• Callable Bonds and MBS เปนพันธบัตรซึ่งอาจจะสามารถเรียกคืนโดยผูออกพันธบัตรขึ้นกับ
สถานะของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการตกลงกันลวงหนา เชน อัตราดอกเบี้ยอางอิง หรือ ภาวะทางการ
คลังของผูออก 

• Quantos หรือ Foreign Equity Investment without Foreign-Exchange Risk เปนกรณีที่นัก
ลงทุนสามารถที่จะจํากัดความเส่ียงของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินทรัพย เชน ราคาหลักทรัพย
พรอมๆ กับการจํากัดความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign-currency Risk) โดยในสัญญา
ลวงหนาจะกําหนดใหนักลงทุนสามารถท่ีจะซื้อหลักทรัพยในตางประเทศ ซึ่งมีเงินทุนที่แตกตาง และ
สามารถเปลี่ยนในการเปลี่ยนเปนเงินทุนทองถิ่นที่กําหนดไวเปนการลวงหนา ดังนั้นจึงเปนลักษณะ
ของการกําหนดเงื่อนไขของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยอางอิงแบบคงท่ี (Guaranteed 
Exchange-Rate Contracts) ปจจุบันเปนที่นิยมมากขึ้น และรูจักกันทั่วไปในชื่อ Quantos 

 
ภาพที่ 8.13 นวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลในชวงทศวรรษทีผ่านมา 
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ในประเทศสหรัฐอเมริกาหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมกํากับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
และการซื้อขายนวัตกรรมทางการเงิน ซ่ึงสวนใหญจะอยูในรูปของตราสารอนุพันธในสหรัฐอเมริกา คือ 
Commodity Future Trading Commission (CFTC), Securities and Exchange Commission (SEC) และ Federal 
Reserve ไดรวมกันในออกกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมผูออกและนักลงทุน โดยมีการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานระหวางประเทศในการปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ ใหมีความทันสมัยและสามารถกํากับดูแล
หนวยงานที่เก่ียวของไดอยางตอเน่ือง โดยจะมีการดูแลการซ้ือขายที่มีความเก่ียวของในตลาดอยาง
ใกลชิด โดยการจํากัดความเสี่ยงกระทําโดยวิธีคํานวณสถานะราคารายวัน (Mark-to-Market) เพ่ือให
ผูเก่ียวของรูสถานะการลงทุนของตน 

นวัตกรรมทางการเงินที่เปนที่รูจักอยางแพรหลาย นับจากชวงกลางทศวรรษที่ 1980 
เน่ืองจากการที่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา ไดมีการผอนคลายการควบคุมสถาบันการเงินลง การผอน
คลายการควบคุมกอใหเกิดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน นับเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยลดความเสี่ยงในตลาดการเงิน
ระหวางประเทศ นวัตกรรมทางการเงินที่มีบทบาทมากตอการบริหารความเสี่ยงในชวงระยะเวลาที่ผาน
มา โดยนวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายประกอบดวย 

(1) ใบสิทธิเงินสกุลเงินตรา (Currency Option) คือ สิทธิที่จะซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ในราคาที่กําหนดไวลวงหนา สิทธิดังกลาวจึงเปนเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับการปกปองความเส่ียง
ใหกับผูซ้ือ ที่จะมีกระแสเงินรับหรือกระแสเงินจายเปนเงินตราตางประเทศ จึงเปนประโยชนอยางมากตอ
ผูสงออก ผูนําเขา และผูที่มีภาระผูกพันในรูปของเงินตราตางประเทศ โดยลักษณะเดนของเคร่ืองมือ
การเงินประเภทนี้คือผูถือสามารถเลือกที่จะใชสิทธิหรือจะไมใชสิทธิ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนสถานะของ
การลงทุนโดยการขายในทิศทางตรงขาม  และดวยเหตุที่เปนเพียงสิทธิ ผูถือจึงไมจําเปนตองลงในบัญชี
ในรายงานการเงินของตนเอง และไมจําเปนตองมีเงินกองทุน ดังเชนการมีภาระผูกพันประเภทอ่ืน 

(2) ใบสิทธิอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Option) คือ ลักษณะตราสารทางการเงินที่มี
หลากหลาย โดยรูปแบบหลักๆไดแก Cap, Floor, Collar, และ Swaps Option สําหรับ Cap คือ ใบสิทธิ
ที่เพดานอัตราดอกเบี้ยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถใชเพ่ือจํากัดรายจายดอกเบี้ย และ Floors คือ 
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําที่ลูกคาเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถซื้อเพ่ือค้ําประกันผลตอบแทนจากเงิน
ฝาก และ Collar คือ การใชคูกับ Cap และ Floor รวมกันโดยที่หักอัตราดอกเบี้ยจากของภาวะตลาดสูง
หรือต่ําของ Collar ซ่ึงสถาบันการเงิน หรือผูที่เขามาออกตราสารรวม จะชดเชยสวนตางแกลูกคาหาก
อัตราดอกเบี้ยต่ํากวา Floor หรือ Collar ลูกคาจะตองเปนฝายชดเชยดอกเบี้ยใหแกสถาบันการเงิน และ
หากอัตราดอกเบี้ยอยูในระหวาง Cap และ Floor ทั้งสองฝายก็ไมมีหนาที่ตางกันแตอยางใด ในสวนของ 
Swap Option คือการกําหนดระดับต่ําสุดหรือสูงสุด ของสวนตางในอัตราดอกเบี้ยสองสกุล  ซ่ึงให
ประโยชนแกผูที่มีกระแสเงินสดรับในรูปของเงินตราตางประเทศ  ทั้งน้ีผูขาย Interest Rate Option ไม
จําเปนตองลงรายการในบัญชีงบดุลของตน เพราะผูลงทุนยังไมมีการใชสิทธิ ดังนั้น Interest Rate 
Option จึงไมมีขอผูกพันทางดานการเงินแตผูลงทุนมีอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการใชบริการคอนขางสูง 
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(3) ขอตกลงอัตราลวงหนา (Forward Rate Agreement: FRA) คือ เคร่ืองมือดาน
การเงินที่ชวยบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย โดยที่ผูซ้ือ FRA เหมือนกับผูซ้ือประกันภัยของอัตรา
ดอกเบ้ีย อัตราดอกเบี้ยที่อางอิงในอนาคตตองไมสูงกวาในระดับที่ตกลงไว ภายในวงเงินที่ไดกําหนดไว
แลวในสัญญา ทั้งนี้ในอนาคตอัตราดอกเบี้ยอางอิงที่แทจริงในตลาดสูงกวาในตลาดผูซ้ือ FRA จะไดรับ
การชดเชยจากผูออก FRA ในทางตรงขามหากอัตราดอกเบี้ยในอนาคตต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญา ผู
ซ้ือตองชดใชสวนตางจาก FRA ลักษณะเดนของ FRA คือ ลูกคาสามารถปรับสถานะจากดอกเบี้ยของ
ตนไมจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของทรัพยสิน ขณะที่ผูขายไมตองรายงาน FRA ในบัญชีของตนในบัญชี
ของตนหรือจะจัดหาเงินทุนที่มารองรับ FRA มีผลอยางมากในชวงที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนอยาง
รวดเร็วและ FRA สามารถกําหนดรายละเอียดเฉพาะใหตรงตามความตองการของลูกคาไดจึงมีความ
ยืดหยุนสูง 

Forward Rate Agreement (FRA) เปนเคร่ืองมือทางการเงินที่ชวยบริหารความเสี่ยงทาง
อัตราดอกเบี้ย โดยเงินตนที่ถูกอางอิงในสัญญาเปนเพียงฐานในการคํานวณดอกเบี้ยจายเทาน้ัน ดังน้ันผู
ซ้ือ FRA จะสามารถประมาณการอัตราดอกเบ้ียในอนาคตได โดยสถาบันการเงินจะตองเปนผูชดเชย
สวนตางของ FRA เชนหากผูกูหรือผูลงทุนมีภาระจากดอกเบ้ียที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต ในขณะท่ีผูขาย 
FRA คาดการณวาอัตราดอกเบี้ยจะลดต่ําลง ทั้งน้ี FRA เปนธุรกรรมที่ไมมีการวางสินทรัพยค้ําประกัน
เริ่มตน (Initial Margin) แตโดยทั่วไปสถาบันการเงินจะเลือกใหบริการทางการเงินประเภทน้ีกับลูกคาที่มี
ความรูจักกันอยางเพียงพอ เชน ฐานะทางการเงิน ความสม่ําเสมอของรายไดและยอดขาย โดยท่ัวไป 
FRA จะมีอายุไมเกินหนึ่งป ดังน้ัน FRA จึงเปนนวัตกรรมทางการเงิน อันเปนผลจากอัตราดอกเบี้ยใน
อนาคต ซ่ึงมีการซ้ือขายที่คลายคลึงกับตลาดตางประเทศลวงหนาโดยปกติ  

จุดประสงคหลักของการใช FRA อาจแบงไดเปนสามประการ คือ (1) เพ่ือชวยปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่มีอยูกอนแลว (2) เพ่ือสรางสถานะอัตราดอกเบี้ย และ (3) ใชเพ่ือเปนสราง
รายไดคาธรรมเนียม อยางไรก็ตามสถาบันการเงินมีความจําเปนที่จะตองควบคุมสถานะความเสี่ยงของ
การเปดสัญญา FRA ของคูคา FRA ไดรับความนิยมจากสถาบันการเงินจํานวนมากในปจจุบัน เน่ืองจาก
เปนการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของตนเอง พรอมทั้งหารายไดจากคาธรรมเนียม เชน การกู
เงินระหวางธนาคาร FRA ถือกําเนิดจากตลาดลวงหนา ซ่ึงอนุญาตใหคูสัญญาทําการ    ตกลงเง่ือนไข
การสงมอบในอนาคต โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงคูสัญญาของ FRA อาจเปนไดทั้งสถาบันการเงิน และ
ลูกคาสินเชื่อบางสวน คาธรรมเนียมของ FRA ของสถาบันการเงินจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกัน
ในสัญญา เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่เปนอยูในทองตลาดหรือในอนาคต และอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงินตางประเทศสกุลเงินอางอิง ทั้งน้ีอายุของ FRA และโครงสรางหรือองคประกอบของ FRA มีผล
โดยตรงกับการกําหนดราคาของ FRA 

(4) การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Swap) คือ ขอตกลงระหวางคูสัญญาสองฝายที่
จะแลกเปลี่ยนเงินตนและสกุลเงินที่แตกตางกันตามที่ทั้งสองฝายเห็นพองกันลวงหนา ทั้งน้ีการ
แลกเปลี่ยนเงินตนแตละฝายจะชําระดอกเบี้ยที่ผูกผันกับเงินตนที่ไดรับมาเม่ือครบกําหนดชําระทั้งสอง
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ฝายมีหนาที่คืนเงินตนแกคูสัญญา ดังน้ันนวัตกรรมทางการเงินประเภทนี้จึงเปนประโยชนแกลูกคาหลาย
ประการ อาทิ การเขาไปกูเงินตราที่ตนเองตองการโดยผานการทํา Currency Swap รวมถึงการเขาถึง
สกุลเงินที่มีสภาพคลองต่ําอันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยงทางการเมือง เปนตน 

(5) การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คือ ขอตกลงระหวางคูสัญญา
กับอีกฝายที่สามารถรายจายดอกเบี้ย ซ่ึงไมรวมถึงเงินตนตามหลักการกูยืมเงินของแหลงเงินทุนตางๆ 
ภายในระยะเวลาที่ยอมรับกันทั้งสองฝาย ดังนั้นผูที่กูยืมเงินในตางประเทศ จะสามารถใชประโยชนจาก
นวัตกรรมทางการเงินนี้ไดหลายประการ อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสรางอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปใน
ทิศทางที่ตองการ ทั้งนี้การปดสถานะ Interest Rate Swap มีความยุงยากมากกวา Interest Rate 
Option เน่ืองจากจะตองตกลงกับคูสัญญาเดิมในกรณีที่ไมสามารถหาผูซ้ือมารับสัญญาตอได   

