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แผนการสอนประจําหนวย
ชุดวิชา

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

หนวยที่ 8 ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน
ตอนที่
8.1 การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
8.2 องคกร สถาบันที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการเงิน
8.3 ตราสารทางการเงินสมัยใหม

แนวคิด
1. ปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยทั่วไปมาจากปจจัยแวดลอม
และการสรางประโยชนสูงสุดระหวางความสัมพันธของความเสี่ยงและผลตอบแทน
2. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยูภายใตการกํากับ ดูแลขององคกรและสถาบันทั้งใน
ประเทศ และระดับสากล
3. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม ผลักดันใหเกิดนวัตกรรมทาง
การเงินในรูปแบบตราสารทางการเงินอยางหลากหลาย

วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาหนวยที่ 8 จบแลวนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินได
2. ยกตัว อย างองคกรและสถาบั นที่ มีบ ทบาทต อการกํากับ ดู แลการพั ฒนานวั ตกรรมทาง
การเงินได
3. ยกตัวอยางนวัตกรรมทางการเงินที่สําคัญในศตวรรษที่ 20 ได
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กิจกรรมระหวางเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 8
ศึกษาเอกสารการสอน ตอนที่ 8.1 – 8.3
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายในเอกสารการสอนในแตละตอน
ฟงรายการวิทยุกระจายเสียง
ชมรายการวิทยุโทรทัศน
เขารับบริการสอนเสริม (ถามี)
ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 8

สื่อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารการสอน
แบบฝกปฎิบตั ิ
รายการสอนวิทยุกระจายเสียง
รายการสอนวิทยุโทรทัศน
การสอนเสริม (ถามี)

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมในแบบฝกปฎิบัติ
3. ประเมินผลจากการสอบไลประจําภาคการศึกษา

เมื่ออานแผนการสอนแลว ขอใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 8
ในแบบฝกปฎิบัติ แลวจึงศึกษาเอกสารการสอนตอนตอไป
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ตอนที่ 8.1
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.1 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป

หัวเรื่อง
8.1.1 ภาพรวมแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม
8.1.2 การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

แนวคิด
1. นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการคิดริเริ่มและการถูกพัฒนาใหเปนรูปธรรมโดยความคิดสรางสรรค
โดยกระบวนการคัดกรองความคิดจะมีความเกี่ยวของกับประสบการณและภูมิหลังของแตละ
บุคคล
2. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เปนผลมาจากการผลักดันของความสัมพันธของ
สภาพแวดลอมตางๆ อาทิ โครงสรางทางตลาด กฏระเบียบภาครัฐ เทคโนโลยี และความ
ตองการของนักลงทุน

วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายองคประกอบของกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมได
2. ยกตัวอยางปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินได
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เรื่องที่ 8.1.1
ภาพรวมแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการริเริ่มไมวาจะเปนเรื่องของการแกปญหาหรือความพยายามที่จะ
พัฒนาใหดีขึ้น การคิดริเริ่มเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางนวัตกรรม ไมวาจะในฐานะของปจเจกชน หรือ
ในฐานะของการเปนสวนหนึ่งขององคกร การคิดริเริ่มอยางสรางสรรค เปนแนวทางในการแกไขปญหา
เปนสําคัญโดยเฉพาะในธุรกิจการเงิน ซึ่งจําเปนที่จะตองพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา และสรางความไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขัน อยางไรก็ตามพัฒนาการดาน
การเงินมี ค วามเกี่ย วข องกั บการคุมครองสิท ธิใ นรูปของทรัพย สินทางป ญญา ไมวาจะเปนสิท ธิบั ต ร
(Patens) นอยมาก ดังนั้นการสรางความเขมแข็งของเครื่องหมายการคา (Trade Mark) จึงเปนสิ่งจําเปน
ในอุตสาหกรรมการเงิน
ปจจุบันนวัตกรรมนับไดวาเปนสิ่งที่จําเปนตอการแขงขันสําหรับธุรกิจการเงิน ในขณะที่
ธุ ร กิ จ การเงิ น อาศั ย พนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถในการพั ฒ นาและสร า งสรรค
ผลิตภัณฑใหมๆ การคิดริเริ่มอยางสรางสรรคของธุรกิจการเงินจําเปนตองพิจารณาปจจัยแวดลอมตางๆ
โดยอาศัยการสนับสนุนการคิดริเริ่มอยางสรางสรรคของบุคลากรภายในองคกรโดยเฉพาะการคิดแบบ
วิเคราะห (Critical Thinking) เพื่อลดปริมาณความคิดที่ไมอาจเปนไปไดหรือไมเปนประโยชน หรือไมคุม
คาที่จะนําไปใชในเชิงปฏิบัติ เพราะการสรางนวัตกรรมใดๆ ในสาขาการเงินจะมีความเกี่ยวของอยาง
ใกลชิดกับชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตัวธุรกิจในระยะยาว
องคประกอบของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การสร า งความคิ ด อย า งสร า งสรรค (Creative) และการคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งรอบคอบ
(Judgmental Thinking) เปนกระบวนการคัดเลือกกลั่นกรองการคิดนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเงินอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางของการพิจารณาแนวทางการคิดอยางสรางสรรคคือ การตอบสนอง
ตอขอเรียกรองของสังคมที่ใหจํากัดความรุนแรงที่มีในภาพยนตรตางๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาแนวทางการ
ประยุกตใชแนวคิดริเริ่มอยางสรางสรรคคือ ความเปนไปไดของการจัดเรตติ้งเพื่อใหมีการประเมินความ
รุนแรงของเนื้อหาในภาพยนตรโดยเชื่อมโยงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชน จํานวนอาชญากรรมที่เกิดอัน
เนื่องมาจากฉาก หรือเนื้อหาในภาพยนตรนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การตอบสนองตอขอเรียกรองของ
ปญหาโดยการใหการศึกษาหรือใหขอมูลแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งอยูในภาวะที่ไมมีความเปนผูใหญ
อยางเพียงพอเชนวัยรุนไดรับขอมูลอยางเพียงพอ อาทิ บริษัท Federal Express ซึ่งประสบปญหาของ
ความลาชาในการสงสินคา หรือพัสดุที่ศูนยกลางเมือง Memphis, Tennessee ผูจัดการของบริษัท
Federal Express พบวาลูกจางไมไดทํางานเร็วเทากับที่เขาควรจะทําได แตการบังคับใหลูกจางทํางาน
ใหเร็วขึ้นประสบความลมเหลว จนผูจัดการไดสังเกตการพฤติกรรมของลูกจาง และพบวาความลาชาที่
เกิดขึ้นมาจากความพยายามของลูกจาง ที่จะทํางานใหลาชาและคาดหวังการไดรับเงินคาลวงเวลาเปน
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การชดเชย เมื่อเขาใจถึงพฤติกรรมของลูกจางแลวทางคณะผูบริหารจึงแกไขโดยการใชระบบการจาย
คาตอบแทนที่สะทอนถึงความรวดเร็วในการทํางาน ดังนั้นเมื่อสามารถคนพบแนวทางการแกไขปญหา
จะทําใหแนวทางการตอบสนองตอปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งหนึ่งที่ตองคํานึงถึงในกระบวนการตอบสนองตอความคิดริเริ่มอยางสรางสรรคคือ การ
สรางกระบวนการเรียนรู เพราะสิ่งใหมๆ จําเปนที่จะตองไดรับการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูของแตละ
บุคคลที่เกิดขึ้นเปนหนาที่ของบุคคล จึงนับเปนภาระของแตละบุคคล แตเปนสิ่งที่สงผลกระทบโดยรวม
ตอระบบ เนื่องจากเปนองคประกอบหลักของระบบ ไมวาจะเปนองคประกอบของสังคม หรือโดยตัวของ
องคกรเอง
ความคิดริเริ่มอยางสรางสรรค (Initiatives) นับเปนสิ่งจําเปนของการพัฒนานวัตกรรมใน
ธุรกิจการเงินโดยการคิดเชน ปจเจกชนเปนพื้นฐานของการสรางความสามารถแขงขันของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการเงินโดยการอางอิงพื้นฐานแนวคิดทางจิตวิทยาทางสังคม (Socio-psychological) เพื่อ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยอาศัยพื้นฐานทฤษฏีตางๆ 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) ซึ่งผลผลิต
นวัตกรรมทางการเงินที่จะเกิด ขึ้นอยูกับองคประกอบของความตองการและการระบุถึงความสามารถใน
การตอบสนองตอกลุมลูกคาที่คาดหมาย โดยเชื่อมโยงองคประกอบตางๆที่เขาสูกระบวนการในการ
พัฒนาสูนวัตกรรม
การสรางสรรค (Creativity) เหมือนกับการสราง
(Create) ในเชิงศิลปะไมวาจะเปน
นวนิยาย งานศิลปะหรือการแกไขปญหา ในลักษณะของการสรางขอเสนอแนะ ในขณะที่ความคิดริเริ่ม
(Initiative) เปนลักษณะของการตระหนักถึงปญหาและความพยายามของการแกไขปญหาอยางสามารถ
ทั้งนี้ความสรางสรรคมักเปนผลผลิตของการจดจําขอมูลขาวสารที่ไดรับในชวงเวลาสั้นๆ อยางตอเนื่อง
ผนวกกับแนวคิดหรือทัศนคติที่มีอยูอยางยาวนาน
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ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
การคิดริ เริ่ มเป นผลมาจากกระบวนการของความเชื่อมโยงระหวางการเกิดขึ้นของการ
ตระหนักในเรื่องของสามารถในเรื่องการกระทํา ความสามารถที่เกี่ยวของกับงาน และความสามารถที่
เกี่ยวกับความรับรู โดยกระบวนการทั้งสามจะเกิดขึ้นพรอมกัน (Simultaneous Occurrence) โดย
ความสามารถที่เกี่ยวกับการกระทํา หมายถึง ความเขาใจถึงการที่บุคคลจะกระทําการใดๆ หรือตัดสินใจ
ใดๆ แมกระทั่งการรับความเสี่ยงใดๆ ในสถานการณหนึ่งๆ ซึ่งการที่บุคคลจะตัดสินใจกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งนั้น จะเกิดขึ้นไมวากระบวนการอื่นๆ จะมีความเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเปนหรือไม ในสวน
ของการพิจารณาเรื่องของความสามารถที่เกี่ยวของกับงาน ในจิตวิทยาทางสังคมพิจารณาวาแรงจูงใจที่
เกี่ย วกับงาน ไมเพียงแตจะเกี่ย วของในการกระตุนกระบวนการคิ ดริ เริ่ ม แตการจูงใจโดยปจจัยอั น
เนื่องมาจากงานยังเปนเรื่องเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ซึ่งหมายถึงบุคคลไมเพียงแตจะใชทักษะของตน
ในการคิดริเริ่ม แตยังหมายถึงการพิจารณาถึงทักษะที่จําเปนตองใชในการตอบสนองความคิดริเริ่มนั้น
ดวย ดังนั้นการคิดริเริ่มจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีระดับของการจูงใจอยางพอเพียง ทั้งสิ่งที่จูงใจภายในและสิ่งที่
จูงใจภายนอก ในขณะที่ความสามารถที่เ กี่ยวของกับงาน ประกอบไปทั้ งความรู (Know-How) และ
ความสามารถ (Abilities) รวมถึงประสบการณ (Experience) เชนเดียวกับการศึกษา หรือการฝกอบรม
(Education or Training) ทั้งนี้ความรูที่เกี่ยวของกับงานมีความจําเปนตอสถานการณที่รับรูตอปญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ใดๆ ความรั บ รู ที่ ว า นั้ น จะแยกความแตกต า งระหว า งความรู ใ นเชิ ง กลยุ ท ธ (StRategic
Knowledge) และความรูเชิงปฏิบัติการ (Operation Knowledge) ในสวนของความสามารถในการรับรู
ซึ่งเปนเงื่อนไขประการสุดทายของการเกิดขึ้นของความคิดริเริ่ม ความสามารถในการรับรูเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญตอการแสดงระดับทางสติปญญา โดยเปรียบเสมือนความสามารถของบุคคลที่จะคิดใหดีกวา
ที่เปนอยูโดยการใชวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ ที่จะสะทอนถึงการแกปญหาและดําเนินการอยางเปนระบบ
ในการประเมินแนวทางในการแกไขปญหาแตละแนวทางที่เปนไปได ทั้งนี้การคิดอยางวิเคราะหโดย
ขอมูลมาประกอบ จะทําใหกระบวนการของการพัฒนาความสามารถในการรับรูเพิ่มสูในระดับที่สูงขึ้น
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ภาพที่ 8.1
แสดงถึ งกระบวนการเกิดความคิดริเริ่ม ซึ่งจะดํ าเนินการไปพรอมกับ
กระบวนการคัดเลือกความคิดริเริ่ม โดยมีปจจัยพื้นฐานจากองคประกอบของความสามารถทั้งสามดาน
ไมวาจะเปนเรื่องของการกระทํา เรื่องเกี่ยวของกับงาน หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการรับรู โดยองคประกอบ
ภายในของทั้งสามสวน จะมีผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการเกิดและกระบวนการคัดเลือก

ความสามารถที่เกี่ยวกับงาน ความสามารถที่เกี่ยวกับการกระทํา
(Task- Related Competence)
(Action-Competence)
การริเริ่มและนวัตกรรม
(Initiative and Innovation)

ความสามารถที่เกี่ยวกับความรับรู
(Cognitive Competence)

ภาพที่ 8.1 แบบจําลองการเกิดความคิดริเริ่ม
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ภาพที่ 8.2 แสดงถึงกระบวนการพื้นฐานสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหเปน
นวัตกรรมใหมๆ โดยการพัฒนาจากการมีความคิดริเริ่มโดยเปนปจจัยนําเขาที่ผานกระบวนการเลือก
โดยการพิจารณาถึ งผลิ ตภั ณฑและกระบวนการ ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดจํ าเป นตองพิจารณาจาก
สภาพแวดลอม จากปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการ
กําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนนวัตกรรมตางๆการเงิน และโดยการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการและ
แผนยุ ท ธศาสตร ข องธุ ร กิ จ การเงิ น ที่ พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งาน ทั้ ง นี้
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจะตองมีการสรางสรรคและเกี่ยวของกับการวิเคราะหตัวกลุมลูกคาเปาหมายอยาง
ชัดเจน เพื่อใหเกิดการรับรูของกลุมลูกคาเปาหมาย ในการนําเสนอนวัตกรรมตางๆ

การเกิดความคิดริเริ่ม องคประกอบของการพิจารณา

ภายใน
ภายนอก
(Intrinsic)
(Extrinsic)
ความสามารถที่เกี่ยวกับการกระทํา
(Action- Competence)

การเลือก

การปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร
(Operational)
(Strategic)
ความสามารถที่เกี่ยวกับงาน
(Task- Related-Competence)

ปจจัยนําเขา

สรางสรรค
การวิเคราะห
(Creative)
(Analytical)
ความสามารถที่เกี่ยวกับความรับรู
(Cognitive Competence)

ภาพที่ 8.2 กระบวนการพื้นฐานสําหรับการพัฒนานวัตกรรม
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ความเชื่อมโยงระหวางนวัตกรรมและความตองการของบุคคล
การที่ปจเจกชนมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมในการแกไขปญหาที่แตกตางกันมาจาก
ความสามารถในการปรับตัว และระดับความคิดสรางสรรคในระดับพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆ นอยๆ การนําความคิดไปใชในทางปฏิบัติจะถูกมองในเชิงความเปนไปได
ของการสรางมูลคาเพิ่ม หรือการแกไขปญหาใหไดรับผลในเชิงบวก (Sound Improvements) ดังนั้นหาก
พิจารณาในแงของความกาวหนา และการคิดอยางเปนระบบ การที่ความคิดจะนําไปสูการปฏิบัติจะมี
ความแตกตางจากจุดเริ่มและระดับของความทาทาย รวมถึงการเผชิญการตอตานจากผูที่มีความคิดเห็น
แตกตางโดยลักษณะดังกลาวเปนเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการพัฒนา (Improvement) ที่จะ
นําไปสูการวิวัฒนาการ (Evolutionary)
ความสั ม พั น ธ ข องความคิ ด สร า งสรรค นวั ต กรรมและการเปลี่ ย นแปลงอย า งต อ เนื่ อ ง
เกี่ยวของกับ การทําความเขาใจถึงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อใหเกิด
นวัตกรรมเกี่ยวของกับการดําเนินการใน 7 ระดับโดยมีรายละเอียดในแตละระดับดังนี้
ระดับที่ 1 การทําใหถูกตอง (Effectiveness-Doing the Right Things) เปนการดําเนินการ
ที่ยึดกลุมเปาหมายในการพัฒนานวัตกรรม โดยเนนถึงการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ระดับที่ 2 การมุงหมายประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม (Effectiveness-Doing the
Right Things) หมายถึงการทําสิ่งที่ถูกตองใหเปนการดําเนินการอยางมีวัตถุประสงคที่สอดคลองไปถึง
การคาดหมายของผลลัพธและมีการกําหนดลําดับความสําคัญ ทั้งนี้กฎของพาเรโต (Pareto Principle)
เสนอไววารอยละ 20 ที่เปนแนวคิดจะถูกดําเนินการแตใหผลมากถึงรอยละ 80 ของผลิตผลรวมของ
องคกร ดังนั้นรอยละ 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 ดังนั้นหากสามารถลดความสูญเสียของรอยละ 80 ที่ดําเนินการไปใหมีจํานวนใหนอยที่สุดจะ
เปนประโยชนขององคกร อยางไรก็ตามการดําเนินการในรูปแบบดังกลาว องคกรในสถาบันการเงิน
จําเปนที่จะตองพิจารณาถึง การสรางความคิดสรางสรรคของบุคลากรที่สอดคลองกับขอมูลนําเขา ไดแก
ปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจมหภาคและการพยากรณ
ทิศทางในอนาคต ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของธุรกิจทางการเงิน
ระดับที่ 4 การพัฒนาไปสิ่งที่ดีกวา (Improving-Doing Things Better) คือ การพัฒนา
นวัตกรรมในขั้นตอนนี้ คือการวิเคราะหอยางละเอียดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ การใชทรัพยากรในแต
ละรายกิจกรรม โดยมุงหมายไปสูการสรางผลิตภัณฑและผลผลิตใหมากขึ้น ตัวอยางเชน การใหบริการ
ของธนาคารพาณิชยผานเครือขายอิเล็คโทรนิค ซึ่งเปนประโยชนทั้งธนาคารและลูกคา อยางไรก็ตามการ
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ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จําเปนจะตองพิจารณาถึงความพรอมของผูเกี่ยวของโดยพิจารณาถึงความพรอม
อาทิความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีและการใหบริการแบบคูขนานกับผลิตภัณฑเดิมพรอมกับการ
นําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ในสวนของอุตสาหกรรมทางการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ จําเปนที่ตอง
พิจารณาถึงความตองการของลูกคาอยางใกลชิด และพิจารณาถึงสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกถึงความ
ตองการของลูกคาใหสอดคลองกับรูปแบบของผลิตภัณฑและคุณสมบัติรายละเอียดของผลิตภัณฑ
ระดับที่ 5 การเรียนรูจากผูอื่น (Copying-Doing Things Other People are Doing) เปน
การคิดแบบเพิ่ม เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร อาทิ การพัฒนาการใหการบริการโอนเงินผาน
เครือขายอิเล็คโทรนิค นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆในอุตสาหกรรมทางการเงินและเชื่อมโยงถึง
การพัฒนาตราสารทางการเงินใหมๆ ซึ่งตอบสนองทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมโดยรวม
ระดับที่ 6 การสรางความแตกตางในสิ่งที่คนอื่นทํา (Different - Doing Things) ใน
อุตสาหกรรมการเงินการมองชองวางทางการตลาดจําเปนที่จะตองมีความฉับไวและนําไปสูพัฒนาสูการ
นําไปสูผูนําทางการตลาด ปลายทศวรรษที่ 1990 การกําหนดนโยบายผอนปรนสินเชื่อที่อยูอาศัยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วและนําไปสูการพัฒนาตราสารใหมๆ โดย
สถาบันการเงินที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
ระดับที่ 7 การพิจารณาความเปนไปไดของโอกาสทางการตลาด (Impossible-Doing
Things Can’t) หมายถึง การพิจารณาโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตอการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินใหมๆ โดยอาศัยชองวางของตลาด ซึ่งตอบสนองตอความตองการของลูกคา อาทิ การพัฒนาตรา
สารของ CDO (Collateralized Debt Obligations) คือ ในชวงตนศตวรรษที่ 2000 การใหบริการสินเชื่อ
สําหรับที่อยูอาศัยมีระยะเวลาครบกําหนดที่ยาวนาน ในขณะเดียวกันการแปลงสินทรัพยเปนตราสาร
(Securitization) มีขอจํากัดทางอุปสงคของผูลงทุน ดังนั้นการออก CDO จึงเปนการขยายตลาดโดยการ
กระจายตราสาร ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพใหมีสภาพเล็กลง ซึ่งหมายถึง การสรางสภาพคลองให
เกิดขึ้น ในชวงการออก CDO ในชวงแรกๆ จึงไดรับการยอมรับวาเปนการพัฒนาทางนวัตกรรมทาง
การเงินที่มีความโดดเดน อยางไรก็ตามนวัตกรรมทางการเงินตางๆ มีความเหมาะสมในชวงระยะเวลาใด
หนึ่งเทานั้น การที่จะพิจารณาโอกาสทางการตลาดที่ดําเนินการในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอยาง
เหมาะสมจึ ง เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามจํ า เป น อย า งมาก ต อ การรั ก ษาชื่ อ เสี ย งระยะยาวของตั ว ธุ ร กิ จ ของ
อุตสาหกรรมทางการเงิน
ด ว ยลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของอุ ต สาหกรรมทางการเงิ น ซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบหลั ก อยู ที่
กระบวนการใหบริการการพิจารณาการสรางนวัตกรรมทางการเงินโดยรวม จะตองพิจารณาองคประกอบ
หลายๆ ประการ ดังนี้
1. การพิ จ ารณาถึ ง ความเป น ไปได ใ นทางปฏิ บั ติ โดยการนํ า เสนอนวั ต กรรมต า งๆ ใน
อุตสาหกรรมทางการเงินจะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ตอเนื่องจากผลิตภัณฑที่มีอยูในตลาด
ปจจุบัน เพื่อสรางความเขาใจและพัฒนาความรู ทักษะ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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2. การนํานวัตกรรมทางการเงินเขาสูตลาดจําเปนตองอาศัยเวลา ทรัพยากร และความ
พรอมของบุคลากร หากนวัตกรรมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑในปจจุบันอยางมากจําเปนที่จะใช
ทรัพยากรขององคกรและบุคลากร ในการดําเนินการใหเปนที่ยอมรับของตลาด ซึ่งหมายถึงตนทุน ดังนั้น
การนํานวัตกรรมเขาสูตลาดจึงเปนเรื่องที่อาศัยเวลาที่เหมาะสมอยางมากสําหรับการยอมรับของตลาด
3. การเปลี่ยนแปลงใหตลาดยอมรับนวัตกรรมทางการเงินอยางเหมาะสม จะตองพิจารณา
ความเหมาะสมตอการสรางจุดเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมนั้นมีโอกาสพัฒนาไปสูความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่มากขึ้นของผูเกี่ยวของ อยางไรก็ตามนวัตกรรมทางการเงินอาจไมใชหมายความสิ่งที่ดี
เสมอไป
4. การพั ฒนานวัตกรรมทางการเงินเขาสูตลาดจะตองมีการยกระดับ การคิดเห็นในเชิ ง
เปลี่ยนแปลงของตลาดใหเกิดจุดรวมที่จะยอมรับนวัตกรรมทางการเงินที่นําเสนอเขาสูตลาดอยางประสบ
ความสําเร็จ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดโดยการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงจะตองไมใชการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงในฉับพลันแตจะตองเปนการสรางความเขาใจและพัฒนาความรูทักษะเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไดในเชิงปฏิบัติ
รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมไปสูรูปธรรมในการปฎิบัติ
จากที่ ก ล า วมาแล ว ขั้ น ต น นวั ต กรรมทางการเงิ น จึ ง เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งสร า งสรรค
(Creativity) โดยการนําสิ่งที่มีอยูเดิมมาพิจารณารวมกับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก โดย
เชื่อมโยงกับในธุรกิจทางอุตสาหกรรมทางการเงินเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการ โดยมุงหวังผลกําไร
และการพัฒ นายกระดั บ ทั้ งนี้ ก ารเพิ่ มมู ล ค า โดยการนํ า เสนอนวั ต กรรมทางการเงิ น จะเกี่ยวกับ การ
ยกระดับของประสิทธิผลและการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้นการดําเนินการของธุรกิจทางการเงิน เพื่อ
นําเสนอนวัตกรรมตางๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา การดําเนินการในเชิงความคิดเพื่อลดตนทุนใน
การนําเสนอนวัตกรรมสูตลาดไมวาจะเปนการคนพบใหมๆ หรือการนําสิ่งที่มีอยูเดิมมารวมกันหรือ
จัดเปนองคประกอบใหม ผนวกกับกลยุทธ (Strategy) โดยเปนกลยุทธที่คาดหวังมากที่สุด และการ
ดํ า เนิ น การ (Implementation) คื อ การนํ า ความคิ ด ไปสู ก ารปฏิ บั ติ และการทํ า กํ า ไรในเชิ ง ธุ ร กิ จ
(Profitability) นอกจากนั้นการคิดริเริ่มจะตองพิจารณาถึงสิ่งที่เปนอยูเดิม และกําหนดหรือประเมินความ
ต อ งการของการเปลี่ ย นแปลง อั น เนื่ อ งมาจากความคิ ด นั้ น ว า จะเป น การยกระดั บ การพั ฒ นา
(Revolutionary) หรือเปนเพียงแคการเพิ่มมูลคา โดยการเพิ่มมูลคาจากการพัฒนา (Evolutionary) อาทิ
การเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาใดๆ จะตองคํานึงถึงทั้งในสวนของโอกาสในการจัดสรรทรัพยากร
มาสนับสนุนความคิดที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากนี้ ความคิดริเริ่มจะตองคํานึงถึงความ
เกี่ยวของในองคกรและสรางจุดรวมในองคกรที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของความสําเร็จของความคิดริเริ่มประกอบไปดวย การคิดแบบสรางสรรค
(Creative Thinking) การคิ ด แบบยุ ท ธศาสตร (Strategic
Thinking) และการคิ ด เปลี่ ย นแปลง
(Transformation Thinking) โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังนี้
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1. ความคิดแบบสรางสรรค คือ การคนหาแบบเชื่อมโยงของสิ่งที่ทราบกันสิ่งที่ยังไมทราบ
ซึ่งผูคนจํานวนมากไมสามารถเกิดความคิดสรางสรรคโดยตลอด เนื่องจากติดกรอบแหงความคิด อาทิ
วั ฒ นธรรมความเชื่ อ ดั ง นั้ น ความคิ ด แบบสร า งสรรค จึ ง เป น การพิ จ ารณาถึ ง ความแตกต า งภายใต
ทางเลือกที่หลากหลาย และพยายามเชื่อมโยงทางเลือกตางๆ ภายใตการคํานึงถึงสิ่งที่เปนอยูเดิม
2. การคิดเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตรเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางความคิดกับผลลัพธที่เปน
รูปธรรมซึ่งวัดไดในแงของมูลคาเพิ่ม ดังนั้นในการคิดแบบยุทธศาสตร จึงใหคําตอบสําหรับการยอมรับ
หรือปฏิเสธความคิดที่มีอยูอยางมากมาย การคิดในเชิงยุทธศาสตรเปนการมองในอนาคตโดยพิจารณา
ถึงโอกาสตางๆ ที่เปนไปได
3. การคิดแบบเปลี่ยนแปลง (Transformation Thinking) เปนการคํานึงถึงทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เปนอุปสรรคของการพัฒนาภายใต การสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน การกําหนด
ทรัพยากรที่จะตองใชในการดําเนินการใหเกิดผลทางการเปลี่ยนแปลง เปนตน
การนํ า เสนอนวั ต กรรมต า งๆ ทางการเงิ น จํ า เป น ที่ จ ะพิ จ ารณาความคิ ด ที่ แ ตกต า ง
(Divergent
Thinking) ซึ่งเปนพื้นฐานของการคิดริเ ริ่มในการพัฒนานวัต กรรม หรือการคิดเริ่ม
(Convergent Thinking) ซึ่งเปนการพิจารณาหมายถึงการเชื่อมโยงคํานึงถึงทรัพยากรและความพรอม
ของบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ การเงิ น โดยการให ค วามสํ า คั ญ กั บ ในความต อ งการของผู บ ริ โ ภค (Artistic
Assessment) ทั้งนี้นวัตกรรมที่จะประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคประกอบสี่ประการ ไดแก (1)
การสนับสนุนขององคกร (Organizational
Encouragement)
(2) การสนับสนุนของผูบริหาร
(Supervisory Encouragement) (3) การสนับสนุนจากกลุมผูรวมงาน (Work Group Support) และ (4)
การสนับสนุนดานทรัพยากรอยางพอเพียง (Sufficient Resources)
ทั้งนี้การสรางนวัตกรรมโดยอาศัยพื้นฐานจากการพัฒนาความคิด อาจสรุปได 3 รูปแบบ
หลักสามารถแยกตามลักษณะของการคัดกรองความคิด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