(6) ใบสําคัญสิทธิ (Option) คือ การพัฒนาขึ้นในตลาดตางประเทศหลังจากการเกิดขึ้น
ของ Swap และมีการใช Interest Rate Option อยางหลากหลาย นับตั้งแตป พ.ศ.2528 โดยเกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงเปนแรงกระตุนที่สําคัญ ทั้ง Cap, Floor, Collar, และ Swaps Option 
เปนสิทธิของผูซ้ือมิใชขอผูกพัน ดังนั้นผูซ้ือจึงไดประโยชนจากความยืดหยุนของการตัดสินใจตาม
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจริง แมวา Cap จะชวยปองกันไมใหดอกเบี้ยสูงเกินในระดับหน่ึง โดยไมตอง
คํานึงสภาพคลองของตลาด อยางไรก็ตามผูซ้ือในตัว Option มีภาระที่ตองปรับสถานะของตนตาม
อัตราสวน margin ที่ตลาดกําหนด  ทั้งนี้คาธรรมเนียมของการใช Option โดยทั่วไปจะสูงกวาตราสาร
ประเภทอ่ืน ในสวนของผูขาย Cap และ Floor จะมีความเสี่ยงตอความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่
เปนความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) เพียงอยางเดียว ขณะที่ความเส่ียงของตัวลูกคา (Credit 
Risk) มีนอยมาก ดังน้ันสถาบันการเงินจึงสนใจที่จะออกตราสารประเภทนี้มาก เน่ืองจากมีความเสี่ยง
นอยกวาสินเชื่อปกติ โดย Cap เปนทางเลือกสําหรับลูกคาสินเชื่อที่มีความนาเชื่อถือทางเครดิตไมสูง 
เน่ืองจากจะชวยใหลูกคาประมาณการเงินสดรับภายใตอัตราดอกเบี้ยตายตัว 

 (7) สัญญาฟวเจอร (Futures) เปนนวัตกรรมทางการเงินที่ได รับความนิยมอยาง
แพรหลาย โดยอาจเปนการอางอิงกับตราสารหนี้ (Bond Futures) กรณีสัญญาฟวเจอรที่อางอิงกับหุน
จะตองระบุดัชนีหรือ อางอิงกับเงินตราตางประเทศ (Currency Exchange Futures) สัญญาฟวเจอรที่
อางอิงกับเงินตราตางประเทศจะเกี่ยวของกับเงินสกุลตราตางประเทศ เม่ือเทียบกับเงินสกุลทองถิ่นหรือ
สกุลเงินที่อางอิงไวในสัญญา ในสวนของสัญญาฟวเจอรของสินคาโภคภัณฑจะเก่ียวของกับการพิจารณา
ตนทุนประกอบสองรายการหลัก คือ ตนทุนในการเก็บรักษาและสงมอบ (Storage and Transportation 
Costs) โดยตนทุนในการเก็บรักษา และสงมอบสินคาโภคภัณฑ จะตองมีการสงมอบทางกายภาพ 
(Physical Delivery) ซ่ึงหมายถึง เม่ือครบกําหนดสัญญาผูขายตองนําสินคาโภคภัณฑไปมอบ เพ่ือเปน
การปดสถานะตามสัญญาจากผูซ้ือ สิ่งแตกตางจากสินทรัพยทางการเงินที่มีการจายชําระราคาเปนเงิน
สดสวนตาง (Cash Settlement) ระหวางราคาปจจุบันและราคาที่ระบุไวตามสัญญาตัวสัญญาของฟว
เจอร จะมีการกําหนดปริมาณและราคาอยางแนนอน อาทิ สินคาเกษตรลวงหนากําหนดจํานวนสัญญา
ของขาวขาว 5% เทากับ 20 ตันตอสัญญาหรือยางแผนรมควันชั้นสามเทากับหาสิบกิโลกรัมตอสัญญา 
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เปนตน  สิ่งจําเปนที่ผูขายสัญญาตองคํานึงคือตนทุนการเก็บรักษาสินคาเพ่ือใชอางอิงในการสงมอบ 
เปรียบเทียบกับผลประโยชนจากการถือครองสินคา (Convenience Yield) ในบางครั้งผูซ้ือสินคาโภค
ภัณฑอาจพิจารณาแลวเห็นวาการถือครองโภคภัณฑจริงๆ มีคามากกวาถือครองสัญญาสินคาลวงหนา 
อาทิ บริษัทผูกลั่นน้ํามันจะไมถือวาผูถือครองสัญญาเปนฟวเจอรของน้ํามันดิบมีคาเทากับปริมาณสํารอง
นํ้ามันดิบที่มีอยูจริงๆ เพราะนํ้ามันดิบที่สํารองไวอาจเปนวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
นํ้ามันตางๆได ดังน้ันผูผลิตจึงมีโอกาสในการทํากําไรจากความผันผวนของราคาสินคาประกอบดวย 
ดังน้ันมูลคาของสัญญาฟวเจอรจึงคํานึงถึงการไดครอบครองสินคาโภคภัณฑจริงๆ ดังน้ันคาของ 
Convenience Yield จึงอาจจะมีคาสูงกวาอัตราดอกเบี้ยและตนทุนในการเก็บรักษา 

โดยปกติราคาของสินคาที่อางอิงในอนาคต ควรจะสะทอนอยูในราคาปจจุบันที่ปรากฏใน
สัญญาการซ้ือขาย อยางไรก็ตามการที่ผูปกปองความเสี่ยง (Hedgers) มีแนวโนมที่จะอยูในสถานะผูขาย
สัญญา ในขณะที่นักเก็งกําไรมีแนวโนมที่จะเปนผูซ้ือสัญญามากกวาผูขาย ลักษณะการเกิด Normal 
Backwardation จึงเปนปรากฏการณของ Futures ต่ํากวาราคาในอนาคตที่คาดหวังของสินคาอางอิงและ
มีลักษณะของราคาเพิ่มสูงขึ้น จนเทากับราคาสินคาในอนาคตเม่ือเขาใกลวันครบสัญญา ซ่ึงเปนปกติเม่ือ
พิจารณาจากตนทุนที่เพ่ิมจากการเก็บรักษาความสัมพันธของระดับราคาและอายุของสัญญา Normal 
Backwardation แสดงในภาพที่ 8.15 

 
     ราคา 
 

        ระดับราคา     -------------------------------------------------------------------------- 
        ของสินทรัพย 
        อางอิง            
            ราคาของฟวเจอร                  

 
อายุของสัญญา 

ภาพที่ 8.15 ความสัมพันธของระดับราคาสินทรัพยอางอิงกับอายุของสัญญาแบบ Backwardation 

ในสถานการณตรงขาม ในกรณีที่ Futures สูงกวาราคาในอนาคตคาดหวังของสินทรัพย
อางอิง และปรับตัวลดตัวต่ําลงจนเทากับสินคาอางอิงในอนาคตเมื่อเวลาผานไป ลักษณะเชนนี้เรียกวา 
Contango มูลคา Futures จะปรับตัวลดต่ําลงจนใกลกับสินทรัพยอางอิงในอนาคต เม่ือเขาใกลวันครบ
กําหนดสัญญา  

ธุรกรรมการซื้อขายของนักเก็งกําไรเปนไปตามความคาดหมายตอระดับราคาของสินทรัพย
ทางการเงิน โดยดําเนินการซ้ือขาย Futures หากราคาอางอิงเพ่ิมสูงขึ้นจะทําการเปดฐานะซื้อฟวเจอร 



ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 58 

Draft@25Mar11 
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม  

(Long Position) และถาหากอางราคาสินคาอางอิงลดต่ําลงจะทําการเปดสถานะขายฟวเจอร (Short 
Position) 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเก่ียวของกับแนวคิดการทํากําไร
โดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) ที่อางอิงบนพื้นฐานของกฎแหงราคาเดียว (Law of One Price) ซ่ึง
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในสวนของตราสารอนุพันธ โดยหลักการพ้ืนฐานคือ 
ราคาที่อางอิงในสินทรัพยทางการเงินใดๆ ไมควรเปดโอกาสในการทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยงและ
ไมใชเงินลงทุนโดยอาศัยความแตกตางของสถานที่และเวลาเมื่อไดรวมตนทุนของการเก็บรักษา 
(Carrying Cost) อยางไรก็ตามในโลกความเปนจริงตลาดที่มีอยูไมใชตลาดสมบูรณ (Perfect Market) 
ดังน้ันการพิจารณานวัตกรรมทางการเงินจึงตองคํานึงถึงประเด็นที่เก่ียวของ 4 ประการ คือ 

1. สภาพคลอง (Liquidity) โดยพิจารณาการทํารายการของนักลงทุนที่อยูในตลาดวามีสวน
ผลักดันใหเกิดการประหยัดในการทํารายการและไมมีคาใชจายจนเกินจําเปน หรือไมมีคาใชจายที่สูงเกิน
กวาผลกําไรที่จะทําได 

2. ความตอเน่ืองของราคา (Price Continuity) โดยราคาของสินทรัพยทางการเงินควรจะถูก
กําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของสินทรัพยที่อางอิง และความไมสมดุลใดๆ จะตองไมเกิดขึ้น หาก
เกิดขึ้นตองหมดไปในระยะเวลาอันสั้น 

3. ความเสมอภาค (Fairness) คือ การท่ีนักลงทุนควบคุมความแตกตางการสราง
ความสามารถในการทําราคาที่ไดเปรียบกับนักลงทุนรายอ่ืน 

4.ความเทาเทียมในการเขาถึงขอมูล (Equal Access to Information) โดยนักลงทุนมี
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกัน 

นวัตกรรมทางการเงินเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงดานเครดิต 

นวัตกรรมทางการเงินที่มีบทบาทอยางมากในทศวรรษที่ผานมา คือ นวัตกรรมทางการเงิน
ที่เชื่อมโยงกับตราสารอนุพันธเพ่ือการบริหารจัดการความเส่ียงดานเครดิต  

ในอดีตที่ผานมาความสูญเสียประเภทนี้เปนความสูญเสียที่ไมสามารถกําจัดใหหมดส้ินไปได
และมีผลอยางมากในตลาดพันธบัตร และการปลอยสินเชื่อ อยางไรก็ตามการท่ีลักษณะของธุรกรรมที่
เกิดขึ้นระหวางคูสัญญาคือ การจายชําระเงินใหกับเจาหน้ี ถาหากลูกหน้ีไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
เจาหน้ีจะพบกับความสูญเสีย ถาหากไมมีสินทรัพยค้ําประกัน เจาหน้ีจะมีความสูญเสียมากยิ่งขึ้น  ดังน้ัน
ในการทําธุรกรรมที่เก่ียวของกับตราสารอนุพันธ คูสัญญาท้ังสองฝายมีความเส่ียงที่ตองเผชิญกับความ
สูญเสีย โดยปกติในกรณีของ option ผูออกสัญญาไดรับคาพรีเมียมจากผูขายจึงไมมีความเสี่ยงดาน
เครดิต แตผูลงทุนมีความเสี่ยงจากสถานะทางการเงินของผูคา ซ่ึงโดยปกติสํานักหักบัญชีทําหนาที่เปน
ตัวกลางในบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหกับทั้งดานผูซ้ือและผูขาย 

ดังน้ันหากพิจารณาถึงความเสี่ยงดานเครดิตองคประกอบที่สาํคัญ ไดแก 



ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 59 

Draft@25Mar11 
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม  

1. ความนาจะเปนของการปดสัญญา (Property of Default) คือ ความเปนไปไดของ
คูสัญญาที่อาจไมสามารถชําระเงินกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได 

2. อัตราการไดคืน ( Recovery Rate) หมายถึง หากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกิดไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได อยางไรก็ตามตราสารอนุพันธผูกพันกับชวงระยะเวลาในอนาคต ดังน้ันการประเมิน
ระดับความเสี่ยงดานเครดิตในปจจุบันจึงอาจมีความแตกตางกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ในกรณีของสัญญาลวงหนา (Forward) เน่ืองจากไมมีการชําระเงินสดในตอนเริ่มของสัญญา 
ความเส่ียงดานเครดิตจึงเปนภาระผูกพันของคูสัญญาที่ตองระบุไว ณ วันสิ้นสุดสัญญาความเส่ียงดาน
เครดิตของตัวสัญญาของสัญญา Swap คลายกับสัญญา Forward หลายๆ ฉบับๆ ตอเน่ืองกัน ดังนั้น
สัญญา Swap จึงเปนการชําระราคาเปนชวงตามภาระผูกพันอาทิ สัญญาเครดิต Swap ของอัตรา
ดอกเบี้ย ในกรณีของสัญญา Swap ของอัตราดอกเบ้ียจะพิจารณาของความนาเชื่อถือดานเครดิตของ
คูสัญญา และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเม่ือครบกําหนดสัญญา 