Draft@25Mar11
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 14
ภาพที่ 8.3 การพั ฒ นานวั ต กรรมจะเกี่ ย วข อ งกั บ การคั ด กรองโดยมี ซึ่ ง กระตุ น ให เ กิ ด
ความคิดสรางสรรคเปนสําคัญ

แบบจําลองเทคนิคการคงไวสิ่ง
กระตุนที่มีความสัมพันธ
(Related Stimuli)

แบบอยางของความคิดที่ควรดํารง
ไว (Paradigm Preserving Ideas)

ปญหา
(Problem)

ตัวอยางความคิดที่ขยาย
(Paradigm Preserving Ideas)
การสรางอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น (Free Association Verbal /
Written Expression)

ภาพที่ 8.3 การกระตุนความคิดจากสิ่งกระตุนที่มีความสัมพันธ
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ภาพที่ 8.4 แสดงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคัดกรองแนวคิด
โดยมีรูปแบบของการคัดกรองที่อางอิงจากประสบการณแนวคิด ซึ่งเปนปจจัยสิ่งแวดลอม
การสรางอิสระในการแสดงความคิดเห็น
(Free Association Verbal / Written
Expression)
ตัวอยางความคิดที่ขยาย
(Paradigm Preserving Ideas)

ความคิด
(Ideas)

ปญหา
(Problem)
เทคนิคการขยายแบบอยาง
สิ่งกระตุนที่ไมมีความสัมพันธกัน
(Unrelated Stimuli)

การสะทอนกลับความคิดที่ไดจากการรวบรวมความเห็น
(Relate Ideas Back to Problem : Forced Association)
ปจจัยที่นําไปสูการขยายแนวคิด
(Paradigm Stretching Ideas )

ภาพที่ 8.4 การคัดกรองความคิดจากสิ่งกระตุนที่ไมมคี วามสัมพันธกัน
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เมื่อสังเคราะหแนวทางการคัดกรองความคิด เพื่อพัฒนาไปสูนวัตกรรมใหมๆ อาจสรุปเปน
กรอบการพัฒนาความคิดอยางสรางสรรคสําหรับการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งนําไปสูการเกิดนวัตกรรม
อยางมีคุณคาดังแสดงในภาพที่ 8.5
ปจจัยกระตุนที่ไมมีความเกี่ยวพันธกัน
การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
(Free Association Multiple Expression)

ความคิด

ความคิดที่กระจายออกมา
(Paradigm Braking Technique)

ปญหา
แบบอยางการสรางเทคนิคการกระจายสิ่งกระตุนความคิด
(Unrelated Stimuli)

การสะทอนกลับปญหาจากการรวบรวม
(Relate Ideas Back to Problem : Forced Association)
ปจจัยที่นําไปสูการขยายแนวคิด
(Paradigm Stretching Ideas )

ภาพที่ 8.5 การคัดกรองความคิดแบบการกระจายความสัมพันธสิ่งกระตุน
ภาพที่ 8.6 แสดงถึงการพัฒนาโดยเชื่อมโยงกับความคิดสรางสรรคของบุคคลหรือองคกร
ไมวาจะเปนการวางแผนยุทธศาสตร ทั้งเปนไปโดยมีรูปแบบแผนที่ชัดเจนหรือการดําเนินการที่เปนเพียง
สัญชาตญาณที่เ กี่ย วข องกับ รูปแบบความคิดแบบกลยุท ธ คือเป นระบบหรือไมเ ป นระบบ ซึ่งบุค คล
โดยทั่ว ไปจะมี ค วามเข า ใจในพื้นฐานแห ง ความคิ ดที่ห ลากหลาย โดยมั ก จะเปรี ย บเที ย บจากกลุ ม ที่
ใกลเคียงเพื่อทําความเขาใจถึงความซับซอนแหงความคิดใดๆ ทั้งนี้ความคิดตางๆ มักจะมีอุปสรรคจาก
กรอบตางๆ ทั้งที่มีเหตุผลและไมมีเหตุผลหรือความรูสึกภายในที่ประเมินแตละคน
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ความคิด
มาจากไหน
(Where Ideas
Come From)

อุปสรรคที่จะ
ไดรับความคิด
(Barriers to
Getting Ideas)
ความคิดที่
กําหนดในจิตใจ
(Ideas that Form
in the Mind)

ความคิดที่ถูกกําหนด
โดยเงื่อนไข
(Thinking Governed
by Conditioning)
ตัวอยาง :
● สูหรือหนี
(Flight or fight)
● ความมีอัคติ
(Prejudice)
● ความเชื่อ
(Beliefs)
● อื่นๆ

ความคิดที่ถูกกําหนด
โดยเหตุผล
(Thinking Directed
by Rationale)
ตัวอยาง :
● เหตุผล
(Logic)
● ผลตอเนื่อง
(Sequence)
● หลักฐานทางทยาศาสตร
(StRategic Creativity)
● อื่นๆ

การสรางสรรค
ความคิดที่ไมเปนระบบ
ยุทธศาสตร
(Ungoverned
(StRategic Creativity) Thinking)
ตัวอยาง :
● การเปรียบเทียบ
(Metaphor)
● ความไรสาระ
(Absurdity)
● ความไมเกี่ยวของ
(Irrelevance)
● อื่นๆ

ตัวอยาง :
● การสวดภาวนา
(Prayer)
● อุบัติเหตุ
(Accidents)
● การเสียสติ
(Insanity)
● อื่นๆ

การประเมินจากภายใน
(SELF-CENSOR)
การประเมินภาพพจน
(Self-Image)
การคาดการณ
(PREDICTABLE)
● ใชไดทันที
(Immediately usable)
● ความเชี่ยวชาญ
(Expertise)

การประเมินความเคารพ
(Self-Esteem)
ทิศทางที่ชัดเจน
(DIRECTIONAL)
ความเฉพาะดาน
(SPECIFIC)

การประเมินการลงโทษ
(Self-Punishment)
ความประหลาดใจ
(SURRISING)

ความคิดที่ได
จากการแสดงออก
หรือการกระทํา
(Ideas that Get

แสดงออกมาเปนการกระทํา เพื่อนําไปพัฒนาใหเกิดผลผลิตใหมๆ
(Innovation)

Expressed or
Acted Upon)

ภาพที่ 8.6 กรอบแนวคิดสรางสรรคและแกปญหา
บทสรุป
การพั ฒ นานวั ต กรรมจํ า เป น ต อ งอาศั ย ความคิ ด ริ เ ริ่ ม (Innovation) และการคิ ด อย า ง
สรางสรรค (Creativity) ทั้งนี้นวัตกรรมเกิดขึ้นโดยการนํากระบวนการสรางสิ่งที่ดีกวา โดยการพัฒนา
นวัตกรรมมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายนอกและภายใน อยางใกลชิดและเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับ
เวลาอยางมากในทางธุรกิจ นวัตกรรมคือ ความคาดหมายถึงสิ่งที่ดีกวาในแงของการวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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กิจกรรม 8.1.1
ขั้นตอนการพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมในแนวคิดมีหลายระดับประกอบดวยรายละเอียด
อยางไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.1.1
การพัฒนานวัตกรรมประกอบไปดวยขั้นตอนการพัฒนาแนวคิด 7 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การทําใหถูกตอง (Effectiveness-Doing the Right Things) เปนการดําเนินการ
ที่ยึดกลุมเปาหมายในการพัฒนานวัตกรรม โดยเนนถึงการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ระดับที่ 2 การมุงหมายประสิทธิผลในการพัฒนานวัตกรรม (Effectiveness-Doing the
Right Things) คือการทําสิ่งที่ถูกตองใหเปนการดําเนินการอยางมีวัตถุประสงคที่เชื่อมโยงถึงการ
คาดหมายถึงผลลัพธและมีการกําหนดลําดับความสัมพันธ
ระดับที่ 3 การกําหนดขอบเขตของการดําเนินการ (Cutting-Doings Away with Things)
เปนการยึดกรอบความเหมาะสมและความจําเปนในการดําเนินการโดยการเลือกสรรสิ่งที่จําเปนเพื่อการ
ดําเนินงานใหมีความสูญเสียนอยที่สุด
ระดับที่ 4 การพัฒนาไปสิ่งที่ดีกวา (Improving-Doing Things Better) เปนการพัฒนา
นวัตกรรมโดยการวิเคราะหรายละเอียดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ การใชทรัพยากรและเชื่อมโยงตอ
การประเมินผลิตภัณฑและผลผลิต
ระดับที่ 5 การเรียนรูจากผูอื่น (Copying-Doing Things Other People are Doing) คือการ
คิดแบบเพิ่มเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร อาทิ การพัฒนาการการใหบริการโอนเงินผาน
เครือขายอิเล็คโทรนิค
ระดับที่ 6 การสรางความแตกตางในสิ่งที่คนอื่นทํา (Different - Doing Things) โดยอาศัย
ชองวางทางการตลาดโดยพิจารณาความตองการของลูกคาเปนสําคัญ
ระดับที่ 7 การพิจารณาความเปนไปไดของโอกาสทางการตลาด (Impossible-Doing
Things Can’t) หมายถึงการพัฒนาโอกาสทางการตลาดที่เหมาะสมตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ใหมๆโดยอาศัยชองวางทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

Draft@25Mar11
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 19

เรื่องที่ 8.1.2
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
อุตสาหกรรมทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมา
อุตสาหกรรมทางการเงินมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนการปรับ
นโยบายการควบคุมของภาครัฐ การเพิ่มขึ้นของการแขงขัน ตนทุนที่สูงขึ้นในการพัฒนาสิ่งผลิตภัณฑ
ใหมๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการที่มากขึ้นของลูกคา
ความหมายของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
นวัตกรรม (Innovate) หมายถึงการนําเสนอสิ่งใหมๆ โดยมาจากรากศัพทของภาษาลาติน
Novas หรือ New เชนเดียวกันที่นักเศรษฐศาสตรใชคําวานวัตกรรมเปนคําอธิบายถึงการริเริ่มนโยบาย
ใหมๆ อาทิ นโยบายทางการเงิน (Monetary Policy Innovation) เชนเดียวกับการตอบสนองตอภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน Euro Deposits อยางไรก็ตามนวัตกรรมทางการเงินเปนการสราง
เครื่องมือทางการเงินใหมๆ โดยอางอิงถึงเทคโนโลยี สถาบันที่เกี่ยวของ และองคประกอบของผูมีสวน
รวมในตลาดดังนั้นนวัตกรรมจึงประกอบไปดวยผลิตภัณฑและกระบวนการที่เปนสิ่งใหม โดยนวัตกรรม
มักจะถูกยกตัว อยางเชื่อมโยงกับ ตราสารอนุพันธหรือการสรางรูปแบบของการระดมทุน การจัดหา
เงินทุนผานกระบวนการและตราสารประเภทใหม ๆ เช นเดียวกับการใหบ ริการในการทําหนาที่ของ
สถาบันการเงินในการกระจายหลักทรัพยหรือดําเนินธุรกรรมใดๆ ในทางปฏิบัตินวัตกรรมทางการเงิน
ไม ใ ช สิ่ ง ที่ เ ป น อั น ตรายหากมี ค วามชั ด เจนถึ ง กระบวนการ และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ อ า งอิ ง อย า งไรก็ ต าม
นวัตกรรมที่นําไปสูการเชื่อมโยงในรูปแบบของตราสารอนุพันธมักจะนํามาซึ่งการพัฒนาอยางตอเนื่อง
อาทิการอางอิงถึงดัชนีตางๆ ซึ่งทายที่สุดก็จะมีการอางอิงอยางตอเนื่อง จนกระทั่งยากที่จะบอกถึงความ
ชัดเจนได
นอกจากนี้นวัตกรรมทางการเงินยังรวมถึงกระบวนการการสราง (Invention) โดยผาน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาการกระจายผลิตภัณฑใหมๆ ผานกระบวนความคิด ทั้งนี้การสรางสิ่งใหมๆ
แมจะเปนคําทั่วๆ ไปแตในทางการเงินการสรางสิ่งใหมๆ จะตองมีการกําหนดรูปแบบที่ชัดเจนอาทิ
ประเภทของหลักทรัพย วาเปนตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือ ตราสารผสม (Bride Securities) ตาม
วัตถุประสงคของการพัฒนานวัตกรรม อาทิ การกระจายความเสี่ยง การเพิ่มสภาพคลอง การลดตนทุน
ของตัวแทน (Reducing Agency Costs) การลดตนทุนของธุรกรรม การลดภาระภาษีหรือ การใชเปน
เครื่องมือในการหลีกเลี่ยงขอจํากัดทางกฎหมาย (Circum Venting Regulatory Constraints) ดังนั้นจึง
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 InflationIndexed Bonds
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การสรางนวัตกรรมทางการเงินจะเกี่ยวของกับการปรับโครงสรางของกระแสเงินสด ภาระ
ผู ก พั น ระยะเวลาครบกํ า หนด และบางครั้ ง ยั ง รวมถึ ง การนํ า บุ ค คลที่ ส าม ซึ่ ง ไม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการออกตราสารตั้ ง แต ต น เข า มาในการพั ฒ นานวั ต กรรม ซึ่ ง หากพิ จ ารณาจากรหั ส ของ
หลักทรัพย (Security Codes) ซึ่งสะทอนถึงหลักทรัพยที่มีความแตกตางที่มีการรายงานผานระบบ
Thompson Financial Securities Data ปจจุบันมากกวาสองพันรหัส (Thompson Financial Securities
Data, 2009) ทั้งนี้ตามฐานขอมูลของ FDC รหัสของหลักทรัพยจะถูกออกโดยอาศัยความแตกตางของ
ขอกําหนดทางกฎหมาย องคประกอบของหลักทรัพย (Product Feature) บางครั้งรหัสของหลักทรัพยที่
มีความคลายคลึงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย (Neutral Mutation) เปนอุปสรรคตอการทําความ
เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยที่จะพิจารณาวาเปนนวัตกรรมหรือไม
การพิจารณานวัตกรรมทางการเงินเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน เนื่องจากใหบริการ
ทางการเงินโดยปกติ ไมไดหมายถึงการใหบริการเพียงอยางเดียว แตเปนเรื่องของการที่มีผลิตภัณฑ
ประกอบใหการบริการ ดังนั้นหากพิจารณาในเรื่องของผลิตภัณฑ (Products) และบริการ (Service)
จะตองพิจารณาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activity) ประกอบดวย ซึ่งจะแตกตางจากทั่วไป
ผลิตภัณฑคือ สิ่งที่จับตองได ขณะที่บริการมีสภาพเหมือนกับสิ่งที่จับตองไมได (Intangible Products)
อย า งไรก็ต ามการพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ ใ หม ๆ มั ก จะเป น ผลมาจากพัฒ นาการกระบวนการ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑทางการเงิน โดยเฉพาะการคํานึงถึงรูปแบบการลงทุนและระบบการปฏิบัติการ (Operating
Systems) โดยธุรกิจทางการเงินจะใหความสําคัญกับประเด็นดานยุทธศาสตร (Strategic Issues) หรือ
ประเด็นดานองคกร (Organizational Issues) โดยเอาประเด็นตางๆ มาใชเปนคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ (Product Characteristics) ดังนั้นในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินจึงเปนลักษณะการ
ดํา เนิ นการเปนการเฉพาะ (Specialization)
หรือการสรางผลิต ภัณฑใ หเป นรู ป แบบมาตรฐาน
(Formalization) รวมถึงการแบงกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน (Stratification)
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินมีความเสี่ยงอยางมากตอผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เนื่องจากรูปแบบมาตรฐานทางการเงินเปนมาตรฐานทั่วไปและเปนขอมูลที่เปดเผย อยางไรก็
ตามการสรางความเขมแข็งในการแขงขันจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการในเรื่องการจัดการตนทุน
ทางบริหารผลิตภัณฑนั้นๆ และบริหารในเรื่องความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ความสําเร็จการเสนอ
นวั ต กรรมต า งๆ เกี่ ย วข อ งกั บ ชื่ อ เสี ย งของผู ดํ า เนิ น การและความสามารถเข า ถึ ง ตลาด (Market
Penetration) โดยนวัตกรรมควรนําไปสูการพัฒนาการใหบริการและสรางความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นกับ
ลูกคา ซึ่งหมายถึงการนําเสนอผลิตภัณฑอันเปนที่ยอมรับ และตรงตอความตองการของลูกคา
ป จ จั ย ที่ บ ง บอกซึ่ ง ความสํ า เร็ จ สํ า หรั บ การนํ า เสนอนวั ต กรรมเข า สู ต ลาด ได แ ก ความ
ไดเปรียบในการนําเสนอ (Superiority) ซึ่งหมายถึงความเชื่อถือของตัวลูกคาตอนวัตกรรมทางการเงิน
นั้นๆ ในแงของตัวผูออกและคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ออก โดยในการนําเสนอนวัตกรรมสูตลาดจะได
การยอมรับที่ดีกวานวัตกรรมที่มีความยุงยากซับซอน
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ลําดับแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเปนผลิตภัณฑ
ภาพที่ 8.7 และ 8.8 แสดงถึงแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในชวงปลายป 1968
- 1977 จะเนนการพัฒนาและมีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร มีการมุงเนนของการตอบสนองตอบ
ของกลุมลูกคาเปาหมาย และการสรางการประหยัดเนื่องจากขนาด (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)

การออกแบบเพื่อพัฒนา
(Design Generation)

การวิเคราะห
(Analysis)

การดําเนินการ
(Execution)

การพัฒนาผลิตภัณฑ
และทดสอบ
(Product Development
and Testing)

การทดสอบและประเมิน
(Testing and Evaluation)

การควบคุม
(Control)

การพัฒนาผลิตภัณฑ
(Market Development)

การนําเสนอสูตลาด
(Introduction)

การพัฒนา
(Development)
การทดสอบกับ
กลุมเปาหมาย
(Test Marketing)

การพัฒนาเชิงพาณิชย
(Commercialization)

ภาพที่ 8.7 กรอบแนวคิดสรางสรรคและแกปญหาชวงป 1968 ถึง 1980
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BAH
(1982)
การกําหนดยุทธศาสตร
พัฒนาผลิตภัณฑ
(NPD Strategy)

Donnelly,Berry
and Thomso
(1985)
การกําหนดแนวทาง
ยุทธศาสตร
(Strategic guidelines)

Johnson,Scheuing
and Gaida
(1986)
การพัฒนายุทธศาสตร
(Strategic formulation)

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)
การพัฒนาเชิงพาณิชย
(Commercialization)