ตราสารอนุพันธดานเครดิตเปนตราสารอนุพันธ ที่มีผลตอสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ตราสาร
อนุพันธเครดิตเปนเคร่ืองมือที่ถูกใชในการบริหารความเสี่ยง หากคูสัญญามีความประสงคจะจําหนาย
ความเส่ียงไปยังผูที่ตองการจะซ้ือความเสี่ยง โดยรายลักษณะของการประกัน ทั้งนี้ตราสารอนุพันธดาน
เครดิตอาจจําแนกเปนสี่ประเภทหลักไดแก 

1. การแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม (Total Return Swap) เปนตราสารอนุพันธดานเครดิต
ที่มีความซับซอนนอยที่สุด และนิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วไป โดยการสวอปผลตอบแทนรวมจัดเปน
ธุรกรรมประเภทสวอปที่มีความใกลเคียงกับสวอปแบบปกติทั่วไปที่ประกอบดวยคูสัญญา 2 ฝาย โดย
คูสัญญาฝายหน่ึงเปนผูซ้ือตราสารอนุพันธดานเครดิต ตกลงที่จะจายผลตอบแทนรวมจากสินทรัพยหรือ
จากตราสารอนุพันธใหกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง ซ่ึงเรียกวาผูขายตราสารอนุพันธดานเครดิต เพ่ือแลกกับ
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เชน อัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกดวยสวนตาง (Spread) หากมีคูสัญญาฝาย
ใดฝายหนึ่งผิดเง่ือนไขการชําระเงินตามสัญญา หรือมีปญหาดานเครดิต จะทําใหอัตราผลตอบแทนรวม
จากสินทรัพยหรือจากตราสารอนุพันธมีคาลดลงและอาจมีคาติดลบได แตเน่ืองจากคูสัญญาที่เปนผูซ้ือได
มอบสิทธิในผลตอบแทนรวมนี้ใหกับคูสัญญาที่เปนผูขายแลว ดังนั้นหากอัตราผลตอบแทนรวมมีคาเปน
ลบ ผูขายก็จะจายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวก Spread ใหกับผูซ้ือ 

ตัวอยางของการสวอปผลตอบแทนรวมตามภาพที่ 8.18 ไดแก หุนกูที่ออกโดยบริษัท
มหาชนแหงหน่ึงที่ตกลงท่ีจะรับอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกดวยสวนตาง ดังนั้น ผลตอบแทนรวมจะ
ประกอบดวยดอกเบี้ยจาย และสวนตางราคาที่ยังไมไดรับรู ดังน้ันการใช Total Return Swap จะชวยให
ผูขายตราสารอนุพันธดานเครดิตไดผลตอบแทนท่ีเกิดจากหุนกู โดยไมตองลงทุนในหุนกูน้ันเลย โดยท่ี
ความเส่ียงของตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู และความผันผวนนั้นจะ
สะทอนอยูในรูปของการจายดอกเบี้ยตามอัตรา LIBOR 
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 ผูซื้อตราสารอนุพันธ  ผลตอบแทนของสินทรัพย   ผูขายตราสารอนุพันธ 
       ดานเครดิต          LIBOR + risk premium           ดานเครดิต 
    
   ผลตอบแทนรวม หักดวย สวนขาดทุน 
   ดานเครดิตจากสินทรัพยหรือ 
   ตราสารอนุพันธ 
 
     สินทรัพยหรือ 
     ตราสารอนุพันธอางอิง 

 
ภาพที่ 8.18 การสวอปผลตอบแทนรวม 

การสวอปผลตอบแทนรวมนี้ จะมีความคลายคลึงกับสัญญาสวอปแบบปกติ แตการจาย
อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยูกับหุนกู และไดรับสวนตางราคาที่ยังไมไดรับรู อยางไรก็ตาม Total Return 
Swap ใชไดกับหุนกูหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองสูง แตไมสามารถประยุกตใชกับสินเชื่อแบบปกติ
ทั่วไปไดเน่ืองจากการหาผลตอบแทนรวมตองอาศัยมูลคาตามตลาดของตราสารหนี้ที่เชื่อถือได 

2. เครดิตสวอป (Credit Swap) เปนตราสารอนุพันธมีคุณสมบัติบางประการคลายคลึงกับ
กรมธรรมประกันภัยที่มีการจายเบี้ยประกันภัยเปนชวงๆ ตลอดอายุกรมธรรมน้ัน กลาวคือ ผูซ้ือตราสาร
อนุพันธดานเครดิต เปนผูถือสินทรัพยหรือตราสารอนุพันธอางอิงซึ่งระบุไวในสัญญา โดยสินทรัพยหรือ
ตราสารอนุพันธอางอิงจะจายผลตอบแทนรวม ซ่ึงอาจมีปญหาดานเครดิต หรือไมสามารถชําระเงินได
ตามสัญญา โดยผูซ้ือตราสารอนุพันธดานเครดิตจะมีหนาที่ชําระเงินใหกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง โดยมี
ชวงเวลาชําระเงินที่กําหนดไวเปนชวงๆ อยางแนนอน หากหุนกูน้ีมีการผิดสัญญา หรือถูกลดอันดับ
ความนาเชื่อถือ ผูรับประกันจะเปนผูจายแทนคูสัญญาอีกฝายเพ่ือชดเชยผลขาดทุนนั้น กลไกของการทํา
เครดิตสวอปนั้นจะใชไดดีกับตราสารอนุพันธที่เก่ียวของกับสินทรัพยประเภทตราสารหนี้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 8.19 
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          ชําระเงินคาธรรมเนียมเปนงวดๆ 
  ผูซื้อตราสารอนุพันธ  ตามอัตราท่ีตกลงกัน  ผูขายตราสารอนุพันธ 
         ดานเครดิต             ดานเครดิต 
               คืนเงินตนหากมีการผิดสัญญา/ 
                     มีปญหาดานเครดิต 
 
       สินทรัพยหรือ 
     ตราสารอนุพันธอางอิง 

 

 

ภาพที่ 8.19 การทําเครดิตสวอป (Credit swap) 

ปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการทําเครดิตสวอป คือการกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินตามสัญญา
ตางๆ เชน อัตราดอกเบี้ย กําหนดเวลาในการชําระเงินตน ชวงเวลาที่ปลอดการจายเงินตน (Grace 
Period) เง่ือนไขการลมละลาย และเง่ือนไขตามกฎหมายอ่ืนๆ ถึงแมวาจะมีตราสารอนุพันธดานเครดิต
เพ่ือลดความเสี่ยงแลวก็ ตามความเสี่ยงก็ยังไมสามารถถูกขจัดใหหมดส้ินไปได เน่ืองจากผูขายตราสาร
อนุพันธดานเครดิตเองอาจเปนผูผิดสัญญาเองก็ได ดังน้ันผูขายตราสารอนุพันธดานเครดิตจึงจําเปนตอง
เปนผูที่มีสถานภาพทางเครดิตที่ดี และมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับดีเยี่ยมดวย ดังนั้นธุรกรรม
ประเภทเครดิตสวอป จะไมใชสัญญาสวอปท่ีคูสัญญาทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนภาระในการชําระเงินตาม
สัญญากัน โดยจะมีเพียงคูสัญญาฝายเดียวที่จายเงินในกรณีที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้นคือ ผูขายตราสาร
อนุพันธดานเครดิต ดังน้ันธุรกรรมประเภทเครดิตสวอปจึงมีความคลายคลึงกับตราสารประเภท option
มากกวา swap 

3. เครดิตสเปรดออพชั่น (Credit Spread Option) เปนตราสารประเภท option ซ่ึงมี
สินทรัพยอางอิงเปนสวนตางของอัตราผลตอบแทน (Yield Spread) ระหวางหุนกูของบริษัทน้ันกับตรา
สารหน้ีของรัฐบาลที่ปราศจากความเสี่ยง และมีระยะเวลาครบกําหนดหรืออายุ (Maturity) ที่เปรียบเทียบ
กับได โดยที่สวนตางน้ีจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการคาดการณระดับความเสี่ยงดานเครดิตในตลาด เชน 
หากผูกูยืมมีระดับความเสี่ยงดานเครดิตที่เพ่ิมมากขึ้น สวนตางระหวางหุนกูของบริษัทกับตราสารหนี้
ของรัฐบาลน้ี จะเพ่ิมสูงขึ้นดวย ตัวอยางเชน สมมติวาสวนตางของอัตราผลตอบแทนระหวางหุนกูของ
บริษัทกับตราสารหนี้ของรัฐบาล คือ 1% หรือ 100 Basis Points หากผูถือหุนกูตองการ credit spread     
option น้ี strikeที่ 100 Basis Points ผูซ้ือ call option ของ credit spread option  จะจาย premium 
ใหกับผูขายและรับสิทธิในการรับเงินที่ขึ้นอยูกับ credit spread ในหุนกูน้ันหักดวย 100 Basis Points 
ดังแสดงในภาพที่ 8.20 
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  ผูซื้อตราสารอนุพันธ           คาพรีเมียม   ผูขายตราสารอนุพันธ 
         ดานเครดิต               ดานเครดิต 
      ผลตอบแทนของออพชั่น 

         ตาม credit spread  
 
            ผลตอบแทนรวมจากตราสารหนี้ 
 
      สินทรัพยหรือ 
    ตราสารอนุพันธอางอิง 
 

 

ภาพที่ 8.20 เครดิตสเปรดออพชั่น (Credit Spread Option) 

เชนเดียวกับสินทรัพยหรือตราสารอนุพันธที่ใชอางอิงในการแลกเปล่ียนผลตอบแทนรวม 
(Total Return Swap) สินทรัพยที่ใชอางอิงจะตองเปนสินทรัพยหรือตราสารที่มีสภาพคลองในการซื้อ
ขายกันสูง เน่ืองจาก credit spread ของสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงจะมีความเหมาะสมในการประเมิน
ราคา credit spread option 

4. หลักทรัพยเครดิตลิงค (Credit Linked Security) ตราสารอนุพันธดานเครดิตประเภท
สุดทาย ไดแก หลักทรัพย Credit Linked โดยเคร่ืองมือทางการเงินประเภทน้ีมีความใกลเคียงกับหุนกู
หรือตั๋วเงินเปนอยางมาก คือจะมีการจายดอกเบี้ยและเงินตนตลอดอายุสินทรัพย แตสินทรัพยอางอิง
ภายใตตราสารนี้จะเปนความนาเชื่อถือทางเครดิตของบุคคลที่สาม หากบุคคลที่สามมีการผิดสัญญา 
หลักทรัพย Credit Linked น้ีจะจายคืนนอยกวาเงินตน จากภาพที่ 8.21 ผูขายหลักทรัพย Credit Linked 
เปนเจาของสินทรัพยอางอิง ซ่ึงโดยปกติจะจายคืนทั้งดอกเบี้ยและเงินตน แตผูซ้ือ Credit Linked จะ
จายเงินกอนครั้งเดียวตั้งแตตน และรับเงินตนบวกดอกเบี้ย ซ่ึงหักยอดความสูญเสียสุทธิ หากมีการผิด
สัญญาของสินทรัพยอางอิง ผูขายหลักทรัพย Credit Linked จะลดจํานวนเงินตนที่ติดคางใหกับผูซ้ือ
หลักทรัพย Credit Linked โดยผูขายหลักทรัพย Credit Linked จะไดรับการปองกันความเสี่ยงจาก
สินทรัพยอางอิง ซ่ึงความเสี่ยงจะถูกโอนยายถายไปยังผูซ้ือหลักทรัพย Credit Linked ตัวอยาง เชน 
คูสัญญา ก.ซ้ึอหลักทรัพย Credit Linked จากคูสัญญา ข.โดยที่คูสัญญา ข.ถือตราสารที่ออกโดยคูสัญญา 
ค.หากคูสัญญา ค.ผิดสัญญาที่มีกับ ข.คูสัญญา ข.ก็สามารถลดขอผูกมัดที่มีตอ ก.ได ในกรณีน้ี ก.จะแยก
ภาระความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา ก.และ ข. โดยปกติแลวคูสัญญา ข.จะเปนธนาคารที่สามารถ
กําจัดความเสี่ยงดานเครดิตที่ไมตองการออกไปได และคูสัญญา ก.จะไดรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพ่ือ
ชดเชยความเสี่ยงที่ไดแบกรับไว 
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                     เงินตน บวก ดอกเบ้ีย หักดวย 
  ผูขายหลักทรัพย    ขาดทุนสุทธิจากการผิดนัดชําระหนี้  ผูซื้อหลักทรัพย 
           เครดิตลิงค           เครดิตลิงค 
           ชําระครั้งเดียว 
 
           ดอกเบ้ีย บวก เงินตน หักดวย 
           ขาดทุนสุทธิจากการผิดนัดชําระหนี้ 
 
     สินทรัพยหรือ 
  ตราสารอนุพันธอางอิง 
 

 

 

ภาพที่ 8.21 หลักทรัพยเครดิตลิงค (Credit Linked Security) 

บทสรุป 

นวัตกรรมทางการเงินถูกพัฒนาขึ้นจากปจจัยแวดลอมทางดานความเสี่ยงที่มีอยูอยาง
หลากหลาย โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในชวงศตวรรษที่
ผานมา โดยบทบาทที่เพ่ิมมากข้ึนของธุรกรรมนอกตลาด (OTC Market) ไดสงเสริมใหนวัตกรรมทาง
การเงินเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย โดยความเขาใจตอคุณลักษณะของนวัตกรรม นําไปสูสถานะ
พ้ืนฐานของนวัตกรรม (Plain Vanila Product) โดยสัญญาลวงหนา (Forward) สัญญาแลกเปลี่ยน 
(Swap) และใบแสดงสิทธิ (Option) นําไปสูการพัฒนาตราสารอนุพันธที่มีความซับซอนและสามารถ
รองรับความเสี่ยงไดอยางหลากหลายมากขึ้น 

กิจกรรม 8.3.1 

1. นวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายและถือเปนตราสารทางการเงิน
ที่อยูในระดับสากลที่สําคัญประกอบไปดวยตราสารใดบาง และมีลักษณะโดยสังเขปอยางไร 

2. ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ือพัฒนาเปนนวัตกรรมทาง
การเงินในตราสารทางการเงินใหมๆ ประกอบไปดวยความเสี่ยงดานใดบาง 

แนวตอบกิจกรรม 8.3.1 

1. นวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ไดแก  

(1) ใบสิทธิเงินสกุลเงินตรา (Currency Option) คือ สิทธิที่จะซ้ือขายเงินตราตางประเทศใน
ราคาที่กําหนดไวลวงหนา 
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(2) ใบสิทธิอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Option) คือ ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะ
หลากหลายโดยรูปแบบหลักๆ ไดแก Cap, Floor, Collar และ Swap Option โดยเปนการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยภาระผูกพันเปนการลวงหนา 

(3) ขอตกลงอัตราลวงหนา (Forward Rate Agreement : FRA) เปนเคร่ืองมือดานการเงิน
ที่ชวยบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย โดยผูซ้ือ FRA จะเหมือนการกับซื้อประกันภัยของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยอางอิงจะไมสูงกวาในระดับที่ตกลงกันไว 

(4) การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Swap) คือ ขอตกลงระหวาคูสัญญาสองผายที่จะ
แลกเปลี่ยนเงินตนและสกุลเงินที่แตกตางกันตามที่ทั้งสองผายเห็นพองกันลวงหนา โดยท้ังสองผายมี
ภาระจะตองแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดที่ตกลงผูกพันตามเง่ือนไขขอกําหนดในสัญญาแลกเปลี่ยน 

(5) การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) คือ ขอตกลงระหวางคูสัญญาที่
กําหนดใหมีการจายดอกเบี้ย ซ่ึงไมรวมถึงเงินตนตามหลักการกูยืมเงินของแหลงเงินทุนตางๆภายใน
ระยะเวลาที่ยอมรับระหวางทั้งสองผาย 

(6) ใบสําคัญสิทธิ (Option) เปนการกําหนดสิทธิจากการจายคาธรรมเนียมโดยผูลงทุน
สามารถที่จะอาศัยความยืดหยุนของลักษณะของตราสารไมวาจะเปน Cap, Floor, Collar หรือ Swap 
Option ในการตอบสถานะอยางเหมาะสม 

(7) สัญญาฟวเจอร (Futures) โดยเปนตราสารที่อางอิงกับสินทรัพยอางอิงที่จะกําหนดเวลา
การใชสิทธิและราคาการใชสิทธิในอนาคตโดยการพิจารณาสัญญาฟวเจอรครอบคลุมไปถึงสินคาโภค
ภัณฑซ่ึงจะตองพิจารณาไปถึงตนทุนการเก็บรัษาและสงมอบ (Storage and Transportation Costs) 

 

2. การพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ือพัฒนาเปนนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ 
จําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญหลักๆ 2 ประการดังน้ี 

(1) ความนาจะเปนของการปดสัญญา (Property of Default) คือ ความเปนไปไดของ
คูสัญญาที่อาจไมสามารถชําระเงินกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได 

(2) อัตราการไดคืน (Recovery Rate) หมายถึง หากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกิดไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได อยางไรก็ตามตราสารอนุพันธผูกพันกับชวงระยะเวลาในอนาคต ดังน้ันการประเมิน
ระดับความเสี่ยงดานเครดิตในปจจุบันจึงอาจมีความแตกตางกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต 
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เร่ืองที่ 8.3.2 
ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย 

 
 

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยมีสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนหนวยงานกํากับดูแล และผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินใหมๆ ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ตลาดการเงินในระดับภูมิภาคและในระดับสากล  

โดยนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีผลิตภัณฑทาง
การเงินหลากหลายรูปแบบโดยการแบงประเภทผลิตภัณฑทางการเงินที่ถูกพัฒนาจะถูกจัดแบงตาม
ระดับความเสี่ยงเปนสําคัญ คือ (1) ตั๋วเงินคงคลังกองทุนตลาดเงิน (2) ตราสารหนี้ภาครัฐบาลในประเทศ 
(3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (4) ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ (5) ตราสารทุนในประเทศ และ 
(6) ตราสารอนุพันธ สรุปไดดังภาพที่ 8.22 

 

    ความเสี่ยงต่ํา                  ความเสี่ยงปานกลาง                            ความเสี่ยงสูง 
 

 ตั๋วเงินคงคลัง     ตราสารหนี้      กองทุนรวม     ตราสารหนี้     ตราสารทุน       ตราสาร                        
 กองทุนตลาดเงิน     ภาครัฐบาล     อสังหาริมทรัพย     ภาคเอกชน      ในประเทศ        อนุพันธ 
                           ในประเทศ                               ในประเทศ 

ภาพที่ 8.22 การแบงประเภทผลิตภัณฑทางการเงิน 

นวัตกรรมทางการเงินที่สําคัญของประเทศไทยในชวงหลายปที่ผานมาสรุปไดหลักๆ 
ประกอบไปดวย 

(1) ดัชนีหลักทรัพยลวงหนา (Stock Future Index) ดัชนี (Index) คือ เกิดจากการคํานวณทางสถิติ
เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของส่ิงที่ตองการวัด เชน ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ราคาของหลักทรัพย 
เปนตน สําหรับดัชนีในตลาดการเงินจะมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดความเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย 
และยังสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุมสินทรัพย (Portfolio) ซ่ึงประกอบเปนดัชนีน้ันๆ การคํานวณ
ดัชนีมีวิธีการที่หลากหลาย อยางไรก็ตามการวัดจากการเปลี่ยนแปลงจะวัดจากราคาฐานซ่ึงเปนจุดตั้งตน 
เพ่ือวิเคราะหถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Change) มากกวาคาสมบูรณของดัชนีน้ันๆ 
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ดัชนีแตละตัวนอกจากแสดงสถานะของสิ่งที่เปนองคประกอบในดัชนี ยังสามารถใชแสดง
เปนเกณฑมาตรฐานในการวัดผล (Benchmarking) เชนเดียวกับการใชอางถึงผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
(Underlying) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยดัชนีที่นํามาใชในการ
อางอิงเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพ่ือเชื่อมโยงกับตราสารอนุพันธควรมีลักษณะพื้นฐาน
ดังตอไปน้ี 

1. เขาใจงายโดยโครงสรางของดัชนีมีความชัดเจน และเปนที่รับรูไดโดยทั่วไป 
2. คาดการณลวงหนาไดเพ่ือใหเกิดความชัดเจนสําหรับนักลงทุนเพ่ือใชความเคลื่อนไหว

ของดัชนีเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
3. เปนอิสระโดยดัชนีที่ใชอางอิงไมควรกอประโยชนใหเกิดแกกลุมใดกลุมหน่ึงเปนการ

เฉพาะ 
4. เปนตัวแทนท่ีดี โดยดัชนีควรสะทอนถึงการเคลื่อนไหวของสินทรัพยอางอิงเปนราคาท่ี

ยุติธรรม 
5. เสมอตนเสมอปลายไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดลอม 

ในประเทศไทยดัชนีทางการเงินที่ไดถูกนําไปใชในการอางอิงสําหรับการออกนวัตกรรมทาง
การเงินใหมๆ และรูจักกันอยางแพรหลาย ไดแก TDEX (ETF on SET 50 Index), MTrack (ETF on 
Energy Sector) หรือการอางอิงในตลาดลวงหนาเชน SET50 Index Futures นอกจากน้ียังมีดัชนีอางอิง
การซ้ือขายนอกตลาด อาทิ MFC SET50, TMM SET50 RMF รวมถึงการออกแบบทางการเงินของ
กรมธรรมประกันชีวิตที่จายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนีหลักทรัพย (Products Linked to Index) เปนตน 

การพัฒนาดัชนี FTSE SET Index ซ่ึง FTSE เปนรูปแบบของดัชนีที่ถูกคํานวณเพื่อใชใน
การอางอิง ซ่ึงปจจุบัน FTSE มีการคํานวณในหลายรูปแบบ ดังสรุปในตารางที่ 8.2 ดังน้ี 
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ตารางที่ 8.2 รูปแบบดัชนี FTSE SET Index 

ดัชนี ประเภทดชันี หลักทรัพยอางอิง 

• FTSE SET 
Large Cap 
Index 

Tradable คํานวณ
ทุก 15 วินาท ี

หลักทรัพย 30 ตัวแรกในกระดาน SET Main Board เรียง
ตาม Market Cap และผานเกณฑการคัดเลือก 
(Free Float & Liquidity Screening) 

• FTSE SET 
Mid Cap 
Index 

Benchmark 
คํานวณทุก 30 
วินาท ี  

หลักทรัพยทีมี่มูลคา Market Cap รวมกันถึง 90%           
(ซ่ึงตองผานเกณฑการคัดเลือกและเปนหุน    
ที่ไมอยูใน Large Cap Index ) 

• FTSE SET 
Small Cap 
Index 

Benchmark 
คํานวณทุก 30 
วินาท ี  

หลักทรัพยทีมี่มูลคา   Market Cap รวมกันถึง 98%  
(ซ่ึงตองผานเกณฑการคัดเลือกและเปนหุน ที่ไมอยูใน  
Large Cap Index  และ Mid Cap Index) 

• FTSE SET 
All-Share 
Cap Index 

Benchmark 
คํานวณทุก 30 
วินาท ี  

หลักทรัพยทุกตัวซ่ึงมีมูลคา Market Cap รวมกันถึง 98% 
และผานเกณฑการคัดเลือก 

• FTSE SET 
Mid/Small 
Cap Index 

Benchmark 
คํานวณทุก 30 
วินาท ี  

หลักทรัพยทุกตัวที่อยูใน Mid Cap Index และ Small Cap 
Index (ซ่ึงผานเกณฑการคดัเลือก) 

• FTSE SET 
Fledgling 
Index 

Benchmark 
คํานวณทุก 30 
วินาท ี  

หลักทรัพยที่เหลือซ่ึงมีมูลคา Market Cap รวมกันที่ประมาณ 
2% และมีขนาดเล็กเกินกวาที่จะถูกรวมใหอยูใน All-Shares 
Index โดยหุนเหลาน้ีจะถูกพิจารณาคา Free Float และ 
Liquidity ประกอบ 