Bowers
(1986)
การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
(Develop a business
Strategy)

การทดสอบตลาด
(Market Testing)
การนําเสนอสูตลาด
(Introduction)

การนําเสนอสูตลาด
(Introduction)

การพัฒนาเชิงพาณิชย
(Commercialization)

ภาพที่ 8.8 กรอบแนวคิดสรางสรรคและแกปญหาชวงป 1982 ถึง 1986
แบบจํ าลองการพัฒนานวัต กรรมเปนผลิ ต ภั ณฑท างการเงิน ซึ่งได รับการยอมรับอย าง
กวางขวางเปนแบบจําลองที่เสนอโดย Scheuing and Johnson (1989) แบบจําลองดังกลาวมีการ
นําเสนอการเริ่มตนตั้งแตกระบวนการเชื่อมโยงการพัฒนาแนวคิด วิเคราะหความตองการของธุรกิจ และ
เชื่อมโยงกับการดําเนินการทางดานการตลาดและนําเสนอผลิตภัณฑอยางเปนรูปธรรม
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นับตั้งแต Merton Miller (1986) ไดนําเสนอแนวคิดในการกําหนดโครงสรางของเงินทุนใน
ระบบภาษี การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ 1990 ตรา
สารอนุพันธไดเขามาในการถายโอนความเสี่ยง รวมถึงการออกนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางดานภาษี (Tax-deductible Equity)
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรนับเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
การเงินรูปแบบตางๆ การพัฒนาแบบจําลองโดย Modigliani - Miller ซึ่งนําปจจัยเรื่องของภาษี และ
ขอกําหนดมาเปนตัวประกอบการพิจารณาสําหรับการกําหนดรูปแบบของหลักทรัพย ไมวาจะเปน ตรา
สารหนี้ ตราสารทุน หรือตราสารรูปแบบอื่นๆ ภายใตทฤษฎีซึ่ง Modigliani - Miller ไดนําเสนอโครงสราง
ทางธุรกิจภายใตการจัดหาเงินทุนผานการกอหนี้สินอยางไมจํากัด หากไมคํานึงถึงเรื่องของความเสี่ยง
จากการล มละลาย และหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง จะมี ก ารซื้ อ ขายในราคาที่แ ตกตา งกั น ไปตามองคป ระกอบใน
คุณลักษณะของหลักทรัพยนั้นๆ โดยอยูบนพื้นฐานของมูลคาที่แทจริงเดียวกัน การนําแบบจําลองการ
กําหนดราคาหลักทรัพยหรือ CAPM (Capital Asset Pricing Model) ซึ่งเสนอโดย Markowitz ไดระบุวา
นักลงทุนควรจะมีการกระจายการลงทุนใหสอดคลองกับการลงทุนตลาด โดยแบงน้ําหนักการลงทุน
ระหวางสินทรัพยที่มีความเสี่ยง (Risk Asset) และสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง (Risk Free Asset) ดังนั้น
นักลงทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยเปรียบเทียบระหวางการลงทุนที่มีความเสี่ยงกับผลตอบแทน โดย
เชื่อมโยงกับความสามารถในการกูยืมภายใตทฤษฎี ซึ่งสนับสนุนโดย Modigliani – Miller อยางไรก็ตาม
หากยึดตามแบบจําลองของ Arrow Debreu ซึ่งถูกพัฒนาใหเปนพื้นฐานของทฤษฎีดุลยภาคทาง
เศรษฐศาสตร (Theory of General Economic Equilibrium) ยอมหมายถึงวาไมมีความจําเปนใดๆ ที่นัก
ลงทุนจะตองจัดรูปแบบของการลงทุนในหลักทรัพย เพราะนักลงทุนสามารถที่ลงทุนในสินทรัพยหรือ
หลักทรัพยใดๆ ซึ่งใหผลตอบแทนอยางแนนอน ดังนั้นพอรตโฟลิโอของการลงทุนจึงไมมีขอจํากัดและนัก
ลงทุนสามารถที่จะนํา portfolio ดังกลาวมาพิจารณาถึงมูลคาที่คาดหวังโดยใชเครื่องมือกําหนดความ
เสี่ยงที่เปนกลาง
นวั ต กรรมทางการเงิ น มิ ไ ด มี ค วามแตกต า งจากนวั ต กรรมทางด า นธุ ร กิ จ ทั่ ว ๆ ไป คื อ
นวัตกรรมทางการเงินเปนกระบวนการซึ่งภาคธุรกิจไดพยายามที่จะสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
และบริการ โดยการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ทั้งนี้การเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางการเงินไดสะทอนถึงชองวางในสวนของผลิตภัณฑและบริการที่
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา หรือแมกระทั่งการตอบสนองตอความตองการที่เกินกวา
มูลคายุติธรรม ดังนั้นทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินจึงเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ การ
สรางใหเกิดกําไรสูงสุดกับระบบเศรษฐกิจ (Profit Maximizing Economy)
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินยังเกิดจากชองวางของดลุยภาพ โดยดุลยภาพเปนปจจัย
สําคัญระหวางการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และยังเปนเหตุผลของการเกิดนวัตกรรมทางการเงิน
เชนเดียวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข องกับดานภาษี ขอกําหนดกฎเกณฑและโครงสรางของ
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง
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ปจจัยสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมทางการเงิน
ปจจุบันการเกิดนวัตกรรมทางการเงินอาจเกิดขึ้นจากประเด็นของการปกปองความเสี่ยง
และความไมเทาเทียมของการรับขอมูลขาวสาร (Asymmetric Information) กลาวคือ ระบบการเงินมี
หนาที่สําคัญ 6 ประการไดแก (1) การเคลื่อนยายเงินทุนทั้งในแงของสถานที่และเวลา (2) การรวบรวม
เงินทุน (3) การบริหารความเสี่ยง (4) การรวบรวมขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (5) การ
ปกปองปญหาดานจริยธรรม (Moral Hazard) และความไมเทาเทียมกันของขอมูลขาวสารและ (6) การ
สนับสนุนใหเกิดการซื้อขายสินคาและบริการผานระบบการชําระเงิน นอกจากนี้ในปจจุบันระบบการเงิน
ยังถูกคาดหมายใหเปนกลไกในการลดตนทุนตัวแทน (Agency Cost) เชนเดียวกับการเพิ่มสภาพคลอง
(Increasing Liquidity) การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินจึงเกี่ยวของกับการโอนยายความเสี่ยง ทั้งเรื่อง
ของราคาและความนาเชื่อถือ การเพิ่มสภาพคลอง และการสรางเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหเกิดความ
หลากหลาย
กลาวโดยสรุปสาเหตุของการเกิดนวัตกรรมทางการเงินอาจขึ้นกับปจจัยตางๆ ดังนี้
1. การตอบสนองตอความไมสมบูรณของการตลาด เนื่องจากการขยายตัวทางการคาและ
การลงทุน ขณะที่ผูเกี่ยวของมีขอจํากัดของการยายเงินทุนทั้งสถานที่และเวลา เชนเดียวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ตัวอยางเชน Treasury STRIPS หรือ Zero-Coupon Bonds เปนตน
2. นวัตกรรมอันเนื่องมาจากตนทุนตัวแทนและความไมเทาเทียมของขอมูลขาวสารเชน
การออกตราสารหนี้ และตราสารทุนโดยตรงเปดชองใหเกิดปญหาทางดานศีลธรรม อาทิ การฉกฉวย
ประโยชนของผูบ ริหารต อเจ าหนี้ซึ่งเป นแรงผลักดันใหเ จาหนี้ ตองการที่จะลดความเสี่ยง โดยการมี
บทบาทในการมีสวนรวมของการบริหารมากขึ้น หรือการพิจารณาถึงสถานะของสินทรัพยที่ผูบริหารมี
ขอมูลมากกวาบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในชวง ค.ศ.1990 เปนตนมา สนับสนุนใหมีการออกตราสารที่
ใชสินทรัพยในการอางอิง (Assessable Stock) ซึ่งเปนกระบวนการในการดึงขอมูลขาวสารจากธุรกิจ
เพราะผูมีสวนเกี่ยวของสามารถประเมินมูลคาของกระแสเงินสดไดใกลเคียงความเปนจริงมากยิ่งขึ้น
3. นวัตกรรมอันเปนผลมาจากความมุงหมายที่จะลดเงินทุนของการทํารายการและตนทุน
ทางการตลาด โดยในลักษณะนี้นวัตกรรมทางการเงินมักจะเกี่ยวของกับสิทธิ (Options) ผูจัดการฝาย
การตลาดสถาบันการเงินขามชาติของ Merrill Lynch ไดตระหนักวานักลงทุนรายยอยมีแนวโนมที่จะ
ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสียงต่ํา แตขณะเดียวกันยังมีการซื้อ Call Options อยางตอเนื่องดังนั้น จึง
ไดนําเสนอสูตลาดจึงเปดโอกาสใหนักลงทุนสามารถที่จะลงทุนใน Options อยางตอเนื่อง โดยไมตองจาย
คาธรรมเนียมของการเปลี่ยนสถานะของ Call Options ซึ่งโดยปกตินักลงทุนจะมีการเปลี่ยนการลงทุน
ตามระยะเวลาที่ใกลครบกําหนด โดยเฉลี่ย 4 ครั้งตอป เชนเดียวกับบริการที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งมุงเนนการตอบสนองตอความตองการรายยอย 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 ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ เชน Zero Coupon
Bonds เชนเดียวกับการพัฒนา CDO ซึ่งเปนการหลีกเลี่ยงจากแรงผลักดันดานภาษี
5. นวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมากจากการเชื่องโยงของโลกและแรงจูงใจในการลดความ
เสี่ยง โดยเกิดขึ้นพรอมๆ กับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งถือเปนปจจัย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานสารสนเทศและเทคโนโลยี
ทางดานโทรคมนาคม
กลาวโดยสรุปการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาด (2) การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร (3) การ
พั ฒ นานวั ต กรรมอั น เนื่ อ งมาจากป จ จั ย ทางด า นภาษี แ ละข อ กํ า หนด (4) การพั ฒ นานวั ต กรรมอั น
เนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และ (5) การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเนื่องจาก
ปจเจกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาด เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีการพัฒนา โดย
การเชื่อมโยงจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Conditions) ทําใหความ
ตองการเครื่องมือทางการเงินเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนา Interest Rate Swaps ในชวงตนคริสตศตวรรษ 1980 โดยในชวง
ระยะเวลาดังกลาวอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจึงกอใหเกิดความ
ตองการตราสาร หรือเครื่องมือทางการเงินที่แลกเปลี่ยนภาระผูกพันในการจายดอกเบี้ยระหวางผูคา โดย
ผูบริหารความเสี่ยง (Hedger) อาจอยูในสถานะอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวของสินทรัพยและหนี้สิน
โดยมีนักเก็งกําไร (Speculator) เปนผูสรางใหเกิดสภาพคลองในตลาด โดยเฉพาะในตลาดที่มีรูปแบบ
การซื้อขายนอกตลาด หรือ (OTC Market) ซึ่งโดยลักษณะของการใช Interest Rate Swaps มักจะใชที่
เกี่ยวของกับที่มากกวาหนึ่งสกุลเงิน หรือการพัฒนา Credit Default Swaps ในชวงตนคริสตศตวรรษ
2000 โดย Credit Default Swaps (CDS) คือ สัญญาที่กําหนดขอตกลงในการคุมครองผูซื้อตราสาร
ทั้งนี้ Credit Default Swaps จะทําใหเกิดการคุมครองแกผูซื้อโดยอางอิงจากกองของสินทรัพยตราสาร
หนี้ที่ระบุ ทั้งนี้ผูขาย CDS จะไดรับคาคุมครองความเสี่ยงรายไตรมาสจนกวาจะครบกําหนดของกอง
สินทรัพย ดังนั้นหากมีการผิดนัดชําระหนี้ ผูขาย CDS จะตองรับผิดชอบในการจายชําระตามมูลคาของ
กองทุนตราสารที่อางอิง
2. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร การพัฒนาตราสาร Option โดยอาศัยพื้นฐาน
โมเดลของ Black – Sholes Model ซึ่งนําเสนอในป ค.ศ.1973 ไดนําไปสูการพัฒนารูปแบบของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนา Collateralized Debt Obligation (CDO) ในชวง
คริสตศตวรรษ 2000 CDO เปนตราสารทางการเงินที่มีการกําหนดลักษณะของโครงสรางเชื่อมโยงกับ
หลักทรัพยอางอิง เปนลักษณะของหลักทรัพยซึ่งกําหนดโครงสรางเชื่อมโยงกับตัวสินทรัพย (Structured
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Asset-backed Security: ABS) ดังนั้นมูลคาและการจายผลตอบแทนจะมาจากกองทุนของตราสารซึ่ง
กําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Income Underlying Assets) ทั้งนี้ CDO สามารถแบงไดหลากหลาย
ตามความเสี่ยง (Tranches) โดยสวนที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดจะถือเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพดีที่สุด
สําหรับการออก CDO และจะเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยที่ตอบแทนใหแกผูลงทุน (Coupon Rate) หาก
เปนสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง จะถูกจําหนายในราคาที่ต่ํา เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้น ดังนั้นการ
พัฒนา CDO จึงเปนการเชื่อมโยงกระแสเงินสดอยางตอเนื่อง โดยผูลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง จะ
มีความเสี่ยงตอการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในสัดสวนที่มาก โดยในชวงป พ.ศ.2543 – 2547 CDO มี
จํานวนและมูลคาเพิ่มขึ้นอยางมาก และตองเผชิญกับปญหาสินทรัพยคุณภาพต่ํา (Subprime Mortgage
Crisis) ซึ่งเริ่มตนในป 2550 ทําให CDO เปนนวัตกรรมทางการเงินที่รูจักกันอยางแพรหลาย และทําให
เกิดความสูญเสียกับระบบการเงินของโลก เริ่มตนจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากตราสารประเภทนี้
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินไมไดเกี่ยวของเฉพาะสินทรัพยทางการเงินเทานั้น แตการ
เกิดของตลาดลวงหนาขาวญี่ปุน (Japanese Rice Futures Market) ซึ่งเริ่มตนตั้งแตค.ศ.1730 ได
เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาการแปลงสินทรัพยใหเปนตราสาร (Securitization) ดังนั้นการพัฒนาเทคนิค
ทางดานคณิตศาสตรจะชวยสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ โดยการเชื่อมโยงความเสี่ยง
และผลตอบแทนซึ่งสอดคลองกับลักษณะของผูลงทุน
3. การพั ฒ นานวั ต กรรมอั น เนื่ อ งมาจากป จ จั ย ทางด า นภาษี แ ละข อ กํ า หนดของ
ภาครัฐ Modigliani และ Miller ไดนําเสนอโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมของธุรกิจคือ MM Model โดย
พิจารณาจากป จจัยทางดานภาษี ประกอบ และนับเป นจุ ดเริ่มตนของการพัฒนานวัตกรรมทางดาน
การเงินใหสอดคลองกับความตองการของนักลงทุน เพื่อการหลีกเลี่ยงภาษี อาทิ การพัฒนาพันธบัตร
ทองถิ่น (Municipal Bond) ซึ่งมีการกําหนดอัตราภาษีที่แตกตางระหวางนักลงทุนในอัตราภาษีของ
รัฐบาลกลาง คือ Federal Tax Rate และ State หรือ Municipal Tax Rate
4. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางดานการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมไดทําใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ อาทิ การ
ใหบริการทางดานธุรกรรมพาณิชยผานเครือขายระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ATM, Credit Card และ
Debit Card ซึ่งสวนใหญจะเนนในสวนของการใหบริการลูกคาสวนบุคคล ในทางกลับกันคาใชจายใน
สวนของการบริหารจัดการที่ต่ําลงของผูประกอบการในการใหบริการลูกคาสวนบุคคล ซึ่งโดยปกติจะมี
จํานวนที่มากกวาลูกคาธุรกิจอยางมากนั้น ไดชวยลดตนทุนในระยะยาวของสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชย จากการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาดของการใหบริการ (Economies of Scale) โดย
การลดภาระของลูกคาจากการใหบริการโดยมีตนทุนที่ต่ําลง ไดสงผลใหสถาบันการเงินสามารถนําเงินที่
ประหยัดไดมาพัฒนาระบบ โดยปจจุบันนวัตกรรมทางการเงินผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกสยังมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง และมีอัตราที่สูงอยางมากทั่วโลก
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5. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเนื่องจากปจเจกชน เนื่องมาจากความตองการของ
นักลงทุนมีสวนสําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
โดยความเสี่ยงทางธุรกิจ
(Business Risk) ซึ่งเกิดจากการดําเนินธุรกิจโดยตรง และความเสีย่ งทางดานการเงิน (Financial
Risk) คือความไมแนนอนโดยเฉพาะเรือ่ งของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนสนับสนุนใหเกิดการ
คิดคนนวัตกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงไปสูการเกิดตราสารอนุพันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความ
เสี่ยงทางการเงิน ทั้งนี้ตราสารอนุพันธแตกตางจากสินทรัพยที่แทจริง (Real Assets) เพราะ
สินทรัพยที่แทจริงเปนสินทรัพยที่สามารถจับตองได (Physical Assets) ตัวอยางเชน โภคทรัพย
ทางดานสินคาเกษตร โลหะ หรือแหลงพลังงาน ซึ่งมีความแตกตางจากสินทรัพยทางการเงิน
(Financial Assets) ซึ่งเปนตราสารที่มกี ารอางอิงถึงสินทรัพยโดยเชื่อมโยงไปถึงกระแสเงินสด หรือ
สินทรัพยที่ถกู ใชอางอิงที่มีมูลคาโดยตัวของมันเอง (Underlying Assets) โดยประเภทของนักลงทุน
อาจแบงไดเปน 3 กลุมหลักๆ คือ (1) กลุมนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงไดในระดับกลาง
(Risk Neutral) (2) กลุมนักลงทุนที่มีความตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) และ(3)
กลุมนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk Lovers) โดยนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะไมเกี่ยวของ
กับการลงทุนที่มีความผันผวนของระดับราคาสูง
การลงทุนของปจเจกชน มีสวนในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
พฤติกรรมของนักลงทุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยทางการเงินมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. นักลงทุนตองลงทุนดวยเงินออม ดังนั้นนักลงทุนจะมีความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการ
พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงสูงมากกวา โดยเฉพาะความเสี่ยงจากสภาพคลอง (Liquidity Risk)
2. การพิจารณาปจจัยแวดลอม ทั้งปจจัยเศรษฐกิจดานมหภาคและปจจัยที่มีผลกระทบ
โดยตรงตอสินทรัพยทางการเงินที่จะลงทุน มีผลทําใหเกิดรูปแบบอันหลากหลายของผลิตภัณฑทาง
การเงิน และเปนปจจัยผลักดันที่กอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยางตอเนื่อง
3. ขนาดของการลงทุน นักลงทุนมีมูลคาการลงทุนที่มีความแตกตางกันไปตามสถานะ
ทางการเงิน รวมถึงความพร อมที่จะสามารถยอมรับความเสี่ยง จึงทํ า ใหเ กิดโอกาสในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะบทบาทของนักเก็งกําไรซึ่งเขามามีบทบาทเพิ่มชวยสภาพคลองใหกับตลาด โดย
การเพิ่มจํานวนรอบในการซื้อขายผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ที่กําหนดรูปแบบและชวงระยะเวลาการ
ลงทุนที่สอดคลองกับการคาดคะเนสถานการณในอนาคตของแตละบุคคล
4. การกําหนดรูปแบบของการลงทุนตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล แมจะแบงประเภทของ
นักลงทุนเปนกลุมใหญตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง แตสภาพแวดลอมของตลาดการเงินที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องมีผลอยางมาก ตอการกําหนดทิศทางในการลงทุน และ
รูปแบบของการลงทุน รวมถึงระดับราคาในการจําหนายกอใหเกิดชวงการพัฒนาผลิตภัณฑที่มุงเนนถึง
การคุมครองความเสี่ยงใหเปนไปตามชวงของระดับราคา โดยนักลงทุนยินยอมที่จะเสียสละกําไรที่จะ
ไดรับเพื่อกําหนดผลขาดทุนที่จํากัด โดยมีการบริหารชองทางการลงทุนอยางตอเนื่อง
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โดยปกติ หลั ก ทรั พย พื้น ฐานทางการเงิน จะประกอบไปด ว ยตราสารหนี้แ ละตราสารทุ น
เชนเดียวกับสถาบันการเงินที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมการเงินสวนใหญคือ ธนาคารพาณิชยและตลาด
หลักทรัพย อยางไรก็ตามการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงิน อันเปนผลจากการ
เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ ไดเปดโอกาสใหมีสถาบันภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑตางๆ ที่มากขึ้นโดยผานตลาดนอกระบบ (OTC Market)
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของโลก ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ในประเทศไทยแสดงดังภาพที่ 8.9 และภาพที่ 8.10
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มีหลักฐานการประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธ
ในดินแดนซึ่งเปนประเทศ
บาหเรนในปจจุบัน

2000 B C

การซื้อขายอนุพันธ สัญญาฟวเจอรแรก สัญญาฟวเจอรทาง
ในศูนยซื้อขาย
ของโลกที่กรุงโอซากา การเงินชนิดแรก
Royal Exchange ประเทศญี่ปุน
ของโลก
กรุงลอนดอน

1571

1650

1848

1865

1925

1972

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

การคิดคนสูตร
Black-Scholes

1973

สัญญาสวอป
เปดศูนยซื้อขาย
ชนิดแรกของโลก ในญีป่ ุนเปนครั้งแรก

1975

สัญญาฟวเจอร
อัตราดอกเบี้ย
ชนิดแรกของโลก

1981

1982

1985

สัญญาฟวเจอร
ดัชนีหลักทรัพย
ชนิดแรกของโลก

ที่มา: ฟวเจอร ดัชนี SET50, 2548
ภาพที่ 8.9 การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของโลก
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ตราสารอนุพันธรุนแรกสวอปเงินตราตางประเทศ
พ.ร.บ.การซื้อขาย
วอรแรนตหุนกูแปลงสภาพ
สินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ.2542

2538

2540

คาเงินบาทลอยตัว

2542

พ.ร.บ.ซื้อขายลวงหนา
พ.ศ.2546

2544

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย

2546

สัญญาฟวเจอรชนิดแรกของโลก
“ยางแผนรมควันชั้น 3”

2547

2548

สัญญาฟวเจอรอางอิงดัชนีราคาหลักทรัพย

ที่มา: ฟวเจอร ดัชนี SET50, 2548
ภาพที่ 8.10 นวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย
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บทสรุป
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเปนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมจากพื้นฐานแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรม โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ การพัฒนาเชิงพาณิชยใหตลาดตอบรับ ทั้งนี้ทฤษฏี
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตามปจจัยแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปจจัย
ทางดานเศรษฐกิ จมหภาคและเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาตราสารอนุพันธ ประเภทตางๆ ที่ เ ชื่อมโยง
คุณลักษณะของตราสารอนุพันธกับกระแสเงินสดของสินทรัพยอางอิง (Underlying Assets) การเกิดของ
ผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ จนมีจํานวนมากกวา 2,000 ประเภทในปจจุบัน สะทอนถึงความจําเปนของ
การพัฒนานวัตกรรมในการตอบสนองความตองการ ในการเปนตลาดที่แขงขันอยางสมบูรณของตลาด
การเงิน
กิจกรรม 8.1.2
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหลักๆ ดานใดบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.1.2
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมหลักๆ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาด โดยการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Conditions) ทําใหมีความตองการเครื่องมือทางการเงินเพื่อใชใน
การบริหารความเสี่ยงมากขึ้น อาทิ การพัฒนา Interest Rate Swaps ในชวงตนคริสตศตวรรษ 1982
2. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร ตัวอยางเชน การเกิด Option ซึ่งพัฒนาจาก
แบบจําลองของ Black – Sholes Model ซึ่งไดนําเสนอในป ค.ศ.1973 และนําไปสูการพัฒนารูปแบบ
ของ Option ที่มีความหลากหลาย อาทิ Collateralized Debt Obligation (CDO) ในชวงคริสตศตวรรษ
2000
3. การพัฒนานวัตกรรมอันเนื่องมาจากปจจัยทางดานภาษีและขอกําหนดของภาครัฐ โดย
การเสนอของ Modigliani และ Miller ซึ่งไดนําเสนอโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมของธุรกิจในแบบคือ
MM Model โดยมีการพิจารณาจากปจจัยทางดานภาษีประกอบจึงเกิดตราสารทางการเงินรูปแบบใหมๆ
ซึ่งเชื่อมโยงกับรูปแบบของภาษีรายไดของบุคคล
4. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
เชน การใหบริการดานธุรกรรมพาณิชยผานเครือขายระบบอิเล็คทรอนิกส อาทิ ATM, Credit Card และ
Debit Card ซึ่งสถาบันการเงินผูใหบริการไดรับประโยชนจากขนาดของการใหบริการ (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 สถาบันที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการเงิน
โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.2 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป

หัวเรื่อง
8.2.1 องคกร สถาบันที่เกีย่ วของกับนวัตกรรมทางการเงินในประเทศ
8.2.2 องคกร สถาบันที่เกีย่ วของกับนวัตกรรมทางการเงินในระดับสากล

แนวคิด
1. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหมๆ จําเปนตองมีการกํากับ ดูแลอยางใกลชิด เพื่อไมให
เกิดผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และชวยสนับสนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระยะยาว
2. ตลาดการเงินของโลกมีความเชื่อมโยงระหวางกันอยางใกลชิด การพัฒนานวัตกรรมทางการ
เงินในประเทศ จึงตองสอดคลองกับกฏเกณฑ และมาตรฐานที่กาํ หนดโดยองคกรระหวาง
ประเทศ

วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายบทบาทขององคกร สถาบันที่เกี่ยวของในประเทศ ที่มีตอการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินใหมๆ ได
2. อธิบายบทบาทขององคกร สถาบันที่เกี่ยวของในระดับสากล ที่มตี อการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินใหมๆ ได
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เรื่องที่ 8.2.1
องคกร สถาบันที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการเงินในประเทศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
นวัตกรรมทางการเงินที่มีบทบาทอยางมาก ตอปริมาณเงินในระบบซึ่งเชื่อมโยงโดยตรง ถึง
เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นหนวยงานที่กํากับควบคุมดูแลนวัตกรรมทางการเงิน จึงเปน
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในกรณีของประเทศไทยหนวยงานหนวยงานที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลของตลาดทุนโดยตรงคือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย (สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยมี ห น า ที่ สํ า คั ญ ในการดู แ ลตลาดทุ น ทั้ ง นี้ ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได กํ า หนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ที่มุงเนนใน 4 ดานไดแก (1) ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด
(2) คุมครองผูลงทุน (3) เอื้ออํานวยใหเกิดนวัตกรรมในตลาดทุน และ (4) สงเสริมการแขงขัน
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินตางๆ จึงเปนหนึ่งในนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กํ าหนดเปนพั น ธกิจสํ าคัญ โดยจั ดทํากรอบการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ให เ ปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นับตั้งแตมีการบังคบใชวันที่16 พฤษภาคม
2535
การที่ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับตางประเทศอยางกวางขวาง ภายใตระบบเศรษฐกิจ
แบบเปด ดังนั้นการพัฒนาตลาดทุนจึงไมอาจมุงเนนเฉพาะรูปแบบของหลักทรัพยเปนสําคัญ แตตอง
คํานึงถึงคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมของตลาด
การเงินของประเทศไทยดวย โดยมุงเนนการสรางเสริมเสถียรภาพของตลาดใหมีมากขึ้น โดยเฉพาะการ
คํานึงถึงภาพรวมภายใตกรอบการดําเนินงานของอาเซียน ที่จะจัดตั้งตลาดรวมของกลุมประเทศอาเซียน
ในป 2558 (Asians Economic Community: AEC) ซึ่งจะกอใหเกิดเคลื่อนยายเงินทุนเสรีมากขึ้น รวมถึง
การใหบริการดานการเงินจะมีความหลากหลาย ดังนั้นการพยายามพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล จึงจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาในดานของการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินในระดับภูมิภาค
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดดําเนินการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยการนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกผู
ลงทุน หรือผูประกอบการในการบริหารความเสี่ยง โดยความซับซอนของผลิตภัณฑทางการเงินในแตละ
ประเภทจะมุงเนนการสรางความหลากหลายใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถในการทําความ
เขาใจของผลิตภัณฑของนักลงทุน และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
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การที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได กํ า หนดให มี ก ารดํ า เนิ น การเป ด เสรี ธุ ร กิ จ
หลักทรัพยไปแลวตั้งแตป 2549 โดยจัดใหมีระบบใบอนุญาตที่รองรับการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร
(Room Service) หรือการใหบริการเฉพาะดาน (Boutique Service) เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยสามารถ
ปรับปรุงการดําเนินงานและพิจารณาการควบคุมตนทุนไดอยางสอดคลองกับรูปแบบของใบอนุญาตที่
ไดรับ ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะไมไดเปนตลาดเดียวที่มีการซื้อขายตราสารทาง
การเงิน แตนวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการพัฒนาจะไดรับการสงเสริมใหมีการซื้อขายผานตลาดนอก
ระบบมากขึ้น (OTC Market)
การดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ไดเนนรูปแบบการกํากับดูแลในรูปของการดูแลตัวเองของกลุมผูประกอบการ (Self -Regulatory
Organization: SRO) โดยเนนการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล และการดําเนินการอยางโปรงใส
(Transparency) เพื่อใหการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับตลาด
การเงินในระดับสากล ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมุงเนนความสําคัญสําหรับการดูแลรักษา
ความเรียบรอยของตลาด (Maintain Orderly Market) คุมครองผูลงทุน (Ensure Investor Protection)
และการเอื้ออํานวยใหเกิดนวัตกรรมในตลาดทุน (Foster Business Innovation) ภายใตการสงเสริมการ
แขงขัน (Promote Fair Competition)
นวัตกรรมทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธในประเทศไทย
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยมีความกาวหนาอยางมาก นับจากการ
จัดตั้งบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ถือหุนทั้งหมดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)
ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 โดย
อาศัยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติซื้อขายสินคาลวงหนาพ.ศ.2546 ทั้งนี้ผลิตภัณฑทางการเงินที่
เป น นวั ต กรรมให นั ก ลงทุ น เข า ไปซื้ อ ขายได คื อ สั ญ ญาฟ ว เจอร และสั ญ ญาออพชั่ น ที่ มี สิ น ค า หรื อ
สินทรัพยอางอิงเปน (1) หลักทรัพยเชน หุนสามัญ และกลุมหลักทรัพย (2) อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร และ
หุนกูที่มีการชําระเงินสดสวนตางราคา (Cash Settlement) แทนการสงมอบจริง (3) อัตราแลกเปลี่ยนที่มี
การชําระเงินสดสวนตางราคา (Cash Settlement) แทนการสงมอบจริง (4) ทองคํา น้ํามันดิบ และ (5)
ดัชนีทางการเงินและดัชนีกลุมหลักทรัพย
ตลาดอนุพันธของประเทศไทยประกอบไปดวยตลาดอนุพันธแหงประเทศไทย และตลาด
สิ น ค า เกษตรล ว งหน า แห ง ประเทศไทย ซึ่ ง ป จ จุ บั น อยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (กสล.) เปนผูดูแลการซื้อขายตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาในประเทศไทย
การดําเนินการของตลาดอนุพันธแหงประเทศไทย และตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย มีรูปแบบการดําเนินการ โดยมีพื้นฐานดังภาพที่ 8.11
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ที่ปรึกษาสัญญา

y บริษัทนายหนาสมาชิก

ซื้อขายลวงหนา

y ศูนยซื้อขาย
(Exchange Members)
y บริษัทนายหนาที่ไม
เปนสมาชิกสํานักหักบัญชี
(Non-Clearing Members)

ลูกคานักลงทุน
y บริษัทนายหนาสมาชิก
y สํานักหักบัญชี
(Clearing Members)

y สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

y สมาคมผูประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

y ศูนยซื้อขายฟวเจอร
(Exchange Corporation)

ผูจัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายลวงหนา
y สํานักหักบัญชี
(Central Clearing House)