 

ดัชนีการเงินเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระยะยาว เพราะดัชนี
อางอิงที่ดี จะมีประโยชนตอการพัฒนากองทุนเพ่ือลงทุนในหุน (Exchange Traded Funds : ETF) ซ่ึง
เปนประโยชนอยางมากตอการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุน ทั้งน้ี ETF เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่
สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเชนเดียวกับหุนในระดับราคาที่ใกลเคียงกับสินทรัพยอ่ืนๆ (NAV) จึง
เปนการลดขอจํากัดของกองทุนปดและกองทุนเปด ETF เก่ียวของกับบริษัทหลักทรัพยกองทุนรวมซึ่งทํา
หนาที่เปนผูบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ทั้งน้ีผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
ETF ไดแก 

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เปนผูทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

2. ผูรวมคาหนวยลงทุน (Participating Dealers : PD) คือ ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย   
ในฐานะผูลงทุนสถาบันที่เขามาทําหนาที่สรางหรือไถถอนหนวยลงทุน (Creation/Redemption)  
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3. ผูคาหนวยลงทุน (Market Maker) คือ ผูรวมหนวยลงทุนอยางนอย 1 รายที่ไดรับเลือก
ใหเขามาดูแลซ้ือขายหนวยลงทุน 

การนําสินทรัพยมาสงมอบใหกับกองทุน EFT เพ่ือที่จะทําการไถถอน จะเปนการนําหนวย
ลงทุนมาคืนกองทุนเพ่ือแลกสินทรัพยกลับไป สินทรัพยที่จะมาสงมอบกับกองทุนจะตองเปนไปตามที่
กองทุนกําหนดในแตละวัน คืออยูในตะกราหลักทรัพย (Index Market) ขอดีของการซื้อหรือการไถถอน
กับกองทุน ETF คือกองทุนไมตองสํารองเงินสดเพ่ือรองรับการไถถอนของหนวยลงทุน และทําใหราคา 
ETF ใกลเคียงกับราคาสุทธิ (NAV) ซ่ึงเปนราคาซื้อขายในตลาด 

ตลาดซื้อขายลวงหนา TFEX กําหนดใหดัชนีอางอิง SET 50 เปนดัชนีอางอิงสําหรับการ
ออกดัชนีซ้ือขายลวงหนา โดยเริ่มมีการซ้ือขายคร้ังแรกตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยมีรายละเอียด
ของ SET50 Index Future ดังสรุปในตารางที่ 8.3  

ตารางที่ 8.3 รายละเอียดสัญญา SET 50 Index Futures ในไทย 

ทรัพยสินมูลฐาน                   ดัชนี SET50 
- ขนาดของสัญญา (Multiplier) • 1,000 บาท 
- ขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา • 0.10 จุด 
- เพดานการเปลี่ยนแปลงของราคาประจําวัน • ± 30% ของราคาที่ใชชําระราคาวันกอนหนา 
- ชวงเวลาซื้อขาย • กอนปดตลาดเชา     9.15-9.45 

• การซ้ือขายชวงเชา   9.45-12.30 

• กอนเปดตลาดบาย  14.00-14.30 

• การซ้ือขายชวงบาย 14.30-16.55 
- เดือนหมดอายุในสัญญา • มีนาคม มิถุนายน  กันยายน  ธันวาคม 
- เพดานจํานวนสัญญาที่นักลงทุนคนหนึง่              
  ถือครองได 

• สถานะซื้อหรือขายสุทธิไมเกิน 10,000 สัญญา
ในสัญญาที่หมดอายุเดือนเดียวกัน หรือสัญญาที่
หมดอายุตางเดือน 

- วันซื้อขายวันสุดทาย • วันกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่สัญญาน้ัน
หมดอายุ 

- การกําหนดราคาที่ใชชําระราคา • ราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายในชวง 30 นาที
สุดทายของตลาดรวมทั้งราคาปดของตลาดวัน
น้ัน โดยตัดราคาสูงสุดและต่ําสุด 3 อันดับแรก
ออกจากการคํานวณ 

ลักษณะสําคัญของฟวเจอรดัชนีตลาด คือจะทําการชําระราคากันเปนเงินสดเทาน้ัน   ไมมี
การสงมอบสินคา เชน สินคาโภคภัณฑ เน่ืองจากเปนเพียงคาดัชนี ไมมีสินคาที่เปนตัวตน แตกําหนดให
มีการ Mark to the Market ทุกส้ินวัน เชนเดียวกับการซ้ือขายตราสารอนุพันธทั่วไป โดยการชําระราคา



ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 69 

Draft@25Mar11 
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม  

จะใชสวนเปลี่ยนแปลงของราคาคูณดวยขนาดของสัญญา (Multiplier) เชน หากนักลงทุนเขาทําสัญญา
ซ้ือฟวเจอร SET50 ที่ราคา 540 และขนาดของสัญญานี้คือ 1,000 หากราคาฟวเจอรเพ่ิมขึ้นเปน 550 
นักลงทุนจะไดรับเงิน (550 – 540) x 1,000 = 10,000 บาทเปนตน 

การกําหนดขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคา (Tick Size) เพ่ือใหการเสนอซื้อเสนอขายแต
ละคร้ังตองเปลี่ยนเปนในชวง 0.10 ของราคาฟวเจอร ซ่ึงในแตละวันจะมีการกําหนดเพดานของราคา
ไมใหเปลี่ยนแปลงเกินกวากรอบรอยละ 30 ทั้งลดและเพ่ิมของราคาที่ใชชําระลาสุดของวันทําการกอน
หนาน้ี การกําหนดเพดานราคาแตละวันจะชวยให TFEX สามารถปองกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาไมใหเกินไปกวาจํานวนเงินค้ําประกันที่กําหนดไว 

ชวงเวลาการซื้อขายแบงเปนสองชวง โดยกอนจะเปดการซ้ือขายจริง TFEX จะใหผูคา         
ฟวเจอรสงคําสั่งสินคาซ้ือขายเขามาเพ่ือกําหนดราคาเปดในแตละชวงกอนคลายกับการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย นอกจากนี้เพ่ือปองกันการสรางราคาโดยนักลงทุนคนใดคนหนึ่ง จึงมีการกําหนดเพดานการ
ถือครองวานักลงทุนคนใดคนหนึ่งจะถือสัญญาฟวเจอรที่คํานวณจากยอดสุทธิไดไมเกินจํานวน 10,000 
สัญญา 

ในการซื้อขายสัญญาฟวเจอรทุกสัญญาจะระบุวันหมดอายุของสัญญาเปนเดือนและป
เทาน้ัน โดยผูซ้ือขายจะตองอานรายละเอียดของสัญญาวันซื้อขายสุดทายของสัญญาน้ันเปนวันใด กรณี
ฟวเจอร SET50 ถูกกําหนดใหวันกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่หมดสัญญาเปนวันซื้อขายสุดทาย 
หากผูถือสัญญาฟวเจอรไมปดสัญญาไปกอน ในวันนี้จะมีการปดสัญญาใหอัตโนมัติโดยเกิดกระแสเงิน
เทานับสวนตางของราคาที่ใชชําระราคาวันกอน และราคาที่ใชชําระราคาวันสุดทายคูณดวย 1,000 

ราคาที่ใชชําระราคาฟวเจอร SET50 มีความสําคัญเน่ืองจากใชเปนเกณฑในการ Mark to 
the Market จึงตองหาวิธีที่ผูซ้ือขายฟวเจอรไมสามารถดันหรือกดราคาเพ่ือใหตนเองไดรับประโยชนได 
TFEX จึงกําหนดใหคํานวณจากราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นในแตละชวงนาทีระหวางเวลา 
16.00 – 16.30 น. หรือ 30 นาทีกอนปดตลาด โดยรวมราคาปดวันนั้นดวย เพ่ือปองกันความเบี่ยงเบน 
การคํานวณราคาเฉลี่ยน้ีจะตัดราคาสูงสุดและต่ําสุด 3 อันดับแรกออกกอน 

การซ้ือขายฟวเจอร SET50 จะมีการวาง Initial Margin และคํานวณกระแสเงินจากการ 
Mark to Market ทุกส้ินวัน ในปจจุบันดัชนี SET50 อยูในชวง 500 ไดกําหนดให Initial Margin เทากับ 
50,000 บาทตอสัญญา และ Maintenance Margin เทากับ 35,000 บาทตอสัญญา การกําหนดเงินค้ํา
ประกันจะขึ้นอยูกับระดับดัชนีตลาด ณ เวลานั้น ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยจะมีผลตอ SET 50 Index Futures ดวยเชนกัน ปจจัย
ที่มีผลอยางมีนัยสําคัญอาจสรุปไดดังน้ี 

1. ขาวหรือเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงที่ฟวเจอรสปดทําการ มักจะทําใหการซื้อขาย
ในชวงตลาดเปดมีความคึกคักเปนพิเศษ นอกจากน้ีกอนตลาดฟวเจอรจะปดทําการลง ปริมาณการซื้อ
ขายโดยปกติมักจะสูงขึ้นเปนพิเศษเชนกัน เน่ืองจากนักลงทุนประเภท Day Traders จําเปนตองปด
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ฐานะในบัญชีของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินประกัน และนักลงทุนบางกลุมอาจมีความ
จําเปนตองซื้อขายเพ่ือตออายุ (Roll) สัญญาฟวเจอรที่กําลังจะหมดอายุลงในบัญชีของตน 

2. การประกาศตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจที่สําคัญ แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพทางเศรษฐกิจจะเปนเคร่ืองบงชี้ถึงภาวการณเติบโตและความกินดีอยูดีของผูบริโภค และผูผลิต
โดยรวม ตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจที่ดีจะสะทอนใหเห็นถึงระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวซึ่งจะชวยทําใหผล
ประกอบการของบริษัทเอกชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น สงผลใหมูลคาตลาดหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น และราคาสัญญา
ฟวเจอรปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น การวิเคราะหและติดตามประกาศของตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจโดย
หนวยงานราชการจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง 

3. นโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หนวยงานราชการที่มีบทบาทเก่ียวของกับตลาด 
SET 50 Index Futures โดยตรง อาทิ สํานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแหงประเทศไทย และที่มีนโยบาย
สงผลกระทบโดยทางออม อาทิ กระทรวงพาณิชย เน่ืองจากนโยบายของหนวยงานเหลาน้ีลวนแลวแตมี
บทบาทที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสงผลโดยตรงตอบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยการเงิน
โดยและการตัดสินใจออกมาตรการหรือกฎระเบียบขอบังคับตางๆ มักจะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรางพ้ืนฐานของระบบซึ่งอาจทําใหตลาดฟวเจอรเคลื่อนไหวไปอยางมีนัยสําคัญ 

4.เหตุการณที่เก่ียวเนื่องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สัญญาฟวเจอรดัชนี 
SET50 มีราคาที่อางอิงกับตัวเลขดัชนีราคาหลักทรัพย SET50 โดยตรงในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย 
SET50 จริงๆ แลวคือราคาของพอรตหลักทรัพย จํานวน 50 ตัวตามสัดสวนที่ขึ้นอยูกับมูลคาตลาดของ
หุนแตละตัว ดังนั้นปจจัยใดๆ ที่มีผลทําใหราคาหุนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในหุนในกลุมรายชื่อ 50 
ตัว เชน ผลประกอบการของธุรกิจ และปจจัยทางจิตวิทยาของนักลงทุน เปนตน จะทําใหราคาฟวเจอร
เปลี่ยนแปลงไปได ดังน้ันนักลงทุนจึงสามารถใชแนวทางการวิเคราะหราคาหลักทรัพยมาใชในการ
วิเคราะหทิศทางราคาฟวเจอรดัชนีราคาหุนไดในทํานองเดียวกัน 

ผลิตภัณฑ SET 50 Index Futures เปนการซื้อขายในตลาดปจจุบันแตอางอิงราคาซื้อขาย
ในอนาคต จึงเปนตลาดที่มีลักษณะรายการที่เก่ียวของในปจจุบันและการคาดคะเนในอนาคต ดังนั้น
ผูเก่ียวของกับการกําหนดราคา SET 50 Index Futures จึงมีหลายกลุมดังน้ี 