ภาพที่ 8.11 องคประกอบพื้นฐานการดําเนินการของตลาดอนุพันธ
สํานักหักบัญชีกับการพัฒนาตลาดอนุพันธ
ตลาดอนุพันธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนาจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากสํานักหัก
บัญชี ซึ่งมีหนาที่สําคัญประกอบดวยการจับคูธุรกรรมการซื้อและขาย (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)
โดยปจจุบันสํานักหักบัญชีสําหรับการซื้อขายสัญญาลวงหนา คือ บริษัทสํานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 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)
ใหแกผูซื้อและผูขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดอนุพันธ สํานักหักบัญชีจึงเปนผูรับประกันการชําระ
ราคาในทุ ก สั ญ ญาซื้ อ ขายที่ เ กิ ด ขึ้ น และรั บ ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น (Performance
Guarantee) ที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหตรงตามจํานวนและเวลาที่คูสัญญาไดตกลง
ไว เพื่ อสรางความเชื่ อมั่นตอทุ กฝาย โดยในการดําเนินการดั งกล า วสํานักหักบัญชีมีป ระเด็ นที่ตอง
พิจารณา 3 ดานหลักๆ ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่สมาชิกไมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีตอสํานักหักบัญชีไดตามเวลา และจํานวนเงินที่กําหนด ดังนั้นสํานักหักบัญชี
จึงกําหนดใหสมาชิกตองจัดสงงบการเงินใหสํานักหักบัญชีไดติดตามและดูฐานะการเงินสมาชิกอยาง
ตอเนื่อง
2. การบริหารความเสี่ยงของตลาด( Market Risk) หรือความเสี่ยงดานราคา (Price Risk)
โดยสํานักหักบัญชีกําหนดใหสมาชิกวางหลักประกันในจํานวนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ราคาตราสารอนุพันธ (Volatility-Base Margin)
3. การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) สํานักหักบัญชีมีการจัดเตรียม
ดานการดําเนินการในกรณีที่คูสัญญาใดเกิดผิดนัดวางหลักประกัน (Default Procedure) รวมถึงมีการ
จัดเตรียมแหลงเงินสํารอง (Financial Resources) เพื่อใชในการจัดการและรองรับความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการผิดนัด
คณะกรรมการควบคุมดูแลตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
การที่ประเทศไทยเปนประเทศที่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทอยางมาก การจัดตั้งตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (ต.ส.ค) ซึ่งจั ดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนาพ.ศ.2542 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2544 เพื่อเปนศูนยกลางในการซื้อขายสัญญาอนุพันธสินคา
เกษตร จึงนับเปนนวัตกรรมการพัฒนาองคกรทางการเงินอยางมีนัยสําคัญของประเทศในชวงทศวรรษที่
ผานมา ทั้งนี้การลงทุนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนามีลักษณะของสินคาเกษตรในตลาดซื้อขายลวงหนา
สินคาที่เหมาะสมตอการนํามาใชเปนสินคาอางอิงในการซื้อขายในตลาดลวงหนาควรมีลักษณะดังนี้ (1)
เปนสินคาที่มีปริมาณการผลิตและมีราคาที่มีการผันแปรตลอดเวลาตามฤดูกาลผลิตหรือตามอุปสงคหรือ
อุปทาน (2) อุปสงคและอุปทานสินคาเกิดขึ้นมาก (3) เปนสินคาที่สามารถตรวจสอบคุณภาพ และจัด
ระดั บ ชั้ น (Grading) ได (4) เป น สิ น ค า ที่ เ ก็ บ ไว ไ ด น าน สิ น ค า แต ล ะหน ว ยมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น
(Homogeneous) และจัดหมวดหมูตามคุณภาพและระดับชั้นได (5) อุปสงคและอุปทานสินคาตองไมถูก
ควบคุมโดยกลุมบุคคลใด กลุมบุคคลหนึ่ง หรือแมแตรัฐบาล และ (6) เปนสินคาที่ตางประเทศใหความ
สนใจและมีการดําเนินการซื้อขายในตลาดลวงหนาในตางประเทศ ซึ่งจะทําใหเกิดผูซื้อและผูขายกระจาย
ไปทั่วโลก
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ประโยชนของตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
นับจากที่ไดมีการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา การดําเนินการของตลาดซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา มีประโยชนตอกลุมผูเกี่ยวของโดยสรุปไดดังนี้
1. กลุมเกษตรกร เนื่องจากตลาดซื้อขายลวงหนาเปนสถาบันกลางที่ชวยแกปญหาของ
เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของขอมูลการผลิต ปริมาณการผลิตและความผันผวนของระดับราคา การถูก
พอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบและปญหาเรื่องของการขาดแคลนที่เก็บรักษาผลผลิตจะนอยลง เพราะ
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตไดเปนอยางดี เมื่อทราบราคาของสินคาที่จะผลิตผานการจัดทํา
สัญญาขายสินคาในตลาดลวงหนา หนังสือสัญญาดังกลาวสามารถนําไปใชกูเงินจากสถาบันการเงินได
นอกจากนี้การทําสัญญาขายดังกลาว ถือวาเปนการประกันรายไดที่เกษตรกรจะไดรับอยางแนนอน
เกษตรกรจึงสามารถลงมือทําการเพาะปลูกไดอยางไมตองลังเลถึงปญหาดานราคาของสินคาเกษตรที่จะ
ผลิตอีกตอไป ลักษณะเชนนี้เปนการประกันความเสี่ยงของการผลิต โดยไมเปนภาระตองบประมาณของ
ประเทศเพราะเกษตรกรจะเปนผูประกันความเสี่ยงดวยตนเอง
2. กลุ ม นั ก ธุ ร กิจ การเกษตร ผู เ กี่ ย วข อ งในกลุ ม นี้ ได แ ก พ อ ค า ผู ผ ลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
การเกษตร ผูแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ผูผลิตอาหารสัตว และผูสงออก จะหมดปญหาเรื่องความผันผวน
ของราคาสินคาเกษตร ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจที่ทําอยู รวมไปถึงปญหาเรื่องตนทุนการผลิตและการวาง
แผนการผลิต ซึ่งเปนปฏิกิริยาตอเนื่องที่กระทบตอการกําหนดระดับราคาของสินคาเกษตร การทํ า
สัญญาลวงหนาสงผลใหนักธุรกิจจะไมตองผลักภาระตนทุนการผลิตที่สูงไปสูประชาชนซึ่งเปนผูบริโภค
อีกตอไปเมื่อไดลงทุนซื้อขายสินคาเกษตรในตลาดซื้อขายลวงหนา โดยผานกลไกที่ดีและถูกตองของ
ตลาด นอกจากนี้ปญหาความขัดแยงระหวางนักธุรกิจการเกษตรกับเกษตรกรจะหมดไปดวยถึงแมราคา
จะเกิดความผันผวนในอนาคต นักธุรกิจการเกษตรโดยทั่วไปจะเปนผูประกันความเสี่ยงเชนเดียวกับ
เกษตรกร
3. กลุมนักลงทุนทั่ วไป ซึ่ งสามารถใชตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาเปนทางเลือก
สําหรับการลงทุน เพราะธนาคารหรือสถาบันการเงินใหผลตอบแทนต่ํากวาอัตราเงินเฟอ ดังนั้นคนกลุมนี้
จึงตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสม โดยผูลงทุนในตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนาสวนใหญจะเปนนักเก็งกําไร เนื่องจากมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้น
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รูปแบบนักลงทุนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
นักลงทุนในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา อาจแบงตามวัตถุประสงคได 2 กลุมหลักๆ
คือ
1. กลุมผูประกันความเสี่ยง บุคคลในกลุมนี้มีทั้งเกษตรกร เจาของคลังสินคา ตลอดจนผูคา
ระดับตางๆ ที่ใชประโยชนจากตลาดลวงหนาในการประกันหรือกระจายความเสี่ยง อันเนื่องมาจากความ
ผันผวนของราคาสินคาเกษตร โดยบุคคลในกลุมผูประกันความเสี่ยงนี้อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ดวยกัน คือ
1.1 ผูประกันความเสี่ยงจากการขาย (Selling Hedger) คือผูที่ตองการขายสินคาในตลาด
ลวงหนาเพื่อประกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคา บุคคลที่จัดอยูในกลุมนี้
ไดแก เกษตรกรผูผลิต
1.2 ผูประกันความเสี่ยงจากการซื้อ (Buying Hedger) คือผูที่ตองการซื้อสินคาจริงๆ ใน
ตลาดลวงหนาเพื่อประกั นความไม แนนอนของราคาสินคาที่อาจเคลื่อนไหวจากความไมแน นอนใน
อนาคต อาทิ ผูผลิตในอุตสาหกรรมที่ระดับของสินคาเกษตรมีผลตออัตราผลกําไร (Profit Margin)
2. นักเก็ งกํ าไร บุ คคลในกลุมนี้ ไดแก นักลงทุนทั่วไปที่มีความพรอม และประสงคจะนํ า
เงิ น ทุ น เข า มาเสี่ ย ง โดยคาดหวั ง ถึ ง ผลกํ า ไรผลตอบแทนเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เงิ น ลงทุ น จากนั ก เก็ ง กํ า ไรมี
ความสําคัญตอการดําเนินงานของตลาด เพราะทําใหตลาดเกิดความคลองตัว บุคคลในกลุมของนักเก็ง
กําไรสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ
2.1 นักเก็งกําไรรายวัน (Day Trader) คือนักเก็งกําไรที่จะไมถือตั๋วสัญญาซื้อหรือขาย
ขามคืน นักเก็งกําไรประเภทนี้จะปดสถานะของตั๋วสัญญาภายในวันเดียวกัน
2.2 นักเก็งกําไรตามตําแหนงราคา (Position Trader) คือนักเก็งกําไรที่มีเงินทุนมาก นัก
เก็งกําไรประเภทนี้จะเปดสถานะตั๋วสัญญาซื้อลวงหนา เมื่อคาดวาจะมีกําไรโดยราคาระดับราคาสินคา
อาจมีราคาสูงขึ้นกวาที่ซื้อ และจะขายเมื่อคาดวาระดับราคาจะลดลง
2.3 นักเก็งกําไรระยะสั้น (Scalper) เมื่อราคาเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอยก็จะซื้อขายทันที
เปนพวกที่ชอบขายระยะสั้นลวงหนา (Short Sell) โดยนักเก็งกําไรกลุมนี้จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายในเดือน
สงมอบ หรือจะไมซื้อขายในสินคาตัวที่ราคาไมมีการขึ้นลง
2.4 นักเก็งกําไรจากราคาที่แตกตาง (Spreader or Arbitrager) คือนักเก็งกําไรจากความ
แตกตางของราคาสินคาชนิดเดียวกันที่สงมอบในเวลาตางกัน หรือเก็งกําไรจากราคาวัตถุดิบที่แตกตาง
จากผลิตภัณฑนั้นๆ เชน การเก็งกําไรจากผลตางของราคาน้ํายางสดและราคายางแผน หรือเก็งกําไร
จากผลตางของราคาขาว 5% เปนตน โดยนักเก็งกําไรกลุมนี้จะทําการซื้อขายพรอมกันเมื่อ ราคามีความ
แตกตางกัน
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ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรเปนตลาดที่มีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการ
เงินตราสารอนุพันธการซื้อขายลวงหนา เนื่องจากสินคาเกษตรเปนตลาดที่มีการแขงขันทั้งในรูปการผลิต
และการจําหนาย โดยมีผูผลิตและผูซื้อจํานวนมากกระจัดกระจายในพื้นที่กวางขวาง จึงไมมีบุคคลใดที่
สามารถควบคุมราคา กักตุนสินคาหรือกําหนดราคารับซื้อใหโดยอําเภอใจ รวมถึงการที่รัฐไมสามารถเขา
มาแทรกแซงไดโดยตรง เนื่องจากถูกควบคุมโดยองคการการคาโลก (World Trade Organization:
WTO) นอกจากนั้นสินคาเกษตรมีการจัดลําดับชั้นของคุณภาพ คุณภาพสินคา โดยไมขึ้นอยูกลับตรา
สินคา เนื่องจากสินคาเกษตรมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน
อยางไรก็ตามสินคาเกษตรที่เปนวัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบ แตมีการควบคุมปริมาณการผลิต
และการควบคุมคุณภาพ อาจทําการกําหนดชั้นของคุณภาพของสินคาลงไปไดอยางแนนอน เชน กรณี
ของยางพาราที่กําหนดระดับคุณภาพตามชั้นเปน 5 ชั้น นับเปนประโยชนอยางมากในการจัดทําเปน
สัญญาซื้อขายลวงหนา ในขณะเดียวกันปริมาณสินคาเกษตรทั่วโลกโดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงไม
มากนัก ยกเวนในกรณีเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงในพื้นที่ที่เปนแหลงผลิตสําคัญ
การกํ า หนดราคาสิ น ค า เกษตรล ว งหน า จะเกี่ ย วข อ งกั บ การวิ เ คราะห ด า นพื้ น ฐาน
(Fundamental Analysis Approach) โดยเปนการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่มีผลตอระดับราคาสินคาเกษตรนั้น ขณะเดียวกันการวิเคราะหทางดานเทคนิค (Technical
Analysis Approach) เปนการวิเคราะหกราฟ สถิติ ในอดีตที่ผานมา โดยดูจากปริมาณการผลิตในอดีต
ดัชนีราคาสินคาที่เกี่ยวของ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล รวมถึงอัตราดอกเบี้ย สภาพดินฟาอากาศ
ที่คาดการณในอนาคต
บทสรุป
ประเทศไทยมี ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบเป ด การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น ให มี ค วาม
สอดคลองทัดเทียมกั บตลาดการเงินในระดับภูมิภาคจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางมาก โดยสํานัก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งนี้การที่ประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานทางดานเกษตรกรรม การจัดตั้งตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย (ต.ส.ค) ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ.2542 เปนนวัตกรรม
ทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
กิจกรรม 8.2.1
1. หนวยงานที่มีบทบาทอยางมากตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยคือ
หนวยงานใด และปจจุบันมีนโยบายการดําเนินการในดานการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอยางไร
2. ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานใด
และมีประโยชนอยางไรกับผูเกี่ยวของ
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แนวตอบกิจกรรม 8.2.1
1. หนวยงานหลักที่มีหนาที่ในควบคุมดูแลการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย
คื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง มี อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งนี้ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน ที่มุงเนนใน 4 ดานหลัก
ไดแก (1) ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาด (2) คุมครองผูลงทุน (3) เอื้ออํานวยใหเกิด
นวัตกรรมในตลาดทุน และ (4) สงเสริมการแขงขัน
2. ตลาดสิ น ค า เกษตรล ว งหน า อยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนาพ.ศ. 2542 โดยตลาดสินคาเกษตรลวงหนามีประโยชนตอผูเกี่ยวของ คือ กลุมเกษตรกร
โดยจะชวยใหเกิดขอมูลการวางแผนการผลิตอยางเหมาะสมซึ่งเชื่อมโยงกับระดับของราคา นอกจากนี้ใน
กลุมของนักธุรกิจทางการเกษตรสามารถบริหารตนทุนและใชกลไกราคาในตลาดซื้อขายลวงหนาในการ
กําหนดราคาจําหนายหรือการกําหนดราคาเพื่อการสงออกสินคาทางการเกษตร ในสวนของกลุมนัก
ลงทุนทั่วไปนอกจากจะเปนทางเลือกในการลงทุนที่มีผลตอบแทนในระดับสูงในชวงระยะเวลาสําหรับชวง
ระยะเวลาอันสั้น
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เรื่องที่ 8.2.2
องคกร สถาบันที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการเงินในระดับสากล
นวัตกรรมทางการเงินไดนําไปสูการเกิดหลักทรัพย หรือ ตราสารทางการเงินประเภทตางๆ
อยางหลากหลาย ซึ่งผูออกหลักทรัพยและนักลงทุนใหความสําคัญถึงรูปแบบการกํากับดูแลดวยกลุม
ตนเอง (Self Regulatory Organization: SRO) อยางไรก็ตามปจจุบันองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาท
กํากับดูแลและติดตามการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลและไดรับการยอมรับในบทบาท
อยางกวางขวางคือ ธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International Settlement:
BIS)
ความเปนมาและวัตถุประสงค
ธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศเมื่อปพ.ศ.2473 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด BIS มีสํานักงานใหญอยูที่เมือง Basel
ประเทศสวิตเซอรแลนดตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน
BIS เปนธนาคารสําหรับธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหวางประเทศทําหนาที่
ประสานงานระหวางธนาคารกลางในการกํากับดูแล โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางสถาบันการเงินตางๆ รวมทั้งเสริมสรางเสถียรภาพของระบบการเงิน
ตลอดจนทําหนาที่เปนศูนยกลางทางดานวิชาการจากการทําวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน (Article 3,
Bank for International Settlement, 1930)
เนื่องจาก BIS ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายระหวางประเทศ จึงไดรับสิทธิพิเศษและการ
ปลอดภาระภาษี ใ นฐานะองค กรระหวางประเทศตามกฎหมายของประเทศสวิต เซอรแลนด ภายใต
ขอตกลงของสํานักงานใหญ (Headquarter Agreement) ระหวาง BIS กับ Swiss Federal Council ที่ทํา
ขึ้นวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2480 (แกไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546) ถึงแมวาการจัดตั้ง BIS
จะเปนเชนเดียวกับสถาบันการเงินที่มีลักษณะของบริษัทจํากัด โดยมีทุนประเดิมจากการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม BIS มีลักษณะบางประการที่แตกตางจากองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด คือการกําหนดใหมีองคกรยอยตั้งประจําอยูในทวีปเอเชียและแปซิฟก ซึ่งตั้งอยู
ในเขตปกครองพิเศษฮองกง (Hong Kong SAR) และในทวีปอเมริกา ที่ตั้งอยูที่เมืองเม็กซิโกซิตี้
การดําเนินงานของ BIS เปนรูปธรรมและรูจักกันอยางแพรหลายนับจากตนปพ.ศ.2503
เมื่อกลุมประเทศอุตสาหกรรม G10 ซึ่งประกอบไปดวยประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี
อิตาลี ญี่ปุน เนเธอรแลนด สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา มีการประชุมใหญ เพื่อพิจารณา
และวิเคราะหในเรื่องเสถียรภาพของเงินตราระหวางประเทศและประเด็นทางการเงิน โดยเหลาประเทศ
สมาชิกกลุม G10 เห็นชอบใหมีการนําทรัพยากรที่หามาไดไปใหกองทุนการเงินระหวางประเทศเพื่อ
นําไปเปนโควตาเงินทุน ภายใตขอตกลงเงินกูระหวางกันที่เรียกวา General Arrangements to Borrow
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(GAB) อยางไรก็ตามภายหลังจากการจัดตั้งองคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) เริ่มมีความพยายามใหแยก
งานดานการชําระหนี้ระหวางธนาคารกลางของประเทศสมาชิกออกจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เพื่อสรางเสถียรภาพ 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 หุนทั้งหมดนี้ไดรับการถือโดยสมาชิก BIS ซึ่งคือเหลาธนาคารกลางของประเทศสมาชิก โดยที่
สมาชิกธนาคารกลางสามารถขยายการลงทุนจากสัดสวนการลงทุนสวนแรก 200,000 หุน โดยการซื้อ
สิทธิจากบรรดาสมาชิกที่ไมใชธนาคารกลาง (Non - Central Banks) ทั้งนี้สิทธิในการกํากับ BIS ผาน
คณะกรรมการ (Board of Director) จะเปนไปตามสัดสวนหุนที่ถือครอง
นับจากที่ไดมีการกอตั้ง BIS ขึ้น BIS ไดปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการสรางความรวมมือ
ระหวางธนาคารกลางประเทศสมาชิกภายใตขอตกลง Basel ทั้งนี้ความรวมมือสวนใหญจะอยูในรูปของ
การใหการสนับสนุนงานดานการวิจัยและขอมูลสถิติแกธนาคารกลางของประเทศสมาชิก
นอกเหนือจากการสรางความรวมมือแลว BIS ยังทําหนาที่ในการเปนตัวแทนของระบบการ
จายเงินของประเทศยุโรป (European Payment Union: EPU) ในชวงปพ.ศ.2493 ถึงพ.ศ.2501 ชวยให
กลุ ม ประเทศยุ โ รปสามารถรั ก ษาเสถี ย รภาพของค า เงิ น ได ใ นระดั บ หนึ่ ง ทั้ ง นี้ BIS ได ทํ า หน า ที่
เชนเดียวกันนี้ในชวงกอนการรวมกลุมของกลุมประเทศสหภาพยุโรป (EMS) ในชวงปพ.ศ.2522 จนถึง
พ.ศ.2537
นับจากที่ไดมีการจัดตั้ง BIS สถาบันการเงินแหงนี้ไดเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือ
วิ ก ฤตการณ ท างการเงิ น ในหลายประเทศ ไม ว า จะเป น การแก ไ ขป ญ หาวิ ก ฤตการณ ใ ห กั บ ประเทศ
ออสเตรีย และเยอรมนี ในชวงปพ.ศ.2474 จนถึงพ.ศ.2476 รวมถึงการใหความชวยเหลือแกธนาคาร
กลางของประเทศอังกฤษและธนาคารกลางประเทศฝรั่งเศสในวิกฤตการณอันเนื่องมาจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลของทั้งสองประเทศในปพ.ศ.2531 BIS ไดคอยๆ ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
เดิมที่มุงเนนการดูแลเฉพาะเสถียรภาพของธนาคารกลางในแตละประเทศใหครอบคลุมไปถึงการดูแล
ธนาคารพาณิชยนับจากที่ไดมีการลมสลายของสถาบันการเงิน Bankhaus Heratatt ในประเทศเยอรมนี
และธนาคาร Franklin National ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปพ.ศ.2517 และนําไปสูขอสรุปในปพ.ศ.2531
ในการจัดตั้ง Basel Capital Accord เพื่อเปนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทางดานสินเชื่อซึ่งสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศใชอางอิงในการพิจารณาสินเชื่อแกธนาคารพาณิชยประเทศใดประเทศหนึ่ง
ขอตกลงจากการปรับปรุงเงื่อนไขบนความเพียงพอของเงินทุน (Capital Accord) ถูกบังคับ
ใชนับตั้งแตปลายปพ.ศ.2549 และรูจักโดยทั่วไปในชื่อของ Basel II จะมีความเขมงวดมากขึ้น โดยมี
เปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสถาบันการเงิน
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นับจากในระยะเริ่มแรกของการกอตั้ง หนาที่หลักของ BIS คือ การรวบรวมการบริหารและ
การแจกจายกําหนดการชําระหนี้ประจําปของประเทศเยอรมนีตามขอตกลง อันเนื่องมาจากสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ซึ่งเปนที่มาของชื่อธนาคาร เชนเดียวกับการใหบริการเงินกูเพื่อชวยเหลือทางดานการเงิน
ตอมา BIS ไดพัฒนามาทําหนาที่เสมือนเปนเลขานุการของที่ประชุมเพื่ออํานวยความสะดวกในดาน
ความรว มมื อระหว า งธนาคารกลาง อย า งไรก็ตามขอ กําหนดของความร ว มมื อทางการเงิ นระหวา ง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละป ทําใหความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่นี้ของ BIS หมดไป
ปจจุบันภารกิจของ BIS มี 2 ประการหลักๆ คือ ประการแรก BIS ทําหนาที่ใหความ
ชวยเหลือแกธนาคารกลางและเจาหนาที่ทางการเงินอื่น ๆ ของเหลาประเทศสมาชิกในการสนับสนุน
ความมั่นคงทางการเงินและการคลังที่มากขึ้น ซึ่งอาจอยูในรูปของเงินชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศ ประการที่สอง BIS ทําหนาที่เปนธนาคารเฉพาะสําหรับธนาคารกลาง ซึ่ง
ใหบริการเกี่ยว กับการปฏิบัติการทางการเงิน การทําหนาที่เปนผูพิทักษทางการเงิน (Treasurer) และ
ตัวแทนค้ําประกัน ทั้งนี้กิจกรรมสําคัญของ BIS ที่มีการดําเนินการในปจจุบัน คือ
1. การสนับสนุนดานความรวมมือทางการเงินและการคลังระหวางประเทศ BIS ได
จัดตั้งสถาบันเพื่อความรวมมือทางการเงินและการคลังระหวางประเทศ เพื่อทําหนาที่เสมือนที่ประชุม
สําหรับธนาคารกลาง และยังเปนที่ประชุมสําหรับหนวยงานทางการเงินและหนวยงานที่วางกฎระเบียบ
อื่นๆ อีกดวย โดยมีแผนกการเงินและเศรษฐกิจทําการ คนควาและวิเคราะหทางดานสถิติ และเผยแพร
ผานสถาบันดานความมั่นคงทางการเงิน หรือสํานักงานตัวแทนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกที่ประเทศ
ฮองกง หรือในภูมิภาคอเมริกาที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ในการประชุมจะดําเนินการทุกๆ 2 เดือนเพื่อเปด
โอกาสใหผูวาการธนาคารกลางของเหลาประเทศสมาชิกมาพบกัน หัวขอของการประชุมไดรวบรวมเอา
สถานการณและโอกาสทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหวางประเทศในปจจุบันสรุปใหแกผูเขารวม
ประชุม อีกทั้งยังมีการวิเคราะหประเด็นสําคัญ ๆ ตาง ๆ ที่นาสนใจ หัวขอในการสนทนาไมไดจํากัดแต
เพียงหัวขอทางการเงินและเศรษฐกิจ แตยังรวมถึงหัวขอที่เปนที่สนใจ และอาจเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของธนาคารกลางประเทศสมาชิก เชน หัวขอทางดานกฎหมาย บริษัทภิบาล สารสนเทศและ
ทรัพยากรบุคคล เปนตน การประชุมทุกๆ 2 เดือนนี้เปนการเปดโอกาสใหผูวาการธนาคารกลางของกลุม
G10 ไดสนทนาโตแยงเรื่องกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะกรรมการไดรายงานตอที่ประชุม ดังนั้น การประชุมจึง
ชวยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดเห็นระหวางผูเขารวมประชุม ชวยสรางความ
เขาใจที่ดีระหวางผูเขารวมประชุมในดานการพัฒนาตลาดการเงินระหวางประเทศ
BIS ยังสนับสนุนการประชุม อื่นๆ ของเจาหนาที่ธนาคารกลางระดับสูง ไมวาจะเปนการ
ประชุมที่จัดขึ้นเปนประจํา เชน การประชุมของนักเศรษฐศาสตรทุกๆ 2 ป หรือการประชุมประจําปของ
ผูแทนผูวาการจากตลาดเศรษฐกิจใหม (Emerging Market Economies) หรือการประชุมเพื่อ
วัต ถุ ประสงคอันเป นการเฉพาะ เปนต น ข อสรุปที่ไดจากการประชุมเหลานี้จะไดรับการตีพิมพแ ละ
เผยแพรสูสื่อตาง ๆ รวมถึงเว็บไซตของ BIS เอง นอกจากการรายงานผลการประชุมแลว BIS ยังทํา
หนาที่ทางดานวิชาการในการคนควาทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และกฎหมายทางการเงินระหวาง
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ประเทศ ตลอดจนทําหนาที่รวบรวมขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของกับ BIS โดยเผยแพรในรายงานประจําป
และ BIS Review เปนหลัก นอกจากนี้ BIS เปนผูสนับสนุนที่สําคัญสําหรับการจัดตั้งสถาบันความมั่นคง
ทางการเงิน (Financial Stability Institute: FSI) FSI จะรับผิดชอบโดยตรงตอการจัดการสัมมนาและการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในขอบเขตภารกิจของ BIS
2. การใหบริการแกคณะกรรมการและหนวยงานทางการเงินอื่นๆ คณะกรรมการหลัก
ผูกําหนดทิศทางการดําเนินการของ BIS คือคณะกรรมการที่ประกอบไปดวยผูวาการของธนาคารกลาง
G10 ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปในนามของคณะกรรมการ G10 คณะกรรมการชุดดังกลาว มีพัฒนาการมา
ตามลําดับจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ กอนหนานี้ 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
ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดานสิทธิของการประกันภัยและการรับประกันเงินฝาก ในขณะที่หนาที่
ของ FSF ไดขยายขอบเขตการปฏิบัติงานกวางมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมไปถึงการรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางการเงิน และเสถียรภาพของสถาบันทางการเงินระหวางประเทศตลอด จนเปนผูรับผิดชอบ
ดูแลหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลระหวางประเทศ
3. การจัดตั้งระบบการดูแลระเบียบดวยตนเอง (Compliance System) BIS มีนโยบาย
หลักในการจัดตั้งและสนับสนุนระบบดูแลระเบียบดวยตนเอง (Compliance System) เพื่อถายทอดความ
รับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรวมมือ ซึ่ง
รับผิดชอบในการตัดสินใจสําหรับความรวมมือดานตาง ๆ ของประเทศสมาชิก เชน การบริการทางดาน
กฎหมาย การควบคุมความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เปนตน
BIS มีบทบาทอยางมากตอการใหบริการดานขอมูล และใหคําแนะนํา ในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการความรวมมือจะประกอบไปดวยตัวแทนจากเหลาประเทศสมาชิก โดยการประชุมของ
คณะกรรมการความรวมมือจะมีอยางนอย 4 ครั้งตอป ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองเรียกประชุมเปน
กรณีพิเศษสามารถดําเนินการได โดยตองไดรับอนุญาตจากตัวแทนผูจัดการทั่วไปในฐานะประธาน
เสียกอน สําหรับภาพรวมดานการใหบริการของ BIS สามารถแบงออกเปน 2 ดานหลักๆ คือดานการ
ใหบริการการลงทุนของธนาคารกลาง และดานการใหบริการการบริหารการลงทุนของธนาคารกลาง
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เนื่องจาก BIS ทําหนาที่เปนนายธนาคารของธนาคารกลางเหลาประเทศสมาชิก จึงเปน
เสมือนศูนยกลางของธนาคารกลางตางๆ ที่รับดูแลเรื่องการจัดการเงินกองทุนจากธุรกรรมการใหกูยืม
ระหวางประเทศสมาชิก โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานในแตละดานดังนี้
1. การใหบริการดานการลงทุนแกธนาคารกลาง เนื่องจาก BIS ตองใหน้ําหนัก
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพยที่ลงทุนเปนอันดับแรก ดังนั้นธุรกรรมใดๆ ของ BIS
จึงถูกกําหนดในเรื่องหลักเกณฑสําหรับการลงทุนเปนสําคัญ กลาวคือสินทรัพยเพื่อการลงทุนของ BIS
ตองมีคุณสมบัติหลัก 3 ขอ เปนพื้น ฐานตอการพิจารณา คุณสมบัติ 3 ขอที่วานี้ไดแก
1.1. ดานความมั่นคง (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 จะมีการจัดทําเครื่องมือทางการเงินขึ้นเปนการเฉพาะ โดยเชื่อมโยง
ระหวางการใหบริการการบริหารสินทรัพยเพื่อการลงทุนใน Basel ประเทศสวิตเซอรแลนดกับสาขาที่
Hong Kong SAR โดยหลักทรัพยทางการเงินของ BIS ที่มีชื่อเสียงมากคือ ตราสารการเงินของ BIS
(BIS Money Market Instrument) สวนใหญอยูในรูปของเงินฝากประจํามีทั้งแบบที่เปนจํานวนและวัน
ครบกําหนดที่เปนมาตรฐานและไมเปนมาตรฐาน
ตราสารทั้งสองประเภทมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัวในรูปของสกุลเงินตางๆ แต
การกําหนดดัชนีอางอิงของตราสารประเภทนี้จะเชื่อมโยงกับราคาของ SDRs และทองคํา โดยมีการ
บริหารความเสี่ยงในตลาดลวงหนาผานเครื่องมือทางการเงินประเภทตางๆ เชน Forward, Swap หรือ
Option เพื่อลดความผันผวนของการปริวรรตเงินตราในเงินสกุลหลัก
สําหรับตราสารระยะยาวที่มีชื่อเสียงของ BIS อีกประเภทคือตราสารที่เปลี่ยนมือได (BIS
Tradable Instrument) เพราะตราสารประเภทนี้มีสภาพคลองสูงสุดสําหรับการเปลี่ยนมือ เนื่องจาก BIS
เปนผูรับซื้อคืนตราสารทั้งหมดหรือบางสวนตามราคาอางอิงในทองตลาด อีกทั้งตราสารประเภทนี้ยังมี
ความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับที่ดีเชนเดียวกับตราสารชั้นหนึ่ง แตมักจะใหผลตอบแทนที่สูงกวา
การเสนอราคาซื้อและราคาขายของ BIS นั้นจะผันแปรไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น โดย
จะอางอิงตามราคาตลาดในชวงเวลาที่เปดใหมีการซื้อขายของตลาดนั้นๆ (Dealing Hours) โดยอัตรา
ดอกเบี้ยของ BIS โดยทั่วไปจะสูงกวาอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายหลักทรัพยประเภทเดียวกัน
(Sovereign Paper of Comparable Maturity)
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2. การใหบริการการบริหารการลงทุนของธนาคารกลาง BIS ไดจัดใหมีบริการพิเศษ
ของธนาคารเพื่อใหการชวยเหลือแกบรรดาธนาคารกลางของเหลาสมาชิกทางดานการเงิน และชวยเหลือ
ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
หรือการสํารองทองคํา
ในการบริหารการลงทุนสําหรับธนาคารกลาง BIS ใหความสําคัญเปนอยางมากสําหรับการ
ควบคุมความเสี่ยง โดยมีการแยกการดูแลในแตละสวนออกจากกันตามประเภทของสถาบันการเงินที่
เปนสมาชิกผลการใหบริการของ BIS ทําใหสภาพคลองของการกูยืมระยะสั้นดีขึ้น เพราะ BIS รับหนาที่
เปนตัวกลางในการดูแลเรื่องการลงทุนหลักทรัพยประเภทตาง ๆ และเปนตัวแทนเรียกเก็บชําระหนี้
BIS มีรายไดหลักจากรายไดประจําจากการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งสวนใหญมาจากการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ํา รวมทั้งรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ลักษณะการรวมลงทุนในรูปแบบของกองทุนเปด
การดําเนินการของ BIS ที่ผานมามีสวนชวยสงเสริมการสรางเสถียรภาพใหเกิดขึ้นกับระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของโลก ผานสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Institute) เนื่องจาก
ความมั่นคงทางการเงินในตลาดการเงินระหวางประเทศเปนสิ่งที่สําคัญ สําหรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะสําเร็จไมไดถาปราศจากระบบการเงินที่มั่นคง เพราะระบบการเงินที่ออนแอสามารถ
ทํ า ลายความมั่ น คงของเศรษฐกิ จ ในประเทศ จากการโจมตี จ ากภายนอก ดั ง เช น วิ ก ฤตการณ ท าง
เศรษฐกิจของไทยในปพ.ศ.2540 รวมทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาของตลาดการเงินสากลระหวาง
ประเทศอยางไรก็ตาม การสรางและรักษาภาคการเงินของตลาดการเงินระหวางประเทศใหมั่นคง เปน
เรื่อ งที่ ไ ม งา ยนั กสํ า หรับ ประเทศใดเพีย งประเทศหนึ่ ง เพราะความไม เ พี ยงพอด า นข อ มูล ของผู ฝ าก
สถาบันการเงิน และผูกูนําความเสี่ยงมาสูระบบตลาดการเงินระหวางประเทศโดยรวมการควบคุมทาง
การเงินที่มีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ จะผลักดันใหเกิดมาตรฐานการไหลเวียนของเงินทุน นําไปสู
การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมีความโปรงใสซึ่งองคกรกลางที่เปนผูควบคุม ตองมีความเขาใจ
ถึงความเสี่ยงในกิจกรรมทางการเงินรูปแบบตางๆ ภายใตทางเลือกที่คาดหวัง เพื่อใหสามารถจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิผล สามารถสรางกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ในการ
ควบคุมตลาดการเงินระหวางประเทศ
BIS เปนหนวยงานหลักที่ผลักดันใหมีการจัดตั้งสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (FSI) ขึ้นใน
ปพ.ศ.2542 เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือผูควบคุมดูแลทั่วโลกในดานการพัฒนาระบบการเงิน และทําใหระบบ
การเงินมีความเขมแข็งขึ้นในรูปแบบของการดูแลตัวเอง (Self Regulatory Organization: SRO) เพราะ
เสถี ย รภาพทางการเงิ น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ไ ม ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได ถ า ระบบการเงิ น ไม มี ค วามเข ม แข็ ง
นอกจากนั้นระบบการเงินที่ออนแอจะไดรับผลกระทบจากภายนอกมาก เชน การไดรับอิทธิพลคุกคาม
จากตลาดการเงินระหวางประเทศอยางรุนแรง เปนตนการควบคุมดูแลตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ตองมีการดําเนินงานที่เนนความมีเสถียรภาพและความปลอดภัย โดยสถาบันการเงินมักมีนโยบายใน
การจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการทํางานในระดับการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ
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สถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Institute: FSI) ไดรับการจัดตั้งขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค ประกอบดวย (1) สงเสริมการควบคุมและการวางแผนดานการเงิน ตลอดจนสนับสนุน
การปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานของทุกประเทศ (2) สนับสนุนการจัดหาผูควบคุมเกี่ยวกับขอมูลของ
ตลาดผลิตภัณฑ ฝกอบรมและใหความรูดานเทคนิคเพื่อชวยการปรับตัวใหเขากับนวัตกรรมดานการเงิน
ของตลาดการเงินระหวางประเทศ (3) ชวยผูควบคุมแกไขปญหาที่ทาทายโดยใชประสบการณรวมในการ
สัมมนาและการประชุมเพื่อฝกหัด (Workshop) และ (4) ชวยผูควบคุมในการปฏิบัติและการใชเครื่องมือ
ในการแกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได
นับจากที่ไดมีการกอตั้ง FSI ขึ้น กิจกรรมสําคัญของ FSI ที่ผานมาไดแก
1. การจัดกลุมสัมมนา (Focus Seminars) สัมมนานี้พบไดทั่วไปในการประชุม Basel ทั้งนี้
FSI จะจัดสถานที่สําหรับประชุมสัมมนาระหวางผูอาวุโสจากบรรดาประเทศสมาชิก เพื่อศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชื่อมโยงไปสูการควบคุมและกําหนดขอบังคับทางการเงิน
2. การจัดกลุมสัมมนาระดับภูมิภาค (Regional Seminars) FSI มีการทํางานใกลชิดกัน
ระหวาง 14 กลุมภูมิภาค เพื่อเสนอการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่รอบโลกเวียนไปตามภูมิภาค
ของกลุมประเทศสมาชิก รายละเอียดของหัวขอตาง ๆ ที่มีความพิเศษเปนการเฉพาะจะกําหนดจาก FSI
โดยการปรึกษากันของหัวหนากลุมสัมมนาทองถิ่นยอย
3. การจัดกลุมประชุมเปนการเฉพาะ (Special Meeting) FSI จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือก
กลุมผูประชุมทุกป เพื่อใหผูที่เขารวมประชุมมีโอกาสอภิปรายหัวขอสําคัญตางๆ เพื่อประเมินแนวโนม
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 ใหผูควบคุมดูแลที่มีขอมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู
ควบคุมดูแล สามารถเผยแพรขอมูลตาง ๆ เหลานี้ผานจดหมายขาวเครือขาย FSI ในทุกๆ ไตรมาส
ตลอดจนอนุญาตใหมีการเผยแพรผานสิ่งพิมพ และจดหมายประเภทอื่นๆ เปนครั้งคราว
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บทสรุป
ธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศ (Bank for International Settlement : BIS) เปน
องคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทอยางมากในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินระดับสากล โดยบทบาท
หลักของ BIS ในชวงสองทศวรรษที่ผานมามีความโดดเดนทั้งในดานการใหความสนับสนุนทางดาน
วิชาการแกประเทศสมาชิก และเปนหนวยงานกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลดานผลิตภัณฑทางการเงิน
ซึ่งมีความหลากหลายอยางมากในปจจุบัน ทั้งนี้การจัดตั้งสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial
Stability Institute: FSI) มีผลอยางมากตอการกํากับดูแลการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระดับสากล
ไมใหเกิดผลกระทบตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจของโลก จากความผันผวนของระดับราคาของผลิตภัณฑ
ทางการเงินประเภทตางๆ
กิจกรรม 8.2.2
1. หนาที่ที่สําคัญของธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศประกอบไปดวยอะไรบาง
2. หนาที่ของสถาบันเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Institute : FSI)
ประกอบดวยหนาที่ใดบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.2.2
1. หนาที่ที่สําคัญของธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศหรือ BIS ประกอบไปดวย
(1) การใหชวยเหลือแกธนาคารกลางและเจาหนาที่ทางการเงินอื่นๆ ของประเทศสมาชิกเพื่อใหเกิด
ความมั่นคงทางการเงินและการคลังที่มากขึ้น (2) ธนาคารเพื่อการชําระเงินระหวางประเทศหรือ BIS ทํา
หนาที่เปนธนาคารเฉพาะสําหรับธนาคารกลางเพื่อใหบริการเกี่ยวกับปฎิบัติการทางการเงินและทําหนาที่
เปนผูพิทักษทางการเงิน (Treasurer) ตัวแทนค้ําประกัน และสนับสนุนใหเกิดการรวมมือทางการเงินการ
คลังระหวางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดระบบการดูแลระเบียบดวยตนเอง
2. สถาบันเสถียรภาพทางการเงินไดรับการจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ (1) สงเสริมการ
ควบคุมและการวางแผนดานการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานของทุกประเทศ
(2) สนับสนุนการจัดหาผูควบคุมเกี่ยวกับขอมูลของตลาดผลิตภัณฑ ฝกอบรมและใหความรูดานเทคนิค
เพื่อชวยการปรับตัวใหเขากับนวัตกรรมดานการเงินของตลาดการเงินระหวางประเทศ (3) ชวยผูควบคุม
แกไขปญหาที่ทาทายโดยใชประสบการณรวมในการสัมมนาและการประชุมเพื่อฝกหัด (Workshop) และ
(4) ชวยผูควบคุมในการปฏิบัติและการใชเครื่องมือในการแกปญหาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได
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ตอนที่ 8.3
ตราสารทางการเงินสมัยใหม
โปรดอานหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงคของตอนที่ 8.3 แลวจึงศึกษารายละเอียดตอไป

หัวเรื่อง
8.3.1 ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมในระดับสากล
8.3.2 ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย

แนวคิด
1. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการพัฒนาแบบจําลองสมัยใหมจํานวนมาก
ตราสารทางการเงินหลากหลายประเภทไดรับการนําเสนอสูตลาด โดยมีความแพรหลาย
ของตราสารทางการเงินในหลายประเทศ
2. ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมทางการเงินของประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
นับจากการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535

วัตถุประสงค
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแลว นักศึกษาสามารถ
1. ยกตัวอยางตราสารการเงินรูปแบบใหมๆ ที่เปนนวัตกรรมในระดับสากลได
2. ยกตัวอยางตราสารการเงินรูปแบบใหมๆ ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน
ในตลาดการเงินของประเทศไทยได
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เรื่องที่ 8.3.1
ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมในระดับสากล

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเปนตราสารประเภทใหมๆ มีความเกี่ยวของเปนอยางมาก
กับตราสารอนุพันธ โดยตราสารอนุพันธ คือ ตราสารทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงมูลคาของ
ตราสารกับสินทรัพยมูลฐาน สินทรัพยอางอิง (Underlying Asset) โดยสินทรัพยอางอิงอาจจะเปน
สินทรัพยทางการเงิน เชน ขาว ทองคํา น้ํามัน โดยตราสารอนุพันธอาจมีความเชื่อมกับตราสารอนุพันธ
หนึ่งได
ตราสารอนุพันธเกิดขึ้นครั้งแรกที่เกาะบาหเรน (Bahrain Island) โดยกลุมพอคาที่สงสินคา
ไปจําหนายในอินเดีย ในประเทศฮอลแลนดในชวงป ค.ศ.1638 เกิดความคลั่งไคลดอกทิวลิป (Tulip
Mania) อยางตอเนื่องในชวง ค.ศ.1634 จนถึง ค.ศ.1638 ทําใหการซื้อขายดอกทิวลิปอยูในรูปของ
สัญญาออพชั่นเปนครั้งแรก ในทวีปเอเชียตลาดคาขาวโยโดยา (Yodaya Rice Market) กรุงโอซากา
ประเทศญี่ปุน เปนตลาดลวงหนาสําหรับขาวซึ่งเกิดขึ้นในป ค.ศ.1730 โดยเปนการซื้อขายใบจํานําขาว
(Ware house) ในขณะที่ตลาดลวงหนาของโลกสมัยใหมเริ่มขึ้นใน ค.ศ.1840 ที่นครชิคาโกซึ่งขณะนั้น
เปนศูนยกลางการขนสงและกระจายสินคาที่สําคัญของภูมิภาคตะวันตกเปนศูนยกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเกษตรกรจะนําผลผลิตทางการเกษตรเขามายังนครชิคาโกเพื่อจําหนายและสงตอไป
ยังเมืองในเขตตะวันออก และรอบๆ แตเนื่องจากปจจัยทางดานฤดูกาล การเก็บเกี่ยวธัญพืชจากผูปลูก
ตางๆ เมืองเกิดขึ้นใกลเคียงกันในชวงปลายฤดูรอนและฤดูใบไมรวง สงผลใหสถานที่เก็บธัญพืชของของ
นครชิคาโกไมเพียงพอ ตอการรับผลผลิตจากแหลงตางๆไดพรอมเพรียงกัน จึงไดมีการจัดตั้งองคกร
กลางตลาดสินคาเกษตร โดยจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในรูปของ Chicago Board of Trade (CBT หรือ CBOT)
เมื่อป ค.ศ.1848 โดยเปนกลไกที่เรียกวา “To-arrive Contract” คือเกษตรผูผลิตขาวสาลี สามารถตกลง
ในราคาขาย ในการเจรจาขายขาวลวงหนาแลวจึงทําการสงมอบ โดยขาวโพดเปนสินคาแรกที่มีการซื้อ
ขายในรูปของสัญญากระดาษ “To-arrive Contract” ถูกพัฒนาเปน “Contract” ในระยะเวลาตอมา
นับจากที่ศาสตราจารยฟวเจอร แบล็ค และศาสตราจารยไมรอน โซลส ไดเสนอ (BlackScholes Model) ไดเกิดการพัฒนาอยางมากในตราสารอนุพันธตางๆ เชนเดียวกับตลาดซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศมีการผันผวนอยางมากนับตั้งแตลมสลายของสนธิสัญญาเบร็ตตันวูดส (Bretton Woods
Agreement) ในปพ.ศ.2514 สงผลใหนักลงทุนตองการเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับตอ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงและในชวงทศวรรษ 1980 กอใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินใหมคือ SWAP ซึ่งเปนสัญญาที่ถูกพัฒนาจากพื้นฐานของ FORWARD มีสภาพ
คลองที่สูงกวาไดรับความนิยมอยางมากในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในส ว นของอั ต ราดอกเบี้ ย การซื้ อ ขายสั ญ ญาล ว งหน า เริ่ ม ซื้ อ ขายในป 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 ซึ่งตลาดที่มีการซื้อขาย
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 โดยเงื่อนไขของการซื้อขาย
ที่ระบุในตลาดไดแก จํานวนมูลคาของสัญญา (Multiplier) ชวงของการกําหนดการใชสิทธิราคา (Strike
Price) โดยตลาด CBOT มีการที่ซื้อขายผลิตภัณฑทางการเงินหลักๆ 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
ทั้งนี้นวัตกรรมทางการเงินที่มีการพัฒนาในชวงตนของคริสตศตวรรษ 2000 โดยมีการซื้อ
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
นวัต กรรมทางการเงิ นที่ถู กพั ฒ นาในชว งทศวรรษที่ผ า นมาและได รับการยอมรั บอยา ง
แพรหลาย สรุปดังภาพที่ 8.13
Draft@25Mar11
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 53
• Asian Options เปนคาเฉลี่ยเลขคณิตของราคาการใชสิทธิ (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 เปนเอกสารสิทธิที่จายดอกเบี้ยคงที่โดยเงินตนมีการ
เชื่อมโยงกับดัชนี S&P 500
• Liquid-Yield Option Notes (LYONs) เปนตราสารหนี้ประเภท Zero coupon ซึ่งเงินตนจะถูก
อางอิงกับองคประกอบของดัชนีตลาดหุนของนิวยอรก (NYSE Composite Index) โดยมีการ
กําหนดราคาขั้นต่ํา
• Bonds with Imbedded Options Put Bonds เปนกรณีที่ผูซื้อสามารถที่จะขายพันธบัตรกลับไป
ยังผูออกในราคา par โดยมีการกําหนดระยะเวลาเปนการลวงหนา
• Callable Bonds and MBS เปนพันธบัตรซึ่งอาจจะสามารถเรียกคืนโดยผูออกพันธบัตรขึ้นกับ
สถานะของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการตกลงกันลวงหนา เชน อัตราดอกเบี้ยอางอิง หรือ ภาวะทางการ
คลังของผูออก
• Quantos หรือ Foreign Equity Investment without Foreign-Exchange Risk เปนกรณีที่นัก
ลงทุนสามารถที่จะจํากัดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินทรัพย เชน ราคาหลักทรัพย
พรอมๆ กับการจํากัดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign-currency Risk) โดยในสัญญา
ลวงหนาจะกําหนดใหนักลงทุนสามารถที่จะซื้อหลักทรัพยในตางประเทศ ซึ่งมีเงินทุนที่แตกตาง และ
สามารถเปลี่ยนในการเปลี่ยนเปนเงินทุนทองถิ่นที่กําหนดไวเปนการลวงหนา ดังนั้นจึงเปนลักษณะ
ของการกํ า หนดเงื่ อ นไขของอั ต ราแลกเปลี่ ย นของสิ น ทรั พ ย อ า งอิ ง แบบคงที่ (Guaranteed
Exchange-Rate Contracts) ปจจุบันเปนที่นิยมมากขึ้น และรูจักกันทั่วไปในชื่อ Quantos

ภาพที่ 8.13 นวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลในชวงทศวรรษทีผ่ านมา
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ในประเทศสหรัฐอเมริกาหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมกํากับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
และการซื้อขายนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งสวนใหญจะอยูในรูปของตราสารอนุพันธในสหรัฐอเมริกา คือ
Commodity Future Trading Commission (CFTC), Securities and Exchange Commission (SEC) และ Federal
Reserve ไดรวมกันในออกกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมผูออกและนักลงทุน โดยมีการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานระหวางประเทศในการปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ ใหมีความทันสมัยและสามารถกํากับดูแล
หนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง โดยจะมีการดูแลการซื้อขายที่มีความเกี่ยวของในตลาดอยาง
ใกลชิด โดยการจํากัดความเสี่ยงกระทําโดยวิธีคํานวณสถานะราคารายวัน (Mark-to-Market) เพื่อให
ผูเกี่ยวของรูสถานะการลงทุนของตน
นวั ต กรรมทางการเงิ น ที่ เ ป นที่ รู จั ก อย า งแพร ห ลาย นั บ จากช ว งกลางทศวรรษที่ 1980
เนื่องจากการที่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา ไดมีการผอนคลายการควบคุมสถาบันการเงินลง การผอน
คลายการควบคุมกอใหเกิดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน นับเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยลดความเสี่ยงในตลาดการเงิน
ระหวางประเทศ นวัตกรรมทางการเงินที่มีบทบาทมากตอการบริหารความเสี่ยงในชวงระยะเวลาที่ผาน
มา โดยนวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายประกอบดวย
(1) ใบสิทธิเงินสกุลเงินตรา (Currency Option) คือ สิทธิที่จะซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ในราคาที่กําหนดไวลวงหนา สิทธิดังกลาวจึงเปนเครื่องมือทางการเงินสําหรับการปกปองความเสี่ยง
ใหกับผูซื้อ ที่จะมีกระแสเงินรับหรือกระแสเงินจายเปนเงินตราตางประเทศ จึงเปนประโยชนอยางมากตอ
ผูสงออก ผูนําเขา และผูที่มีภาระผูกพันในรูปของเงินตราตางประเทศ โดยลักษณะเดนของเครื่องมือ
การเงินประเภทนี้คือผูถือสามารถเลือกที่จะใชสิทธิหรือจะไมใชสิทธิ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนสถานะของ
การลงทุนโดยการขายในทิศทางตรงขาม และดวยเหตุที่เปนเพียงสิทธิ ผูถือจึงไมจําเปนตองลงในบัญชี
ในรายงานการเงินของตนเอง และไมจําเปนตองมีเงินกองทุน ดังเชนการมีภาระผูกพันประเภทอื่น
(2) ใบสิทธิอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Option) คือ ลักษณะตราสารทางการเงินที่มี
หลากหลาย โดยรูปแบบหลักๆไดแก Cap, Floor, Collar, และ Swaps Option สําหรับ Cap คือ ใบสิทธิ
ที่เพดานอัตราดอกเบี้ยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถใชเพื่อจํากัดรายจายดอกเบี้ย และ Floors คือ
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําที่ลูกคาเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถซื้อเพื่อค้ําประกันผลตอบแทนจากเงิน
ฝาก และ Collar คือ การใชคูกับ Cap และ Floor รวมกันโดยที่หักอัตราดอกเบี้ยจากของภาวะตลาดสูง
หรือต่ําของ Collar ซึ่งสถาบันการเงิน หรือผูที่เขามาออกตราสารรวม จะชดเชยสวนตางแกลูกคาหาก
อัตราดอกเบี้ยต่ํากวา Floor หรือ Collar ลูกคาจะตองเปนฝายชดเชยดอกเบี้ยใหแกสถาบันการเงิน และ
หากอัตราดอกเบี้ยอยูในระหวาง Cap และ Floor ทั้งสองฝายก็ไมมีหนาที่ตางกันแตอยางใด ในสวนของ
Swap Option คือการกําหนดระดับต่ําสุดหรือสูงสุด ของสวนตางในอัตราดอกเบี้ยสองสกุล ซึ่งให
ประโยชนแกผูที่มีกระแสเงินสดรับในรูปของเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้ผูขาย Interest Rate Option ไม
จําเปนตองลงรายการในบัญชีงบดุลของตน เพราะผูลงทุนยังไมมีการใชสิทธิ ดังนั้น Interest Rate
Option จึงไมมีขอผูกพันทางดานการเงินแตผูลงทุนมีอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการใชบริการคอนขางสูง
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(3) ขอตกลงอัตราลวงหนา (Forward Rate Agreement: FRA) คือ เครื่องมือดาน
การเงินที่ชวยบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย โดยที่ผูซื้อ FRA เหมือนกับผูซื้อประกันภัยของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่อางอิงในอนาคตตองไมสูงกวาในระดับที่ตกลงไว ภายในวงเงินที่ไดกําหนดไว
แลวในสัญญา ทั้งนี้ในอนาคตอัตราดอกเบี้ยอางอิงที่แทจริงในตลาดสูงกวาในตลาดผูซื้อ FRA จะไดรับ
การชดเชยจากผูออก FRA ในทางตรงขามหากอัตราดอกเบี้ยในอนาคตต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญา ผู
ซื้อตองชดใชสวนตางจาก FRA ลักษณะเดนของ FRA คือ ลูกคาสามารถปรับสถานะจากดอกเบี้ยของ
ตนไมจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของทรัพยสิน ขณะที่ผูขายไมตองรายงาน FRA ในบัญชีของตนในบัญชี
ของตนหรือจะจัดหาเงินทุนที่มารองรับ FRA มีผลอยางมากในชวงที่อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนอยาง
รวดเร็วและ FRA สามารถกําหนดรายละเอียดเฉพาะใหตรงตามความตองการของลูกคาไดจึงมีความ
ยืดหยุนสูง
Forward Rate Agreement (FRA) เปนเครื่องมือทางการเงินที่ชวยบริหารความเสี่ยงทาง
อัตราดอกเบี้ย โดยเงินตนที่ถูกอางอิงในสัญญาเปนเพียงฐานในการคํานวณดอกเบี้ยจายเทานั้น ดังนั้นผู
ซื้อ FRA จะสามารถประมาณการอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได โดยสถาบันการเงินจะตองเปนผูชดเชย
สวนตางของ FRA เชนหากผูกูหรือผูลงทุนมีภาระจากดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ผูขาย
FRA คาดการณวาอัตราดอกเบี้ยจะลดต่ําลง ทั้งนี้ FRA เปนธุรกรรมที่ไมมีการวางสินทรัพยค้ําประกัน
เริ่มตน (Initial Margin) แตโดยทั่วไปสถาบันการเงินจะเลือกใหบริการทางการเงินประเภทนี้กับลูกคาที่มี
ความรูจักกันอยางเพียงพอ เชน ฐานะทางการเงิน ความสม่ําเสมอของรายไดและยอดขาย โดยทั่วไป
FRA จะมีอายุไมเกินหนึ่งป ดังนั้น FRA จึงเปนนวัตกรรมทางการเงิน อันเปนผลจากอัตราดอกเบี้ยใน
อนาคต ซึ่งมีการซื้อขายที่คลายคลึงกับตลาดตางประเทศลวงหนาโดยปกติ
จุดประสงคหลักของการใช FRA อาจแบงไดเปนสามประการ คือ (1) เพื่อชวยปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่มีอยูกอนแลว (2) เพื่อสรางสถานะอัตราดอกเบี้ย และ (3) ใชเพื่อเปนสราง
รายไดคาธรรมเนียม อยางไรก็ตามสถาบันการเงินมีความจําเปนที่จะตองควบคุมสถานะความเสี่ยงของ
การเปดสัญญา FRA ของคูคา FRA ไดรับความนิยมจากสถาบันการเงินจํานวนมากในปจจุบัน เนื่องจาก
เปนการบริหารความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของตนเอง พรอมทั้งหารายไดจากคาธรรมเนียม เชน การกู
เงินระหวางธนาคาร FRA ถือกําเนิดจากตลาดลวงหนา ซึ่งอนุญาตใหคูสัญญาทําการ ตกลงเงื่อนไข
การสงมอบในอนาคต โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงคูสัญญาของ FRA อาจเปนไดทั้งสถาบันการเงิน และ
ลูกคาสินเชื่อบางสวน คาธรรมเนียมของ FRA ของสถาบันการเงินจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกัน
ในสัญญา เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่เปนอยูในทองตลาดหรือในอนาคต และอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงินตางประเทศสกุลเงินอางอิง ทั้งนี้อายุของ FRA และโครงสรางหรือองคประกอบของ FRA มีผล
โดยตรงกับการกําหนดราคาของ FRA
(4) การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Swap) คือ ขอตกลงระหวางคูสัญญาสองฝายที่
จะแลกเปลี่ ย นเงิ น ต น และสกุ ล เงิ น ที่ แ ตกต า งกั น ตามที่ ทั้ ง สองฝ า ยเห็ น พ อ งกั น ล ว งหน า ทั้ ง นี้ ก าร
แลกเปลี่ยนเงินตนแตละฝายจะชําระดอกเบี้ยที่ผูกผันกับเงินตนที่ไดรับมาเมื่อครบกําหนดชําระทั้งสอง
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ฝายมีหนาที่คืนเงินตนแกคูสัญญา ดังนั้นนวัตกรรมทางการเงินประเภทนี้จึงเปนประโยชนแกลูกคาหลาย
ประการ อาทิ การเขาไปกูเงินตราที่ตนเองตองการโดยผานการทํา Currency Swap รวมถึงการเขาถึง
สกุลเงินที่มีสภาพคลองต่ําอันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยงทางการเมือง เปนตน
(5) การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) คือ ขอตกลงระหวางคูสัญญา
กับอีกฝายที่สามารถรายจายดอกเบี้ย ซึ่งไมรวมถึงเงินตนตามหลักการกูยืมเงินของแหลงเงินทุนตางๆ
ภายในระยะเวลาที่ยอมรับกันทั้งสองฝาย ดังนั้นผูที่กูยืมเงินในตางประเทศ จะสามารถใชประโยชนจาก
นวัตกรรมทางการเงินนี้ไดหลายประการ อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสรางอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปใน
ทิศทางที่ตองการ ทั้งนี้การปดสถานะ Interest Rate Swap มีความยุงยากมากกวา Interest Rate
Option เนื่องจากจะตองตกลงกับคูสัญญาเดิมในกรณีที่ไมสามารถหาผูซื้อมารับสัญญาตอได
(6) ใบสําคัญสิทธิ (Option) คือ การพัฒนาขึ้นในตลาดตางประเทศหลังจากการเกิดขึ้น
ของ Swap และมีการใช Interest Rate Option อยางหลากหลาย นับตั้งแตป พ.ศ.2528 โดยเกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนแรงกระตุนที่สําคัญ ทั้ง Cap, Floor, Collar, และ Swaps Option
เปนสิท ธิข องผู ซื้อมิใ ช ขอผูกพัน ดังนั้ นผูซื้อจึ งไดป ระโยชนจากความยืดหยุนของการตั ดสิน ใจตาม
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจริง แมวา Cap จะชวยปองกันไมใหดอกเบี้ยสูงเกินในระดับหนึ่ง โดยไมตอง
คํานึงสภาพคลองของตลาด อยางไรก็ตามผูซื้อในตัว Option มีภาระที่ตองปรับสถานะของตนตาม
อัตราสวน margin ที่ตลาดกําหนด ทั้งนี้คาธรรมเนียมของการใช Option โดยทั่วไปจะสูงกวาตราสาร
ประเภทอื่น ในสวนของผูขาย Cap และ Floor จะมีความเสี่ยงตอความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่
เปนความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) เพียงอยางเดียว ขณะที่ความเสี่ยงของตัวลูกคา (Credit
Risk) มีนอยมาก ดังนั้นสถาบันการเงินจึงสนใจที่จะออกตราสารประเภทนี้มาก เนื่องจากมีความเสี่ยง
นอยกวาสินเชื่อปกติ โดย Cap เปนทางเลือกสําหรับลูกคาสินเชื่อที่มีความนาเชื่อถือทางเครดิตไมสูง
เนื่องจากจะชวยใหลูกคาประมาณการเงินสดรับภายใตอัตราดอกเบี้ยตายตัว
(7) สั ญ ญาฟ ว เจอร (Futures) เป น นวั ต กรรมทางการเงิ น ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มอย า ง
แพรหลาย โดยอาจเปนการอางอิงกับตราสารหนี้ (Bond Futures) กรณีสัญญาฟวเจอรที่อางอิงกับหุน
จะตองระบุดัชนีหรือ อางอิงกับเงินตราตางประเทศ (Currency Exchange Futures) สัญญาฟวเจอรที่
อางอิงกับเงินตราตางประเทศจะเกี่ยวของกับเงินสกุลตราตางประเทศ เมื่อเทียบกับเงินสกุลทองถิ่นหรือ
สกุลเงินที่อางอิงไวในสัญญา ในสวนของสัญญาฟวเจอรของสินคาโภคภัณฑจะเกี่ยวของกับการพิจารณา
ตนทุนประกอบสองรายการหลัก คือ ตนทุนในการเก็บรักษาและสงมอบ (Storage and Transportation
Costs) โดยตนทุนในการเก็บรักษา และสงมอบสินคาโภคภัณฑ จะตองมีการสงมอบทางกายภาพ
(Physical Delivery) ซึ่งหมายถึง เมื่อครบกําหนดสัญญาผูขายตองนําสินคาโภคภัณฑไปมอบ เพื่อเปน
การปดสถานะตามสัญญาจากผูซื้อ สิ่งแตกตางจากสินทรัพยทางการเงินที่มีการจายชําระราคาเปนเงิน
สดสวนตาง (Cash Settlement) ระหวางราคาปจจุบันและราคาที่ระบุไวตามสัญญาตัวสัญญาของฟว
เจอร จะมีการกําหนดปริมาณและราคาอยางแนนอน อาทิ สินคาเกษตรลวงหนากําหนดจํานวนสัญญา
ของขาวขาว 5% เทากับ 20 ตันตอสัญญาหรือยางแผนรมควันชั้นสามเทากับหาสิบกิโลกรัมตอสัญญา
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เปนตน สิ่งจําเปนที่ผูขายสัญญาตองคํานึงคือตนทุนการเก็บรักษาสินคาเพื่อใชอางอิงในการสงมอบ
เปรียบเทียบกับผลประโยชนจากการถือครองสินคา (Convenience Yield) ในบางครั้งผูซื้อสินคาโภค
ภัณฑอาจพิจารณาแลวเห็นวาการถือครองโภคภัณฑจริงๆ มีคามากกวาถือครองสัญญาสินคาลวงหนา
อาทิ บริษัทผูกลั่นน้ํามันจะไมถือวาผูถือครองสัญญาเปนฟวเจอรของน้ํามันดิบมีคาเทากับปริมาณสํารอง
น้ํามันดิบที่มีอยูจริงๆ เพราะน้ํามันดิบที่สํารองไวอาจเปนวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
น้ํามันตางๆได ดังนั้นผูผลิตจึงมีโอกาสในการทํากําไรจากความผันผวนของราคาสินคาประกอบดวย
ดั ง นั้ น มู ล ค า ของสั ญ ญาฟ ว เจอร จึ ง คํ า นึ ง ถึ ง การได ค รอบครองสิ น ค า โภคภั ณ ฑ จ ริ ง ๆ ดั ง นั้ น ค า ของ
Convenience Yield จึงอาจจะมีคาสูงกวาอัตราดอกเบี้ยและตนทุนในการเก็บรักษา
โดยปกติราคาของสินคาที่อางอิงในอนาคต ควรจะสะทอนอยูในราคาปจจุบันที่ปรากฏใน
สัญญาการซื้อขาย อยางไรก็ตามการที่ผูปกปองความเสี่ยง (Hedgers) มีแนวโนมที่จะอยูในสถานะผูขาย
สัญญา ในขณะที่นักเก็งกําไรมีแนวโนมที่จะเปนผูซื้อสัญญามากกวาผูขาย ลักษณะการเกิด Normal
Backwardation จึงเปนปรากฏการณของ Futures ต่ํากวาราคาในอนาคตที่คาดหวังของสินคาอางอิงและ
มีลักษณะของราคาเพิ่มสูงขึ้น จนเทากับราคาสินคาในอนาคตเมื่อเขาใกลวันครบสัญญา ซึ่งเปนปกติเมื่อ
พิจารณาจากตนทุนที่เพิ่มจากการเก็บรักษาความสัมพันธของระดับราคาและอายุของสัญญา 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 เมื่อเขาใกลวันครบ
กําหนดสัญญา
ธุรกรรมการซื้อขายของนักเก็งกําไรเปนไปตามความคาดหมายตอระดับราคาของสินทรัพย
ทางการเงิน โดยดําเนินการซื้อขาย Futures หากราคาอางอิงเพิ่มสูงขึ้นจะทําการเปดฐานะซื้อฟวเจอร
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(Long Position) และถาหากอางราคาสินคาอางอิงลดต่ําลงจะทําการเปดสถานะขายฟวเจอร (Short
Position)
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันเนื่องมาจากความเสี่ยงเกี่ยวของกับแนวคิดการทํากําไร
โดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) ที่อางอิงบนพื้นฐานของกฎแหงราคาเดียว (Law of One Price) ซึ่ง
เปนพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในสวนของตราสารอนุพันธ โดยหลักการพื้นฐานคือ
ราคาที่อางอิงในสินทรัพยทางการเงินใดๆ ไมควรเปดโอกาสในการทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยงและ
ไม ใ ช เ งิ น ลงทุ น โดยอาศั ย ความแตกต า งของสถานที่ แ ละเวลาเมื่ อ ได ร วมต น ทุ น ของการเก็ บ รั ก ษา
(Carrying Cost) อยางไรก็ตามในโลกความเปนจริงตลาดที่มีอยูไมใชตลาดสมบูรณ (Perfect Market)
ดังนั้นการพิจารณานวัตกรรมทางการเงินจึงตองคํานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของ 4 ประการ คือ
1. สภาพคลอง (Liquidity) โดยพิจารณาการทํารายการของนักลงทุนที่อยูในตลาดวามีสวน
ผลักดันใหเกิดการประหยัดในการทํารายการและไมมีคาใชจายจนเกินจําเปน หรือไมมีคาใชจายที่สูงเกิน
กวาผลกําไรที่จะทําได
2. ความตอเนื่องของราคา (Price Continuity) โดยราคาของสินทรัพยทางการเงินควรจะถูก
กําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของสินทรัพยที่อางอิง และความไมสมดุลใดๆ จะตองไมเกิดขึ้น หาก
เกิดขึ้นตองหมดไปในระยะเวลาอันสั้น
3. ความเสมอภาค (Fairness) คือ การที่นักลงทุนควบคุมความแตกตางการสราง
ความสามารถในการทําราคาที่ไดเปรียบกับนักลงทุนรายอื่น
4.ความเทาเทียมในการเขาถึงขอมูล (Equal Access to Information) โดยนักลงทุนมี
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกัน
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต
นวัตกรรมทางการเงินที่มีบทบาทอยางมากในทศวรรษที่ผานมา คือ นวัตกรรมทางการเงิน
ที่เชื่อมโยงกับตราสารอนุพันธเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเครดิต
ในอดีตที่ผานมาความสูญเสียประเภทนี้เปนความสูญเสียที่ไมสามารถกําจัดใหหมดสิ้นไปได
และมีผลอยางมากในตลาดพันธบัตร และการปลอยสินเชื่อ อยางไรก็ตามการที่ลักษณะของธุรกรรมที่
เกิดขึ้นระหวางคูสัญญาคือ การจายชําระเงินใหกับเจาหนี้ ถาหากลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
เจาหนี้จะพบกับความสูญเสีย ถาหากไมมีสินทรัพยค้ําประกัน เจาหนี้จะมีความสูญเสียมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ คูสัญญาทั้งสองฝายมีความเสี่ยงที่ตองเผชิญกับความ
สูญเสีย โดยปกติในกรณีของ option ผูออกสัญญาไดรับคาพรีเมียมจากผูขายจึงไมมีความเสี่ยงดาน
เครดิต แตผูลงทุนมีความเสี่ยงจากสถานะทางการเงินของผูคา ซึ่งโดยปกติสํานักหักบัญชีทําหนาที่เปน
ตัวกลางในบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหกับทั้งดานผูซื้อและผูขาย
ดังนั้นหากพิจารณาถึงความเสี่ยงดานเครดิตองคประกอบที่สาํ คัญ ไดแก
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1. ความนาจะเปนของการปดสัญญา (Property of Default) คือ ความเปนไปไดของ
คูสัญญาที่อาจไมสามารถชําระเงินกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได
2. อัตราการไดคืน ( Recovery Rate) หมายถึง หากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกิดไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได อยางไรก็ตามตราสารอนุพันธผูกพันกับชวงระยะเวลาในอนาคต ดังนั้นการประเมิน
ระดับความเสี่ยงดานเครดิตในปจจุบันจึงอาจมีความแตกตางกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
ในกรณีของสัญญาลวงหนา (Forward) เนื่องจากไมมีการชําระเงินสดในตอนเริ่มของสัญญา
ความเสี่ยงดานเครดิตจึงเปนภาระผูกพันของคูสัญญาที่ตองระบุไว ณ วันสิ้นสุดสัญญาความเสี่ยงดาน
เครดิตของตัวสัญญาของสัญญา Swap คลายกับสัญญา Forward หลายๆ ฉบับๆ ตอเนื่องกัน ดังนั้น
สัญญา Swap จึงเปนการชําระราคาเปนชวงตามภาระผูกพันอาทิ สัญญาเครดิต Swap ของอัตรา
ดอกเบี้ย ในกรณีของสัญญา Swap ของอัตราดอกเบี้ยจะพิจารณาของความนาเชื่อถือดานเครดิตของ
คูสัญญา และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อครบกําหนดสัญญา
ตราสารอนุพันธดานเครดิตเปนตราสารอนุพันธ ที่มีผลตอสถานะทางการเงิน ทั้งนี้ตราสาร
อนุพันธเครดิตเปนเครื่องมือที่ถูกใชในการบริหารความเสี่ยง หากคูสัญญามีความประสงคจะจําหนาย
ความเสี่ยงไปยังผูที่ตองการจะซื้อความเสี่ยง โดยรายลักษณะของการประกัน ทั้งนี้ตราสารอนุพันธดาน
เครดิตอาจจําแนกเปนสี่ประเภทหลักไดแก
1. การแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม (Total Return Swap) เปนตราสารอนุพันธดานเครดิต
ที่มีความซับซอนนอยที่สุด และนิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วไป โดยการสวอปผลตอบแทนรวมจัดเปน
ธุรกรรมประเภทสวอปที่มีความใกลเคียงกับสวอปแบบปกติทั่วไปที่ประกอบดวยคูสัญญา 2 ฝาย โดย
คูสัญญาฝายหนึ่งเปนผูซื้อตราสารอนุพันธดานเครดิต ตกลงที่จะจายผลตอบแทนรวมจากสินทรัพยหรือ
จากตราสารอนุพันธใหกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวาผูขายตราสารอนุพันธดานเครดิต เพื่อแลกกับ
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เชน อัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกดวยสวนตาง (Spread) หากมีคูสัญญาฝาย
ใดฝายหนึ่งผิดเงื่อนไขการชําระเงินตามสัญญา หรือมีปญหาดานเครดิต จะทําใหอัตราผลตอบแทนรวม
จากสินทรัพยหรือจากตราสารอนุพันธมีคาลดลงและอาจมีคาติดลบได แตเนื่องจากคูสัญญาที่เปนผูซื้อได
มอบสิทธิในผลตอบแทนรวมนี้ใหกับคูสัญญาที่เปนผูขายแลว ดังนั้นหากอัตราผลตอบแทนรวมมีคาเปน
ลบ ผูขายก็จะจายอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวก Spread ใหกบั ผูซื้อ
ตั ว อยา งของการสวอปผลตอบแทนรวมตามภาพที่ 8.18 ไดแ ก หุ นกู ที่อ อกโดยบริษั ท
มหาชนแหงหนึ่งที่ตกลงที่จะรับอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกดวยสวนตาง ดังนั้น ผลตอบแทนรวมจะ
ประกอบดวยดอกเบี้ยจาย และสวนตางราคาที่ยังไมไดรับรู ดังนั้นการใช Total Return Swap จะชวยให
ผูขายตราสารอนุพันธดานเครดิตไดผลตอบแทนที่เกิดจากหุนกู โดยไมตองลงทุนในหุนกูนั้นเลย โดยที่
ความเสี่ยงของตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู และความผันผวนนั้นจะ
สะทอนอยูในรูปของการจายดอกเบี้ยตามอัตรา LIBOR
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ผูซื้อตราสารอนุพันธ
ดานเครดิต