1. Scalpers หรือ Jobbers หมายถึง นักลงทุนที่พยายามทํากําไรจากราคาฟวเจอรที่
เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอย โดยการถือครองสัญญาโดยการถือครองเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงทําให
ตองประกอบธุรกรรมซ้ือขายจํานวนมากครั้ง และเขาออกตลาดคอนขางถี่ นักลงทุนพวกนี้สวนใหญเปน
ผูคาฟวเจอรในตลาดที่ทําการซ้ือขายฟวเจอรกับตัวแทนสัญญาฟวเจอร (โบรกเกอร) โดยตรง จึงสามารถ
ซ้ือฟวเจอรไดที่ราครับซ้ือ (Bid Price) และขายฟวเจอรในราคาเสนอขาย (Ask Price) ทําใหสามารถทํา
กําไรจํานวนเล็กนอยภายในระยะเวลาอันสั้นจากสวนตางจากราคาซ้ือและราคาขาย นอกจากน้ีผูคาฟว
เจอรยังมีความไดเปรียบนักลงทุนทั่วไปตรงที่สามารถเห็นปริมาณคําสั่งซ้ือขายโดยรวมไดโดยตรง ทําให
สามารถคาดเดาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดฟวเจอรใน ระยะสั้นไดอยางชัดเจน การเปน 
Scalpers ได ผูคาฟวเจอรจําเปนตองมีคาใชจายในการประกอบธุรกรรมที่นอยกวาปกติ เชน สามารถซื้อ
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หรือขายสัญญาฟวเจอรไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมนายหนา เปนตน น่ันหมายความวาบริษัท
นายหนาประเภท Market Makers เทาน้ันที่สามาถซ้ือขายแบบ Scalpers ได 

2. Day Traders หมายถึง นักลงทุนที่พยายามทํากําไรโดยการถือครองฐานะฟวเจอรใน
ระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงปกติแลวจะไมนานขามวัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินหลักประกัน ณ สิ้นวัน
ทําการ นักลงทุนประเภท Day Trades สวนใหญจะเปนนักลงทุนโดยทั่วไปและผูคาของบริษัทนายหนา 
ซ่ึงแตกตางจาก Scalpers ซ่ึงมักจะเปนผูประกอบการในตลาด ที่คาดหวังวาจะทํากําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาฟวเจอรในชวงสั้นๆ 

3. Positions หรือ Strategic หมายถึง นักลงทุนระยะยาวที่ถือครองฐานะฟวเจอร โดยทํา
การวิเคราะหหาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาฟวเจอรตามปจจัยพ้ืนฐานเปนหลัก ทําใหตองใชเวลา
โดยปกติเปนเวลานานหลายสัปดาห เพ่ือรอใหราคาฟวเจอรปรับไปตามแนวโนมบนปจจัยพ้ืนฐานนั้น 

โดยทั่วไปตลาดฟวเจอรสามารถจัดแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ (1) Contango (2) 
Backwardation หรือ Inverted Market (3) Normal Contango และ (4) Normal Backwardation โดย
อางอิงพ้ืนฐานของสมการตอไปน้ี 

 

ราคาฟวเจอร (Futures) = ราคาสินทรัพยอางอิงปจจุบัน + คาใชจายสุทธิในการถอืครองสินทรัพย 
       (Spot Price)                         (Carry of Carry) 

 

Contango หมายถึง ประเภทหรือภาวะของตลาดฟวเจอร ที่สัญญาฟวเจอรซ่ึงทําการสง
มอบหรือชําระเงินในอนาคตมีราคาสูงกวาราคาของสินทรัพยอางอิงในปจจุบัน ทั้งนี้สินคาหรือสินทรัพย
อางอิงกับสัญญาฟวเจอรมีลักษณะเปนตลาด Contango ไดแก สินคาเกษตรหรือสินคาโภคภัณฑที่
สามารถทําการเก็บรักษาได (Storable Assets) เชน ขาวสาร นํ้ามัน เปนตน สินคาหรือสินทรัพยที่มี
คาใชจายในการทําประกัน เชน ทองคํา เปนตน และหลักทรัพยที่ไมไดใหผลตอบแทนหรือเงินปนผลแก
ผูถือ ขณะที่ Backwardation คือ ประเภทหรือภาวะของตลาดฟวเจอร ที่สัญญาฟวเจอร ซ่ึงทําการสง
มอบและชําระเงินในอนาคตมีราคาต่ํากวาราคาของสินทรัพยอางอิงในปจจุบัน โดยสินคาหรือสินทรัพย
อางอิงที่สัญญาฟวเจอรมีลักษณะเปนตลาด Backwardation ไดแก สินคาหรือสินทรัพยที่ไมสามารถทํา
การขายลวงหนา (Shot Sell) สินคาหรือสินทรัพยที่ผูเลนในตลาดไมนิยมทําการ Arbitrage หากราคามี
บิดเบือนไป และสินทรัพยทางการเงินสวนใหญ 

(2) การกําหนดแบบแผนการเปนเจาของหุนใหกับพนักงาน  

ปจจุบันการใหความสําคัญกับพนักงานภายในองคกรเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยอางอิงตาม
หลักแนวคิดของการบริหารจัดการที่ดี (Corporate Governance) และการกําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยรูปแบบการพัฒนา
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นวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลที่สงเสริมความเปนเจาของหุนแกพนักงานของบริษัทอาจสรุปไดใน
หลายรูปแบบ ดังน้ี 

1. ESOP (Employee Stock Ownership Plan) คือ แผนการใหผลตอบแทนพนักงานโดย
บริษัทจัดสรรหุนสวนใหญใชเงินกูซ้ือหุนเดิมหรือหุนออกใหมของบริษัทใหแกพนักงานโดยบริษัทเปนผู
รับภาระการกูยืม แผนการนี้ไดสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูซ้ือและขายหุน โดยบริษัทสามารถนําเงินตน
และดอกเบี้ยมาหักภาษีได ในขณะที่ผูขายหุนซ่ึงอาจเปนผูกอตั้งบริษัทสามารถเลื่อนเวลาจายภาษี จาก
การขายหุนออกไปได หากนําเงินจากการขายนั้นไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินชนิดอ่ืนตอ เชน หุน
ของบริษัทอ่ืน พันธบัตร และจะเสียภาษีตอเม่ือขายสินทรัพยทางการเงินที่ซ้ือใหมน้ี  

2. Stock Option Plan คือ แผนการใหสิทธิแกพนักงานในการซื้อหุนจากบริษัทในราคาใช
สิทธิที่กําหนดลวงหนา (ซ่ึงสวนใหญต่ํากวาราคาตลาด ณ วันใหสิทธิ) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ัน 
พนักงานจะใชสิทธิตามแผนนี้เม่ือราคาหุนในตลาดมีราคาสูงกวาราคาใชสิทธิ (สวนตางของราคาน้ี
เรียกวา Spread) วิธีน้ีจึงเหมาะกับบริษัทในตลาดหลักทรัพยเพราะมีราคาตลาดที่สามารถประเมินมูลคา
ยุติธรรม (Fair Value) ไดงาย เม่ือพนักงานใชสิทธิซ้ือหุนจากบริษัท จะตองจายภาษีเงินได (Income 
Tax) จาก Spread ในขณะที่บริษัทสามารถนํา Spread น้ีไปหักภาษีไดเต็มจํานวน 

3. ESO (Employee Stock Option) คือ แนวทางการดําเนินการที่คลายกับ Stock Option 
Plan แตใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกพนักงานมากกวา โดยเม่ือพนักงานใชสิทธิซ้ือหุนบริษัท จะยังไม
เสียภาษีเงินไดน้ี แตจะเสียภาษีเม่ือขายหุนนั้นออกไปหลังจากถือไวอยางนอย 1 ปดวย อัตราภาษี 
(Capital Gain) จากสวนตางของราคา (Spread) ขอพิจารณา Spread ในกรณีน้ีจะยึดสวนตางของราคา
ที่ต่ํากวาระหวางสวนตางของราคาตลาด ณ วันใชสิทธิและราคาใชสิทธิ (เหมือน Stock Option Plan) 
แตละสวนตางของราคาเม่ือขายหุนและราคาใชสิทธิ การจัดทําแผน ESO น้ันบริษัทตองกําหนดราคาใช
สิทธิของออฟชั่นตามแผนใหสูงกวาหรืออยางนอยเทากับราคาตลาดของหุนบริษัท ณ วันใหสิทธิแก
พนักงาน นอกจากนี้พนักงานไมสามารถขายตอ ESO ไดเพราะสิทธิในการซื้อหุนเจาะจงเฉพาะพนักงาน
ที่ไดรับ ESO เทาน้ัน 

4. ESPP (Employee Stock Purchasing Plan) คือ แผนการที่บริษัทใหโอกาสพนักงาน
ซ้ือหุนของบริษัทโดยหักเงินคาหุนจากเงินเดือน โดยมีชวงเวลาเสนอขายหุนราว 3 ถึง 27 เดือน ที่
พนักงานสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมในการซ้ือหุนได และบริษัทจะขายหุนแกพนักงานในราคาลดได
ไมเกิน รอยละ 15 ของราคาตลาด พนักงานสามารถขายหุนที่ซ้ือในราคาสวนลดเพื่อทํากําไรไดทันที 
แผนการนี้จึงตางจาก Stock Option เพราะพนักงานไมมีโอกาสขาดทุนหากซ้ือหุนแลวขายตอเลย 
เน่ืองจากราคาที่ซ้ือน้ันต่ํากวาราคาตลาดอยูแลว นอกจากนี้พนักงานยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
เชนเดียวกับ ESO 

5. Section 401 (k) Plan คือ แผนเกษียณอายุของพนักงานโดยตั้งเปนกองทุนเพ่ือลงทุน
ในหุน เงินสวนหนึ่งหักจากเงินเดือนของพนักงานและอีกสวนหนึ่งบริษัทจายสมทบ กองทุนน้ีจะลงทุนใน
หุนซึ่งไดสิทธิประโยชนดานภาษี ความแตกตางจาก ESOP คือพนักงานสามารถเลือกลงทุนในหุนบริษัท
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อ่ืนไดนอกจากบริษัทของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยง ในขณะที่ ESOP เปนการลงทุนในหุนของบริษัท
เพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม แผนการนี้สามารถนํามาผสมกับ ESOP ได ซ่ึงมักเรียกวา KSOP โดย
บริษัทใหหุนของตนเองสมทบในกองทุนแทนเงินสด และมักตั้งกฎหามพนักงานขายหุนของบริษัท
จนกวาจะมีอายุงานถึงระดับที่กําหนดหรือเกษียณ ปจจุบันมักพบวาบริษัทในตลาดหลักทรัพยสวนใหญ
ของสหรัฐอเมริกามีสัดสวนหุนของตนเองใน 401 (k) Plan ของพนักงานสูงประมาณ รอยละ 40 

6. SARs (Stock Appreciation Rights) คือ โครงการตอบแทนพนักงานดวยหุนหรือเงิน
สด (สวนใหญเปนเงินสด) ตามสัดสวนการเพ่ิมขึ้นของมูลคาหุน โดยมีการตั้งราคาเปาหมายไว อายุของ
โครงการนี้สวนใหญคือ 1 ป อาจกลาวไดวาแผนการนี้คลายกับแผน Stock Option โดยราคาเปาหมาย
คือราคาใชสิทธิ แตความแตกตางที่สําคัญของแผนการนี้คือบริษัทจายผลตอบแทนตามสวนตางของราคา
หุนในตลาดและราคาเปาหมายเลย แทนที่จะเกิดกระบวนการใชสิทธิซ้ือหุนจากพนักงาน 

ในประเทศไทยไดมีการดําเนินการสงเสริมความเปนเจาของพนักงานโดย บริษัท ซีพี ออลล 
จํากัด (มหาชน) ไดมีการดําเนินการโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment 
Program: EJIP) โดยมีรายละเอียดสรุปดังภาพที่ 8.23  
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ที่ AFF017/2009 
วันที่ 17 มิถุนายน 2552 

เร่ือง   แจงโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน  
         (Employee Joint Investment Program -EJIP) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
เรียน  กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) ("บริษัท " หรื อ CPALL) คร้ังที่ 7/2551 เม่ือวันที่
13พฤศจิกายน 2551 และคร้ังที่ 2/2552 เม่ือวันที่13พฤษภาคม 2552 ได มีการอนุมัติและกําหนดระยะเวลาโครงการสะสม
หุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ที่ สจ.12/2552 เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เร่ืองการจัดทํา 
และเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหาร และผูสอบบัญชี โดย EJIP เปนโครงการลงทุนซ้ือหุนสะสม
ของบริษัทเปนรายงวดเพื่อเปนรูปแบบหน่ึงของการใหผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยมี
รายละเอียดของโครงการ ดังน้ี 
        1. บริษัทและบริษัทยอยที่เขารวมโครงการ 

         -  บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
         -  บริษัท ซีพี คาปลีกและการตลาด จํากัด 
         -  บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 
         -  บริษัท รีเทลลิงค (ไทยแลนด) จํากัด 
         -  บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด 
         -  บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท จํากัด 
         -  บริษัท ปญญธารา จํากัด 

        2. ระยะเวลาโครงการ 
        ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รวมระยะเวลา 3 ป 
        3. พนักงานที่มีสิทธิเขารวมโครงการ 
        ผูบริหารระดับผูชวยผูจัดการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป ซ่ึงมีอายุงานนับจนถึงวันที่เร่ิมจายสะสมไมนอยกวา 3 ป โดย
เปนไปตามความสมัครใจของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ทั้งน้ี ไมรวมถึงกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท 
        4. รูปแบบของโครงการ 
        บริษัทจะหักเงินเดือนผูที่มี สิทธิ และสมัครใจเขา รวมโครงการในอัตราไม เกินรอยละ 7 ของเงินเดือนในแตละเดือน
จนกวาจะส้ินสุดโครงการเพื่อสะสมเขากองทุน และบริษัทจะจายสมทบในอัตรารอยละ 80 ของเงินที่หักจากผูที่รวม
โครงการทุกเดือน โดย บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนผูดําเนินโครงการ จะนําเงินสะสมของผูเขารวมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซ้ือหุน CPALL ใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน 
        5. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย 
        ผูที่เขารวมโครงการมีสิทธิขายหุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพยฯเม่ือโครงการมีอายุครบ1ป 6 เดือน (30 ธันวาคม 
2553) ในจํานวนไมเกินคร่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่มีอยูและสามารถขายหุนไดทั้งหมดเม่ือครบกําหนดโครงการ (30 
มิถุนายน 2555) เวนแตผูเขา รวมโครงการพนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัทเกษียณอายุถึงแกกรรมหรือขอ
ลาออกจากโครงการ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหวางบริษัทกับผูเขารวมโครงการโดยโครงการดังกลาวอยูใน
ระหวางการไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ) 
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ 

ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ 
 

ที่มา: www.set.or.th,  วันที่ 18 มิถุนายน 2552 
ภาพที่ 8.23 การดําเนินการโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
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(3) กองทุนเพื่อการลงทุนในกองทุน (Fund Investments Funds : FIF)  

FIF คือการลงทุนในสินทรัพยประเภทอ่ืนนอกเหนือไปจากสินทรัพยพ้ืนฐานหรือสินทรัพยที่
เปนที่นิยมสําหรับการลงทุนโดยทั่วไป จึงเปนลักษณะของการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) 
การลงทุนทางเลือกจะมีลักษณะที่สําคัญ คือ (1) การกระจายความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเคลื่อนไหว
ของผลตอบแทน (2) การเพ่ิมผลตอบแทน (3) การปกปองความเสี่ยงของเงินเฟอ  

ดังน้ัน FIF จึงเปนการลงทุนที่เปนการกระจายความเส่ียงของตลาดในประเทศโดยอาจจะ
เปนการลงทุนเฉพาะในหุนสามัญ หรือการลงทุนในพันธบัตรตางประเทศ โดย FIF เปนประโยชนกับนัก
ลงทุนรายยอยในการไปลงทุนในตางประเทศ โดยลดความเสี่ยงของการลงทุนโดยความเสี่ยงของการ
ลงทุนจะลดลง 

FIF อาจอยูในรูปของ Future Funds โดยเปนกองทุนที่จะจัดตั้งเพ่ือการลงทุนใน
ตางประเทศ โดยจะลงทุนหลักในกองทุนเดียวเรียกวา Master Funds ดังน้ันจึงมีรูปแบบเปนการลงทุนใน
กองทุน (Funds of Funds) ซ่ึงเปนกองทุนรวมในกองทุนอ่ืนๆ โดยจะทําการลงทุนในตราสารประเภท
ตางๆ ของกองทุนรวมในหลายๆ ประเภท การลงทุนในกองทุนประเภทนี้คือมีขอเสีย คือ คาธรรมเนียม
ในการบริหารจะสูงกวากองทุนปกติ เพราะไดรวมสวนที่เปนคาธรรมเนียมที่เปนสวนของกองทุนในสอง
ระดับ คือคาลงทุนสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ อีกทั้งการกระจายการลงทุนจํานวนมากทําใหยากตอ
การติดตามผูถือครองไดอยางชัดเจน เน่ืองจากมีการกระจายการลงทุนจํานวนมากและอาจเกี่ยวของกับ
หลายสกุลเงิน 

ความเสี่ยงของการลงทุนใน FIF ประกอบไปดวยความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk) และ
ความเสี่ยงอ่ืนๆ (Others Risk) จากส่ิงที่ไมคาดหวังดวย อยางไรก็ตาม FIF สามารถบริหารความเสี่ยงได 
โดยการทําการปองกันความเสี่ยงเพียงบางสวน (Partial Hedge) ปองกันความเสี่ยงเต็มจํานวน (Fully 
Hedge) รวมถึงนโยบายไมทําการปองกันความเสี่ยงเลย (Fully Exposure) โดยเฉพาะความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงนักลงทุนจะตองพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงของผูออกตราสาร โดยเฉพาะความ
เสี่ยงของการเกิดหน้ีสูญดวย 

(4) กองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund)  

อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่แทจริง (Real Assets) อยางไรก็ตามระดับราคาของ
อสังหาริมทรัพยที่ เ พ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหโอกาสที่ นักลงทุนรายยอยจะเขาไปถือครอง
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ๆ ศักยภาพโดยตรงเปนไปไดยาก การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จึง
นับเปนนวัตกรรมทางการเงิน ซ่ึงเกิดขึ้นใหมในประเทศไทย โดยสามารถใชเปนทางเลือกในการลงทุนที่
สรางความม่ันคงในระยะยาว จึงเปนการกระจายความเส่ียงแกพอรตโพลิโอ เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย
เปนสินทรัพยสามารถจับตองได แตกตางจากทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ ที่มิอาจจับตองได แตมีมูลคาจาก
การใชประโยชน อาทิ ผลการวิจัยและพัฒนา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ เปนตน ความเชื่อมโยงระหวางสินทรัพย
ที่แทจริงกับสินทรัพยทางการเงินจะเกี่ยวของกันในเรื่องของการพิจารณาถึงโอกาสท่ีสินทรัพยสูญหาย
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หรือเสื่อมคา ผลตอบแทนจากการลงทุนหลังภาษี สภาพคลองจากการเปลี่ยนเปนเงินสด และอายุของ
สินทรัพยที่สามารถสรางรายได 

การศึกษาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยพบวา อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่มีความเส่ียงต่ํา โดย
ไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจคอนขางนอย โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยอาจแบงตามลักษณะ
รูปแบบของการดําเนินการหลักๆ ดังน้ี 

1. ธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย อาทิ บานเรือนแถว บานแฝด บานเด่ียว คอนโดมีเนียม อพารท
เมนทและโรงแรม เปนตน 

2. ธุรกิจสถานศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยฝกอบรม และศูนยแสดงสินคา         
เปนตน  

3. ธุรกิจพัฒนาสถานที่ดานธุรกิจ เชน อาคารพาณิชย อาคารศูนยการคา ศูนยประชุม 
อาคารสํานักงาน และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 

4. ธุรกิจพัฒนาสถานพักผอนหยอนใจ เชน สถานที่พักแรมในแหลงทองเที่ยว สวนสนุก 
โรงภาพยนตร ศนูยกีฬา และสนามกอลฟ เปนตน 

5. ธุรกิจพัฒนา สถานที่ดานสุขภาพ เชน สถานที่รักษาแบบตางๆ โรงพยาบาลและสถานที่
ฟกฟนและฟนฟูสุขภาพ เปนตน 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีรายรับใน 3 รูปแบบหลัก คือ (1) ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยใช
เพ่ือประกอบธุรกิจของตนเอง (2) ผูพัฒนาขายอสังหาริมทรัพยน้ันใหแกผูตองการใชประโยชนบน
อสังหาริมทรัพยน้ัน และ (3) ผูพัฒนาเปดใหผูตองการใชประโยชนเชาอสังหาริมทรัพยน้ันเพ่ือประกอบ
ธุรกิจ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีบทบาทอยางมากตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยครอบคลุมตั้งแตการกอตั้ง พัฒนา จําหนาย เชน ธุรกิจที่ดินจัดสรร ธุรกิจบาน
จัดสรร  อาคารชุด  คอนโดมิเนียม และธุรกิจอาคารพาณิชย เปนตน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีความ
เก่ียวของกันอยางใกลชิดกับอัตราดอกเบี้ย เชนเดียวกับตนทุนในการจัดหาวัสดุกอสรางที่มีความ
เก่ียวพันโดยตรงตออัตราเงินเฟอ 

อยางไรก็ตามอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย (Property Trading) มีความแตกตางจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เพ่ือการลงทุน (Property Investment) โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
เปนการพัฒนาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมีวัตถุประสงคใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือกอใหเกิดรายไดในระยะยาว
แกเจาของทรัพยสินตลอดอายุการใชงาน โดยเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในเชิงแนวสูงเปนสําคัญ 
อาทิ การสรางที่อยูอาศัยในรูปของคอนโดมิเนียม อพารทเมนต โรงแรม  อาคารพาณิชย เชน 
ศูนยการคาหรือโรงงานสําเร็จรูปใหเชา เปนตน ทั้งน้ีผูพัฒนาจะไดรับรูปคาตอบแทนในรูปของคาเชา
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีการปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่แทจริง โดยผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Investment Yield) จะมีคาผันผวนคอนขางนอย 



ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 77 

Draft@25Mar11 
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์  เนตินิยม  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง เน่ืองจากจําเปนตองลงทุนในการลงทุน
ที่ดินสําหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ  ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงมีการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินในสัดสวนที่คอนขางมาก  ขณะที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคา (Property 
Trading) มีความตองการลงทุนในระยะยาวนอยกวาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (Property 
Investment) เน่ืองจากการพัฒนาโครงการเพ่ือการคา ผูพัฒนาจะมีการขายใหกับลูกคาโดยตรงผานการ
ใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพ่ือนําเงินทุนกลับมาเปนเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพ่ือการลงทุนจะมีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวนาน ขณะที่กระแส
เงินสดเขาคิดเปนสัดสวนของการลงทุนแลวมีสัดสวนที่นอยกวามาก ดังน้ันการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจึงจําเปนตองออกแบบรูปแบบของการจัดหาทุนระยะยาวที่มีปริมาณ
เพียงพอของเงินทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหมีเงินเพียงพอในการขยายธุรกิจไดอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี
กองทุนอสังหาริมทรัพยเปนรูปแบบหนึ่งที่เปนที่สนใจของนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกองทุนรวม 
กองทุนเปด กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงมีระยะเวลาในการลงทุนยาวนาน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดรับความนิยมอยางแพรหลายในตางประเทศไทยและมี
รูปแบบที่หลากหลาย อาทิ LPT (Listed Property Trusts) ในออสเตรเลีย Dutch FBI (Fiscle 
Beleggingsinstelling) ในเนเธอรแลนด S-REIT (Singapore Real Estate Investment trust) ในสิงคโปร 
JREIT ในประเทศญี่ปุน French REITS ในประเทศฝรั่งเศส และ Canadian REITS ในประเทศแคนาดา 
เปนตน การดําเนินการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพยมีความเกี่ยวของโดยตรงทางดานกฎหมาย
โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีอากร ทั้งน้ีโดยปกติกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะจําหนายแกนักลงทุนหรือ
ประชาชนทั่วไป และมีการซ้ือขายเพ่ือสรางสภาพคลองในตลาดหลักทรัพยหรือนอกตลาด (OTC) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (REITS) มีประโยชนอยางมากสําหรับนักลงทุนรายยอยที่มีความประสงคจะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยใหญที่มีคุณภาพดี รวมถึงการไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีจากการ
ดําเนินงานของ REITS  

รูปแบบพ้ืนฐานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประกอบไปดวย 

1. เงินลงทุนทั้งหมดจะไปลงทุนในสินทรัพยที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน 

2. รายไดทั้งหมดจะถูกแบงใหผูถือหุนในรูปของเงินปนผล เงินรายไดของ REITS ไมตองไป
เสียภาษีนิติบุคคล 

3. ทีมผูบริหารจะอยูภายใตกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (Board of director) หรือผู
ไดรับผลประโยชน (Custodian) 

4. ผูถือหุนสามารถโอนเปลี่ยนผูถือหุนไดจากการซ้ือขายหุนทางตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึง
เปนการสรางสภาพคลองการลงทุนทางออม 

5. สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการกระจายความเสี่ยงของพอรตโพลิโอและจํากัดความ
รับผิดชอบของหนี้สินตอผูลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
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ประเภทของ REITS ที่มีการดําเนินการอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก 

1.ประเภทลงทุนโดยตรง (Equity REITS) หมายถึงการลงทุนที่ไมต่ํากวารอยละ 75 จะอยู
ในรูปของการถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเรียกรองในอสังหาริมทรัพย 

2.การลงทุนในสิทธิจํานอง (Mortgage REITS) หมายถึงการลงทุนที่ไมต่ํากวารอยละ 75 
ของการลงทุนทั้งหมด จะอยูในรูปของสิทธิจํานองท่ีใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักทรัพยค้ําประกัน โดย
ปจจุบันการลงทุนในตางประเทศนิยมรูปแบบการลงทุนในสิทธิจํานองเปนสําคัญ  

3.ประเภทผสม (Hybrid/Combination REITS) ซ่ึงรวมลักษณะของการลงทุนทั้งสองรูปแบบ
ขางตนไวดวยกัน 

ภาพรวมการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนอสังหาริมทรัพยอาจสรุปแสดงไดดังดังภาพที่ 
8.24  

 
ผูลงทุน 

 
 
                 แตงตั้ง         ลงทุน     แตงตั้ง 
 
                                    จัดต้ังและบริหาร                                   จัดต้ังและบริหาร 
    ผูดูแลผลประโยชน                  กองทุนรวม                    คณะกรรมการบริหาร 
         (Trustee)        อสังหาริมทรัพย           (Board of Director) 
 
 
                   ลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย 
หรือสิทธิเรียกรอง 

 
          จัดการ         ที่ปรึกษาดานการจัดการ 
 

ผูอํานวยการ 
 

ภาพที่ 8.24 ภาพรวมการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ที่มา: รุจพงศ ประภาสะโนบล (2548) 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  REITS สามารถลงทุนในรูปแบบตางๆ อาทิ การรับจํานอง
อสังหาริมทรัพยเพ่ือใชในการกอสราง และการลงทุนในสิทธิจํานองตางๆ ทั้งน้ีการแปลงสภาพของสินเชื่อ
จํานอง (Convertible Mortgage) เปนอีกทางเลือกหน่ึงของ REITS โดยเปนผลมาจากการขยายตัวอยาง
รวดเร็วของตลาดบานมือสองในสหรัฐอเมริกา  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2537 แตยังมีลักษณะ
ของกองทุนรวม จนกระท่ังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดมีการออกประกาศหลักเกณฑการจัดตั้ง
กองทุนอสังหาริมทรัพย เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2540   อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาดังกลาว ประเทศ
ไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการปรับเปลี่ยนระบบแลกเปลี่ยนเปนอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัว  จึงไมเปนที่สนใจของนักลงทุนเทาใดนัก จนสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดมีการออก
กฎเกณฑใหมสําหรับการออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพ่ือเสนอขายใหกับประชาน (Public Property 
Fund) ผูประกอบการใหความสนใจ และเริ่มมีการขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

ภาพรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยแสดงไดดังภาพที่ 8.25 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

                      บริษัทจัดการกองทุน   ที่ปรึกษา(ถามี) 

 

  ผูจัดจําหนาย                           คณะกรรมการกองทุน(ถามี) 

 

                         ผูจัดการกองทุนรวม   ผูดูแลผลประโยชน 

              

  ผลตอบแทน                                                                                               ผูสอบบัญชี 

    การลงทุน                                        กองทุนรวม 

 

บริษัทประเมินคา                               

    ทรัพยสิน                อสังหาริมทรัพย 

 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 

ภาพที่ 8.25 การดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนกองทุนซ่ึงลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยโดยตรง 
(Equity REITs) ซ่ึงในอนาคตการพัฒนาใหมีการออกกองทุน เพ่ือลงทุนในตราสารหนี้ของ
อสังหาริมทรัพยนาจะเกิดขึ้น โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยที่เสนอขายใหกับประชาชน
มีลักษณะเปนกองทุนปด คือไมอนุญาตใหขายเงินลงทุนคืนกอนระยะเวลา แตผูลงทุนมีสภาพคลองจาก
การนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ีกฎเกณฑในการกํากับดูแล
อสังหาริมทรัพยหลักๆ คือ ขนาดของกองทุนอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวาหารอยลานบาท เม่ือส้ินสุดงวด
บัญชีในแตละปและตองมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเกิดสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยไมนอยกวา 90 
ของทรัพยสินในกองทุน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดรับการ
ยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งน้ีหากลงทุนจดทะเบียนในนามนิติบุคคลทั่วไปตองเสียภาษีเงิน
ไดในอัตรารอยละ 30 และหากเปนบุคคลธรรมดาจะตองเสียภาษีตามฐานของภาษี โดยอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสูงสุดเทากับรอยละ 37 แตผูลงทุนสามารถใชวิธีหักภาษีเงินได ณ ที่จายจากเงินปนผลรอย
ละ 10 และไมนํารายไดทั้งหมดในประเภทนี้ไปเสียภาษีอีก การไดรับตอบแทนในรูปของกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนไมตองนําไปคํานวณเสียภาษีเงินไดอีกเพราะไดรับการยกเวน ในกรณีที่นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากถือหนวยลงทุนกอนวันปดเพ่ือจดทะเบียนจายเงินปนผลสามเดือน และ
หลังปดสมุดทะเบียนอีกสามเดือนจะไดรับการยกเวนไมตองนําเงินไดจากเงินปนผลไปเสียภาษี 
เชนเดียวกับบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือตลาด MAI จะไดรับยกเวนภาษี
จํานวนกึ่งหน่ึงของเงินปนผล โดยมีเง่ือนไขการถือครองเชนเดียวกัน 

บทสรุป 

นวัตกรรมทางการเงินในประเทศมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง นับจากมีการใชพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยการพัฒนาดัชนีหลักทรัพยในรูปแบบตางๆ เปนการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการออกดัชนีหลักทรัพยลวงหนา ทั้งน้ี SET 50 Index Future ไดรับการ
ยอมรับอยางแพรหลายโดยนักลงทุน อีกทั้งชวยสงเสริมการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับ
ราคาหลักทรัพย นอกจากนี้โครงการสนับสนุนใหพนักงานเปนเจาของหลักทรัพย กองทุนเพ่ือการลงทุน
ในกองทุน (FIF) และกองทุนอสังหาริมทรัพย เปนนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับและชวยสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดการเงินของประเทศไทยในระยะยาว  

กิจกรรม 8.3.2 

1. การพัฒนาตราสารอนุพันธจําเปนตองมีการเชื่อมโยงกับดัชนีหลักทรัพยและดัชนี
หลักทรัพยจะถูกพัฒนาเปนดัชนีหลักทรัพยลวงหนาทั้งน้ีลักษณะที่สําคัญของดัชนีหลักทรัพยทางการเงิน
หรือดัชนีทางการเงินที่จะใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตราสารอนุพันธควรมีลักษณะพื้นฐานสําคัญ
อยางไรบาง 

2. Employee Stock Ownership Plan คืออะไร และมีความสําคัญอยางไรในปจจุบัน 
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3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่สามารถนําไปแปรรูปเปนกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property 
Fund) ประกอบไปดวยธุรกิจอสังหาริมทรัพยรูปแบบใดบาง 
 

แนวตอบกิจกรรม 8.3.2 

1. ดัชนีทางการเงินที่จะนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินควรมี
ลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญดังตอไปน้ี 

(1) เขาใจงายโดยโครงสรางของดัชนีมีความชัดเจน และเปนที่รับรูไดโดยทั่วไป 
(2) คาดการณลวงหนาไดเพ่ือใหเกิดความชัดเจนสําหรับนักลงทุนเพ่ือใชความเคลื่อนไหว

ของดัชนีเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
(3) เปนอิสระโดยดัชนีที่ใชอางอิงไมควรกอประโยชนใหเกิดแกกลุมใดกลุมหน่ึงเปนการ

เฉพาะ 
(4) เปนตัวแทนที่ดี โดยดัชนีควรสะทอนถึงการเคลื่อนไหวของสินทรัพยอางอิงเปนราคาท่ี

ยุติธรรม 
(5) เสมอตนเสมอปลายไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดลอม 

2. Employee Stock Ownership Plan (ESOP) คือ แผนการใหผลตอบแทนพนักงานโดย
บริษัทจัดสรรหุนสวนใหญใชเงินกูซ้ือหุนเดิมหรือหุนออกใหมของบริษัทใหแกพนักงานโดยบริษัทเปนผู
รับภาระการกูยืม แผนการนี้ไดสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูซ้ือและขายหุน โดยบริษัทสามารถนําเงินตน
และดอกเบี้ยมาหักภาษีได ในขณะที่ผูขายหุนซ่ึงอาจเปนผูกอตั้งบริษัทสามารถเลื่อนเวลาจายภาษี จาก
การขายหุนออกไปได หากนําเงินจากการขายนั้นไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินชนิดอ่ืนตอ เชน หุน
ของบริษัทอ่ืน พันธบัตร และจะเสียภาษีตอเม่ือขายสินทรัพยทางการเงินที่ซ้ือใหมน้ี  

การกําหนดแบบแผนการเปนเจาของหุนใหกับพนักงานในรูปแบบของ ESOP มี
ความสําคัญและเชื่อมโยงกับหลักบริหารจัดการที่ดี (Corporate Governance) โดยเปนสวนหนึ่งของการ
กําหนดรูปแบบความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
เปนการแสดงความรับผิดชอบกับตัวผูมีสวนเกี่ยวของของธุรกิจ คือ ตัวพนักงาน 

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึงสามารถพัฒนาเปนกองทุนอสังหาริมทรัพยหลักๆประกอบไป
ดวย 

(1) ธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัย อาทิ บานเรือนแถว บานแฝด บานเด่ียว คอนโดมีเนียม อพารท
เมนทและโรงแรม เปนตน 

(2) ธุรกิจสถานศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยฝกอบรม และศูนยแสดงสินคา         
เปนตน  

(3) ธุรกิจพัฒนาสถานที่ดานธุรกิจ เชน อาคารพาณิชย อาคารศูนยการคา ศูนยประชุม 
อาคารสํานักงาน และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 
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(4) ธุรกิจพัฒนาสถานพักผอนหยอนใจ เชน สถานที่พักแรมในแหลงทองเท่ียว สวนสนุก 
โรงภาพยนตร ศูนยกีฬา และสนามกอลฟ เปนตน 

(5) ธุรกิจพัฒนา สถานที่ดานสุขภาพ เชน สถานที่รักษาแบบตางๆ โรงพยาบาลและสถานที่
ฟกฟนและฟนฟูสุขภาพ เปนตน 
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เอกสารอางอิงและสิ่งอางอิง 

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย. โครงการเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารยผูสอนวิชาการเงินในสถาบันอุดมศึกษา. Financial Innovation Update.  

2551. 
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