ผลตอบแทนของสินทรัพย
LIBOR + risk premium

ผูขายตราสารอนุพันธ
ดานเครดิต

ผลตอบแทนรวม หักดวย สวนขาดทุน
ดานเครดิตจากสินทรัพยหรือ
ตราสารอนุพันธ
สินทรัพยหรือ
ตราสารอนุพันธอางอิง

ภาพที่ 8.18 การสวอปผลตอบแทนรวม
การสวอปผลตอบแทนรวมนี้ จะมีความคลายคลึงกับสัญญาสวอปแบบปกติ แตการจาย
อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยูกับหุนกู และไดรับสวนตางราคาที่ยังไมไดรับรู อยางไรก็ตาม Total Return
Swap ใชไดกับหุนกูหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองสูง แตไมสามารถประยุกตใชกับสินเชื่อแบบปกติ
ทั่วไปไดเนื่องจากการหาผลตอบแทนรวมตองอาศัยมูลคาตามตลาดของตราสารหนี้ที่เชื่อถือได
2. เครดิตสวอป (Credit Swap) เปนตราสารอนุพันธมีคุณสมบัติบางประการคลายคลึงกับ
กรมธรรมประกันภัยที่มีการจายเบี้ยประกันภัยเปนชวงๆ ตลอดอายุกรมธรรมนั้น กลาวคือ ผูซื้อตราสาร
อนุพันธดานเครดิต เปนผูถือสินทรัพยหรือตราสารอนุพันธอางอิงซึ่งระบุไวในสัญญา โดยสินทรัพยหรือ
ตราสารอนุพันธอางอิงจะจายผลตอบแทนรวม ซึ่งอาจมีปญหาดานเครดิต หรือไมสามารถชําระเงินได
ตามสัญญา โดยผูซื้อตราสารอนุพันธดานเครดิตจะมีหนาที่ชําระเงินใหกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง โดยมี
ชวงเวลาชําระเงินที่กําหนดไวเปนชวงๆ อยางแนนอน หากหุนกูนี้มีการผิดสัญญา หรือถูกลดอันดับ
ความนาเชื่อถือ ผูรับประกันจะเปนผูจายแทนคูสัญญาอีกฝายเพื่อชดเชยผลขาดทุนนั้น กลไกของการทํา
เครดิตสวอปนั้นจะใชไดดีกับตราสารอนุพันธที่เกี่ยวของกับสินทรัพยประเภทตราสารหนี้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 8.19
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ผูซื้อตราสารอนุพันธ
ดานเครดิต

ชําระเงินคาธรรมเนียมเปนงวดๆ
ตามอัตราที่ตกลงกัน

ผูขายตราสารอนุพันธ
ดานเครดิต

คืนเงินตนหากมีการผิดสัญญา/
มีปญหาดานเครดิต
สินทรัพยหรือ
ตราสารอนุพันธอางอิง

ภาพที่ 8.19 การทําเครดิตสวอป (Credit swap)
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทําเครดิตสวอป คือการกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินตามสัญญา
ตางๆ เชน อัตราดอกเบี้ย กําหนดเวลาในการชําระเงินตน ชวงเวลาที่ปลอดการจายเงินตน (Grace
Period) เงื่อนไขการลมละลาย และเงื่อนไขตามกฎหมายอื่นๆ ถึงแมวาจะมีตราสารอนุพันธดานเครดิต
เพื่อลดความเสี่ยงแลวก็ ตามความเสี่ยงก็ยังไมสามารถถูกขจัดใหหมดสิ้นไปได เนื่องจากผูขายตราสาร
อนุพันธดานเครดิตเองอาจเปนผูผิดสัญญาเองก็ได ดังนั้นผูขายตราสารอนุพันธดานเครดิตจึงจําเปนตอง
เปนผูที่มีสถานภาพทางเครดิตที่ดี และมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับดีเยี่ยมดวย ดังนั้นธุรกรรม
ประเภทเครดิตสวอป จะไมใชสัญญาสวอปที่คูสัญญาทั้งสองฝายแลกเปลี่ยนภาระในการชําระเงินตาม
สัญญากัน โดยจะมีเพียงคูสัญญาฝายเดียวที่จายเงินในกรณีที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้นคือ ผูขายตราสาร
อนุพันธดานเครดิต ดังนั้นธุรกรรมประเภทเครดิตสวอปจึงมีความคลายคลึงกับตราสารประเภท option
มากกวา swap
3. เครดิตสเปรดออพชั่น (Credit Spread Option) เปนตราสารประเภท option ซึ่งมี
สินทรัพยอางอิงเปนสวนตางของอัตราผลตอบแทน (Yield Spread) ระหวางหุนกูของบริษัทนั้นกับตรา
สารหนี้ของรัฐบาลที่ปราศจากความเสี่ยง และมีระยะเวลาครบกําหนดหรืออายุ (Maturity) ที่เปรียบเทียบ
กับได โดยที่สวนตางนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการคาดการณระดับความเสี่ยงดานเครดิตในตลาด เชน
หากผูกูยืมมีระดับความเสี่ยงดานเครดิตที่เพิ่มมากขึ้น สวนตางระหวางหุนกูของบริษัทกับตราสารหนี้
ของรัฐบาลนี้ จะเพิ่มสูงขึ้นดวย ตัวอยางเชน สมมติวาสวนตางของอัตราผลตอบแทนระหวางหุนกูของ
บริษัทกับตราสารหนี้ของรัฐบาล คือ 1% หรือ 100 Basis Points หากผูถือหุนกูตองการ credit spread
option นี้ strikeที่ 100 Basis Points ผูซื้อ call option ของ credit spread option จะจาย premium
ใหกับผูขายและรับสิทธิในการรับเงินที่ขึ้นอยูกับ credit spread ในหุนกูนั้นหักดวย 100 Basis Points
ดังแสดงในภาพที่ 8.20
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ผูซื้อตราสารอนุพันธ
ดานเครดิต

คาพรีเมียม

ผูขายตราสารอนุพันธ
ดานเครดิต

ผลตอบแทนของออพชั่น
ตาม credit spread
ผลตอบแทนรวมจากตราสารหนี้
สินทรัพยหรือ
ตราสารอนุพันธอางอิง

ภาพที่ 8.20 เครดิตสเปรดออพชั่น (Credit Spread Option)
เชนเดียวกับสินทรัพยหรือตราสารอนุพันธที่ใชอางอิงในการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม
(Total Return Swap) สินทรัพยที่ใชอางอิงจะตองเปนสินทรัพยหรือตราสารที่มีสภาพคลองในการซื้อ
ขายกันสูง เนื่องจาก credit spread ของสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงจะมีความเหมาะสมในการประเมิน
ราคา credit spread option
4. หลักทรัพยเครดิตลิงค (Credit Linked Security) ตราสารอนุพันธดานเครดิตประเภท
สุดทาย ไดแก หลักทรัพย Credit Linked โดยเครื่องมือทางการเงินประเภทนี้มีความใกลเคียงกับหุนกู
หรือตั๋วเงินเปนอยางมาก คือจะมีการจายดอกเบี้ยและเงินตนตลอดอายุสินทรัพย แตสินทรัพยอางอิง
ภายใตตราสารนี้จะเปนความนาเชื่อถือทางเครดิตของบุคคลที่สาม หากบุคคลที่สามมีการผิดสัญญา
หลักทรัพย Credit Linked นี้จะจายคืนนอยกวาเงินตน จากภาพที่ 8.21 ผูขายหลักทรัพย Credit Linked
เปนเจาของสินทรัพยอางอิง ซึ่งโดยปกติจะจายคืนทั้งดอกเบี้ยและเงินตน แตผูซื้อ Credit Linked จะ
จายเงินกอนครั้งเดียวตั้งแตตน และรับเงินตนบวกดอกเบี้ย ซึ่งหักยอดความสูญเสียสุทธิ หากมีการผิด
สัญญาของสินทรัพยอางอิง ผูขายหลักทรัพย Credit Linked จะลดจํานวนเงินตนที่ติดคางใหกับผูซื้อ
หลักทรัพย Credit Linked โดยผูขายหลักทรัพย Credit Linked จะไดรับการปองกันความเสี่ยงจาก
สินทรัพยอางอิง ซึ่งความเสี่ยงจะถูกโอนยายถายไปยังผูซื้อหลักทรัพย Credit Linked ตัวอยาง เชน
คูสัญญา ก.ซึ้อหลักทรัพย Credit Linked จากคูสัญญา ข.โดยที่คูสัญญา ข.ถือตราสารที่ออกโดยคูสัญญา
ค.หากคูสัญญา ค.ผิดสัญญาที่มีกับ ข.คูสัญญา ข.ก็สามารถลดขอผูกมัดที่มีตอ ก.ได ในกรณีนี้ ก.จะแยก
ภาระความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา ก.และ ข. โดยปกติแลวคูสัญญา ข.จะเปนธนาคารที่สามารถ
กําจัดความเสี่ยงดานเครดิตที่ไมตองการออกไปได และคูสัญญา ก.จะไดรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อ
ชดเชยความเสี่ยงที่ไดแบกรับไว
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ผูขายหลักทรัพย
เครดิตลิงค

เงินตน บวก ดอกเบี้ย หักดวย
ขาดทุนสุทธิจากการผิดนัดชําระหนี้

ผูซื้อหลักทรัพย
เครดิตลิงค

ชําระครั้งเดียว
ดอกเบี้ย บวก เงินตน หักดวย
ขาดทุนสุทธิจากการผิดนัดชําระหนี้
สินทรัพยหรือ
ตราสารอนุพันธอางอิง

ภาพที่ 8.21 หลักทรัพยเครดิตลิงค (Credit Linked Security)
บทสรุป
นวัตกรรมทางการเงินถู กพั ฒนาขึ้ นจากป จจัยแวดลอมทางดานความเสี่ ยงที่มีอยูอยาง
หลากหลาย โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงศตวรรษที่
ผานมา โดยบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกรรมนอกตลาด (OTC Market) ไดสงเสริมใหนวัตกรรมทาง
การเงินเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย โดยความเขาใจตอคุณลักษณะของนวัตกรรม นําไปสูสถานะ
พื้นฐานของนวัตกรรม (Plain Vanila Product) โดยสัญญาลวงหนา (Forward) สัญญาแลกเปลี่ยน
(Swap) และใบแสดงสิทธิ (Option) นําไปสูการพัฒนาตราสารอนุพันธที่มีความซับซอนและสามารถ
รองรับความเสี่ยงไดอยางหลากหลายมากขึ้น
กิจกรรม 8.3.1
1. นวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายและถือเปนตราสารทางการเงิน
ที่อยูในระดับสากลที่สําคัญประกอบไปดวยตราสารใดบาง และมีลักษณะโดยสังเขปอยางไร
2. ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิตเพื่อพัฒนาเปนนวัตกรรมทาง
การเงินในตราสารทางการเงินใหมๆ ประกอบไปดวยความเสี่ยงดานใดบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.3.1
1. นวัตกรรมทางการเงินที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ไดแก
(1) ใบสิทธิเงินสกุลเงินตรา (Currency Option) คือ สิทธิที่จะซื้อขายเงินตราตางประเทศใน
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) เปนเครื่องมือดานการเงิน
ที่ชวยบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย โดยผูซื้อ FRA จะเหมือนการกับซื้อประกันภัยของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยอางอิงจะไมสูงกวาในระดับที่ตกลงกันไว
(4) การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Swap) คือ ขอตกลงระหวาคูสัญญาสองผายที่จะ
แลกเปลี่ยนเงินตนและสกุลเงินที่แตกตางกันตามที่ทั้งสองผายเห็นพองกันลวงหนา โดยทั้งสองผายมี
ภาระจะตองแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดที่ตกลงผูกพันตามเงื่อนไขขอกําหนดในสัญญาแลกเปลี่ยน
(5) การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) คือ ขอตกลงระหวางคูสัญญาที่
กําหนดใหมีการจายดอกเบี้ย ซึ่งไมรวมถึงเงินตนตามหลักการกูยืมเงินของแหลงเงินทุนตางๆภายใน
ระยะเวลาที่ยอมรับระหวางทั้งสองผาย
(6) ใบสําคัญสิทธิ (Option) เปนการกําหนดสิทธิจากการจายคาธรรมเนียมโดยผูลงทุน
สามารถที่จะอาศัยความยืดหยุนของลักษณะของตราสารไมวาจะเปน Cap, Floor, Collar หรือ Swap
Option ในการตอบสถานะอยางเหมาะสม
(7) สัญญาฟวเจอร (Futures) โดยเปนตราสารที่อางอิงกับสินทรัพยอางอิงที่จะกําหนดเวลา
การใชสิทธิและราคาการใชสิทธิในอนาคตโดยการพิจารณาสัญญาฟวเจอรครอบคลุมไปถึงสินคาโภค
ภัณฑซึ่งจะตองพิจารณาไปถึงตนทุนการเก็บรัษาและสงมอบ (Storage and Transportation Costs)
2. การพิ จ ารณาความเสี่ ย งด า นเครดิ ต เพื่ อ พั ฒ นาเป น นวั ต กรรมทางการเงิ น ใหม ๆ
จําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญหลักๆ 2 ประการดังนี้
(1) ความนาจะเปนของการปดสัญญา (Property of Default) คือ ความเปนไปไดของ
คูสัญญาที่อาจไมสามารถชําระเงินกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได
(2) อัตราการไดคืน (Recovery Rate) หมายถึง หากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกิดไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาได อยางไรก็ตามตราสารอนุพันธผูกพันกับชวงระยะเวลาในอนาคต ดังนั้นการประเมิน
ระดับความเสี่ยงดานเครดิตในปจจุบันจึงอาจมีความแตกตางกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
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เรื่องที่ 8.3.2
ตราสารทางการเงินที่เปนนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย

การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยเกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยมีสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนหนวยงานกํากับดูแล และผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงินใหมๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ตลาดการเงินในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
โดยนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีผลิตภัณฑทาง
การเงินหลากหลายรูปแบบโดยการแบงประเภทผลิตภัณฑทางการเงินที่ถูกพัฒนาจะถูกจัดแบงตาม
ระดับความเสี่ยงเปนสําคัญ คือ (1) ตั๋วเงินคงคลังกองทุนตลาดเงิน (2) ตราสารหนี้ภาครัฐบาลในประเทศ
(3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (4) ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ (5) ตราสารทุนในประเทศ และ
(6) ตราสารอนุพันธ สรุปไดดังภาพที่ 8.22
ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

y ตั๋วเงินคงคลัง y ตราสารหนี้ y กองทุนรวม y ตราสารหนี้ y ตราสารทุน
กองทุนตลาดเงิน ภาครัฐบาล อสังหาริมทรัพย ภาคเอกชน ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ

y ตราสาร
อนุพันธ

ภาพที่ 8.22 การแบงประเภทผลิตภัณฑทางการเงิน
นวั ต กรรมทางการเงิ น ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทยในช ว งหลายป ที่ ผ า นมาสรุ ป ได ห ลั ก ๆ
ประกอบไปดวย
(1) ดัชนีหลักทรัพยลวงหนา (Stock Future Index) ดัชนี (Index) คือ เกิดจากการคํานวณทางสถิติ
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตองการวัด เชน ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ราคาของหลักทรัพย
เปนตน สําหรับดัชนีในตลาดการเงินจะมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย
และยังสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุมสินทรัพย (Portfolio) ซึ่งประกอบเปนดัชนีนั้นๆ การคํานวณ
ดัชนีมีวิธีการที่หลากหลาย อยางไรก็ตามการวัดจากการเปลี่ยนแปลงจะวัดจากราคาฐานซึ่งเปนจุดตั้งตน
เพื่อวิเคราะหถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Change) มากกวาคาสมบูรณของดัชนีนั้นๆ
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ดัชนีแตละตัวนอกจากแสดงสถานะของสิ่งที่เปนองคประกอบในดัชนี ยังสามารถใชแสดง
เปนเกณฑมาตรฐานในการวั ดผล (Benchmarking)
เชนเดียวกับการใชอางถึงผลิตภั ณฑ อื่นๆ
(Underlying) ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยดัชนีที่นํามาใชในการ
อ า งอิ ง เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ตราสารอนุ พั น ธ ค วรมี ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ดังตอไปนี้
1. เขาใจงายโดยโครงสรางของดัชนีมีความชัดเจน และเปนที่รับรูไดโดยทั่วไป
2. คาดการณลวงหนาไดเพื่อใหเกิดความชัดเจนสําหรับนักลงทุนเพื่อใชความเคลื่อนไหว
ของดัชนีเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
3. เปนอิสระโดยดัชนีที่ใชอางอิงไมควรกอประโยชนใหเกิดแกกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการ
เฉพาะ
4. เปนตัวแทนที่ดี โดยดัชนีควรสะทอนถึงการเคลื่อนไหวของสินทรัพยอางอิงเปนราคาที่
ยุติธรรม
5. เสมอตนเสมอปลายไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดลอม
ในประเทศไทยดัชนีทางการเงินที่ไดถูกนําไปใชในการอางอิงสําหรับการออกนวัตกรรมทาง
การเงินใหมๆ และรูจักกันอยางแพรหลาย ไดแก TDEX (ETF on SET 50 Index), MTrack (ETF on
Energy Sector) หรือการอางอิงในตลาดลวงหนาเชน SET50 Index Futures นอกจากนี้ยังมีดัชนีอางอิง
การซื้อขายนอกตลาด อาทิ MFC SET50, TMM SET50 RMF รวมถึงการออกแบบทางการเงินของ
กรมธรรมประกันชีวิตที่จายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนีหลักทรัพย (Products Linked to Index) เปนตน
การพัฒนาดัชนี FTSE SET Index ซึ่ง FTSE เปนรูปแบบของดัชนีที่ถูกคํานวณเพื่อใชใน
การอางอิง ซึ่งปจจุบัน FTSE มีการคํานวณในหลายรูปแบบ ดังสรุปในตารางที่ 8.2 ดังนี้

Draft@25Mar11
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 67
ตารางที่ 8.2 รูปแบบดัชนี FTSE SET Index
ดัชนี
ประเภทดัชนี
หลักทรัพยอา งอิง
• FTSE SET Tradable คํานวณ หลักทรัพย 30 ตัวแรกในกระดาน SET Main Board เรียง
ตาม Market Cap และผานเกณฑการคัดเลือก
Large Cap ทุก 15 วินาที
(Free Float & Liquidity Screening)
Index
หลักทรัพยทมี่ ีมูลคา Market Cap รวมกันถึง 90%
• FTSE SET Benchmark
คํานวณทุก 30
(ซึ่งตองผานเกณฑการคัดเลือกและเปนหุน
Mid Cap
วินาที
ที่ไมอยูใน Large Cap Index )
Index
หลักทรัพยทมี่ ีมูลคา Market Cap รวมกันถึง 98%
• FTSE SET Benchmark
(ซึ่งตองผานเกณฑการคัดเลือกและเปนหุน ที่ไมอยูใน
Small Cap คํานวณทุก 30
วินาที
Large Cap Index และ Mid Cap Index)
Index
หลักทรัพยทุกตัวซึ่งมีมูลคา Market Cap รวมกันถึง 98%
• FTSE SET Benchmark
และผานเกณฑการคัดเลือก
คํานวณทุก 30
All-Share
Cap Index วินาที
หลักทรัพยทุกตัวที่อยูใน Mid Cap Index และ Small Cap
• FTSE SET Benchmark
Index (ซึ่งผานเกณฑการคัดเลือก)
Mid/Small คํานวณทุก 30
Cap Index วินาที
หลักทรัพยที่เหลือซึ่งมีมูลคา Market Cap รวมกันที่ประมาณ
• FTSE SET Benchmark
คํานวณทุก 30
2% และมีขนาดเล็กเกินกวาที่จะถูกรวมใหอยูใน All-Shares
Fledgling
วินาที
Index โดยหุนเหลานี้จะถูกพิจารณาคา Free Float และ
Index
Liquidity ประกอบ
ดัชนีการเงินเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระยะยาว เพราะดัชนี
อางอิงที่ดี จะมีประโยชนตอการพัฒนากองทุนเพื่อลงทุนในหุน (Exchange Traded Funds : ETF) ซึ่ง
เปนประโยชนอยางมากตอการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุน ทั้งนี้ ETF เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่
สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเชนเดียวกับหุนในระดับราคาที่ใกลเคียงกับสินทรัพยอื่นๆ (NAV) จึง
เปนการลดขอจํากัดของกองทุนปดและกองทุนเปด ETF เกี่ยวของกับบริษัทหลักทรัพยกองทุนรวมซึ่งทํา
หนาที่เปนผูบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ทั้งนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
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
ใหเขามาดูแลซื้อขายหนวยลงทุน
การนําสินทรัพยมาสงมอบใหกับกองทุน EFT เพื่อที่จะทําการไถถอน จะเปนการนําหนวย
ลงทุนมาคืนกองทุนเพื่อแลกสินทรัพยกลับไป สินทรัพยที่จะมาสงมอบกับกองทุนจะตองเปนไปตามที่
กองทุนกําหนดในแตละวัน คืออยูในตะกราหลักทรัพย (Index Market) ขอดีของการซื้อหรือการไถถอน
กับกองทุน ETF คือกองทุนไมตองสํารองเงินสดเพื่อรองรับการไถถอนของหนวยลงทุน และทําใหราคา
ETF ใกลเคียงกับราคาสุทธิ (NAV) ซึ่งเปนราคาซื้อขายในตลาด
ตลาดซื้อขายลวงหนา TFEX กําหนดใหดัชนีอางอิง SET 50 เปนดัชนีอางอิงสําหรับการ
ออกดัชนีซื้อขายลวงหนา โดยเริ่มมีการซื้อขายครั้งแรกตั้งแตวันที่ 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
• การซื้อขายชวงเชา 9.45-12.30
• กอนเปดตลาดบาย 14.00-14.30
• การซื้อขายชวงบาย 14.30-16.55
- เดือนหมดอายุในสัญญา
• มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม
- เพดานจํานวนสัญญาที่นกั ลงทุนคนหนึง่
• สถานะซื้อหรือขายสุทธิไมเกิน 10,000 สัญญา
ถือครองได
ในสัญญาที่หมดอายุเดือนเดียวกัน หรือสัญญาที่
หมดอายุตางเดือน
- วันซื้อขายวันสุดทาย
• วันกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่สัญญานั้น
หมดอายุ
- การกําหนดราคาที่ใชชําระราคา
• ราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายในชวง 30 นาที
สุดทายของตลาดรวมทั้งราคาปดของตลาดวัน
นั้น โดยตัดราคาสูงสุดและต่ําสุด 3 อันดับแรก
ออกจากการคํานวณ
ลักษณะสําคัญของฟวเจอรดัชนีตลาด คือจะทําการชําระราคากันเปนเงินสดเทานั้น ไมมี
การสงมอบสินคา เชน สินคาโภคภัณฑ เนื่องจากเปนเพียงคาดัชนี ไมมีสินคาที่เปนตัวตน แตกําหนดให
มีการ Mark to the Market ทุกสิ้นวัน เชนเดียวกับการซื้อขายตราสารอนุพันธทั่วไป โดยการชําระราคา
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จะใชสวนเปลี่ยนแปลงของราคาคูณดวยขนาดของสัญญา (Multiplier) เชน หากนักลงทุนเขาทําสัญญา
ซื้อฟวเจอร SET50 ที่ราคา 540 และขนาดของสัญญานี้คือ 1,000 หากราคาฟวเจอรเพิ่มขึ้นเปน 550
นักลงทุนจะไดรับเงิน (550 – 540) x 1,000 = 10,000 บาทเปนตน
การกําหนดขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคา (Tick Size) เพื่อใหการเสนอซื้อเสนอขายแต
ละครั้งตองเปลี่ยนเปนในชวง 0.10 ของราคาฟวเจอร ซึ่งในแตละวันจะมีการกําหนดเพดานของราคา
ไมใหเปลี่ยนแปลงเกินกวากรอบรอยละ 30 ทั้งลดและเพิ่มของราคาที่ใชชําระลาสุดของวันทําการกอน
หนานี้ การกําหนดเพดานราคาแตละวันจะชวยให TFEX สามารถปองกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาไมใหเกินไปกวาจํานวนเงินค้ําประกันที่กําหนดไว
ชวงเวลาการซื้อขายแบงเปนสองชวง โดยกอนจะเปดการซื้อขายจริง TFEX จะใหผูคา
ฟวเจอรสงคําสั่งสินคาซื้อขายเขามาเพื่อกําหนดราคาเปดในแตละชวงกอนคลายกับการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย นอกจากนี้เพื่อปองกันการสรางราคาโดยนักลงทุนคนใดคนหนึ่ง จึงมีการกําหนดเพดานการ
ถือครองวานักลงทุนคนใดคนหนึ่งจะถือสัญญาฟวเจอรที่คํานวณจากยอดสุทธิไดไมเกินจํานวน 10,000
สัญญา
ในการซื้ อ ขายสั ญ ญาฟ ว เจอร ทุ ก สั ญ ญาจะระบุ วั น หมดอายุ ข องสั ญ ญาเป น เดื อ นและป
เทานั้น โดยผูซื้อขายจะตองอานรายละเอียดของสัญญาวันซื้อขายสุดทายของสัญญานั้นเปนวันใด กรณี
ฟวเจอร SET50 ถูกกําหนดใหวันกอนวันทําการสุดทายของเดือนที่หมดสัญญาเปนวันซื้อขายสุดทาย
หากผูถือสัญญาฟวเจอรไมปดสัญญาไปกอน ในวันนี้จะมีการปดสัญญาใหอัตโนมัติโดยเกิดกระแสเงิน
เทานับสวนตางของราคาที่ใชชําระราคาวันกอน และราคาที่ใชชําระราคาวันสุดทายคูณดวย 1,000
ราคาที่ใชชําระราคาฟวเจอร SET50 มีความสําคัญเนื่องจากใชเปนเกณฑในการ Mark to
the Market จึงตองหาวิธีที่ผูซื้อขายฟวเจอรไมสามารถดันหรือกดราคาเพื่อใหตนเองไดรับประโยชนได
TFEX จึงกําหนดใหคํานวณจากราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นในแตละชวงนาทีระหวางเวลา
16.00 – 16.30 น. หรือ 30 นาทีกอนปดตลาด โดยรวมราคาปดวันนั้นดวย เพื่อปองกันความเบี่ยงเบน
การคํานวณราคาเฉลี่ยนี้จะตัดราคาสูงสุดและต่ําสุด 3 อันดับแรกออกกอน
การซื้อขายฟวเจอร SET50 จะมีการวาง Initial Margin และคํานวณกระแสเงินจากการ
Mark to Market ทุกสิ้นวัน ในปจจุบันดัชนี SET50 อยูในชวง 500 ไดกําหนดให Initial Margin เทากับ
50,000 บาทตอสัญญา และ Maintenance Margin เทากับ 35,000 บาทตอสัญญา การกําหนดเงินค้ํา
ประกันจะขึ้นอยูกับระดับดัชนีตลาด ณ เวลานั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยจะมีผลตอ SET 50 Index Futures ดวยเชนกัน ปจจัย
ที่มีผลอยางมีนัยสําคัญอาจสรุปไดดังนี้
1. ขาวหรือเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงที่ฟวเจอรสปดทําการ มักจะทําใหการซื้อขาย
ในชวงตลาดเปดมีความคึกคักเปนพิเศษ นอกจากนี้กอนตลาดฟวเจอรจะปดทําการลง ปริมาณการซื้อ
ขายโดยปกติมักจะสูงขึ้นเปนพิเศษเชนกัน เนื่องจากนักลงทุนประเภท Day Traders จําเปนตองปด
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ฐานะในบั ญ ชี ข องตนเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการถู ก เรี ย กเก็ บ เงิ น ประกั น และนั ก ลงทุ น บางกลุ ม อาจมี ค วาม
จําเปนตองซื้อขายเพื่อตออายุ (Roll) สัญญาฟวเจอรที่กําลังจะหมดอายุลงในบัญชีของตน
2. การประกาศตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจที่สําคัญ แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพทางเศรษฐกิจจะเปนเครื่องบงชี้ถึงภาวการณเติบโตและความกินดีอยูดีของผูบริโภค และผูผลิต
โดยรวม ตัวเลขดัชนี เศรษฐกิ จที่ดีจะสะทอนใหเห็นถึงระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวซึ่ งจะชวยทําใหผล
ประกอบการของบริษัทเอกชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น สงผลใหมูลคาตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น และราคาสัญญา
ฟ ว เจอร ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห แ ละติ ด ตามประกาศของตั ว เลขดั ช นี ท างเศรษฐกิ จ โดย
หนวยงานราชการจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
3. นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานราชการที่มีบทบาทเกี่ยวของกับตลาด
SET 50 Index Futures โดยตรง อาทิ สํานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแหงประเทศไทย และที่มีนโยบาย
สงผลกระทบโดยทางออม อาทิ กระทรวงพาณิชย เนื่องจากนโยบายของหนวยงานเหลานี้ลวนแลวแตมี
บทบาทที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสงผลโดยตรงตอบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยการเงิน
โดยและการตัดสินใจออกมาตรการหรือกฎระเบียบขอบังคับตางๆ มักจะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรางพื้นฐานของระบบซึ่งอาจทําใหตลาดฟวเจอรเคลื่อนไหวไปอยางมีนัยสําคัญ
4.เหตุการณ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สัญญาฟวเจอรดัช นี
SET50 มีราคาที่อางอิงกับตัวเลขดัชนีราคาหลักทรัพย SET50 โดยตรงในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย
SET50 จริงๆ แลวคือราคาของพอรตหลักทรัพย จํานวน 50 ตัวตามสัดสวนที่ขึ้นอยูกับมูลคาตลาดของ
หุนแตละตัว ดังนั้นปจจัยใดๆ ที่มีผลทําใหราคาหุนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในหุนในกลุมรายชื่อ 50
ตัว เชน ผลประกอบการของธุรกิจ และปจจัยทางจิตวิทยาของนักลงทุน เปนตน จะทําใหราคาฟวเจอร
เปลี่ยนแปลงไปได ดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถใชแนวทางการวิเคราะหราคาหลักทรัพยมาใชในการ
วิเคราะหทิศทางราคาฟวเจอรดัชนีราคาหุนไดในทํานองเดียวกัน
ผลิตภัณฑ SET 50 Index Futures เปนการซื้อขายในตลาดปจจุบันแตอางอิงราคาซื้อขาย
ในอนาคต จึงเปนตลาดที่มีลักษณะรายการที่เกี่ยวของในปจจุบันและการคาดคะเนในอนาคต ดังนั้น
ผูเกี่ยวของกับการกําหนดราคา SET 50 Index Futures จึงมีหลายกลุมดังนี้
1. Scalpers หรือ Jobbers หมายถึง นักลงทุนที่พยายามทํากําไรจากราคาฟวเจอรที่
เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอย โดยการถือครองสัญญาโดยการถือครองเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งทําให
ตองประกอบธุรกรรมซื้อขายจํานวนมากครั้ง และเขาออกตลาดคอนขางถี่ นักลงทุนพวกนี้สวนใหญเปน
ผูคาฟวเจอรในตลาดที่ทําการซื้อขายฟวเจอรกับตัวแทนสัญญาฟวเจอร (โบรกเกอร) โดยตรง จึงสามารถ
ซื้อฟวเจอรไดที่ราครับซื้อ (Bid Price) และขายฟวเจอรในราคาเสนอขาย (Ask Price) ทําใหสามารถทํา
กําไรจํานวนเล็กนอยภายในระยะเวลาอันสั้นจากสวนตางจากราคาซื้อและราคาขาย นอกจากนี้ผูคาฟว
เจอรยังมีความไดเปรียบนักลงทุนทั่วไปตรงที่สามารถเห็นปริมาณคําสั่งซื้อขายโดยรวมไดโดยตรง ทําให
สามารถคาดเดาทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงของตลาดฟ ว เจอร ใ น ระยะสั้ น ได อ ย า งชั ด เจน การเป น
Scalpers ได ผูคาฟวเจอรจําเปนตองมีคาใชจายในการประกอบธุรกรรมที่นอยกวาปกติ เชน สามารถซื้อ
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หรือขายสัญญาฟ วเจอรไ ดโดยไมต องเสียคาธรรมเนี ยมนายหน า เป นตน นั่นหมายความว า บริ ษัท
นายหนาประเภท Market Makers เทานั้นที่สามาถซื้อขายแบบ Scalpers ได
2. Day Traders หมายถึง นักลงทุนที่พยายามทํากําไรโดยการถือครองฐานะฟวเจอรใน
ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งปกติแลวจะไมนานขามวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินหลักประกัน ณ สิ้นวัน
ทําการ นักลงทุนประเภท Day Trades สวนใหญจะเปนนักลงทุนโดยทั่วไปและผูคาของบริษัทนายหนา
ซึ่งแตกตางจาก Scalpers
ซึ่งมักจะเปนผูประกอบการในตลาด ที่คาดหวังวาจะทํากําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาฟวเจอรในชวงสั้นๆ
3. Positions หรือ Strategic หมายถึง นักลงทุนระยะยาวที่ถือครองฐานะฟวเจอร โดยทํา
การวิเคราะหหาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาฟวเจอรตามปจจัยพื้นฐานเปนหลัก ทําใหตองใชเวลา
โดยปกติเปนเวลานานหลายสัปดาห เพื่อรอใหราคาฟวเจอรปรับไปตามแนวโนมบนปจจัยพื้นฐานนั้น
โดยทั่วไปตลาดฟวเจอรสามารถจัดแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ (1) Contango (2)
Backwardation หรือ Inverted Market (3) Normal Contango และ (4) Normal Backwardation โดย
อางอิงพื้นฐานของสมการตอไปนี้
ราคาฟวเจอร (Futures) = ราคาสินทรัพยอางอิงปจจุบัน + คาใชจายสุทธิในการถือครองสินทรัพย
(Spot Price)
(Carry of Carry)
Contango หมายถึง ประเภทหรือภาวะของตลาดฟวเจอร ที่สัญญาฟวเจอรซึ่งทําการสง
มอบหรือชําระเงินในอนาคตมีราคาสูงกวาราคาของสินทรัพยอางอิงในปจจุบัน ทั้งนี้สินคาหรือสินทรัพย
อางอิงกับสัญญาฟวเจอรมีลักษณะเปนตลาด Contango ไดแก สินคาเกษตรหรือสินคาโภคภัณฑที่
สามารถทําการเก็บรักษาได (Storable Assets) เชน ขาวสาร น้ํามัน เปนตน สินคาหรือสินทรัพยที่มี
คาใชจายในการทําประกัน เชน ทองคํา เปนตน และหลักทรัพยที่ไมไดใหผลตอบแทนหรือเงินปนผลแก
ผูถือ ขณะที่ Backwardation คือ ประเภทหรือภาวะของตลาดฟวเจอร ที่สัญญาฟวเจอร ซึ่งทําการสง
มอบและชําระเงินในอนาคตมีราคาต่ํากวาราคาของสินทรัพยอางอิงในปจจุบัน โดยสินคาหรือสินทรัพย
อางอิงที่สัญญาฟวเจอรมีลักษณะเปนตลาด Backwardation ไดแก สินคาหรือสินทรัพยที่ไมสามารถทํา
การขายลวงหนา (Shot Sell) สินคาหรือสินทรัพยที่ผูเลนในตลาดไมนิยมทําการ Arbitrage หากราคามี
บิดเบือนไป และสินทรัพยทางการเงินสวนใหญ
(2) การกําหนดแบบแผนการเปนเจาของหุนใหกับพนักงาน
ปจจุบันการใหความสําคัญกับพนักงานภายในองคกรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอางอิงตาม
หลักแนวคิดของการบริหารจัดการที่ดี (Corporate Governance) และการกําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยรูปแบบการพัฒนา
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นวัตกรรมทางการเงินในระดับสากลที่สงเสริมความเปนเจาของหุนแกพนักงานของบริษัทอาจสรุปไดใน
หลายรูปแบบ ดังนี้
1. ESOP (Employee Stock Ownership Plan) คือ แผนการใหผลตอบแทนพนักงานโดย
บริษัทจัดสรรหุนสวนใหญใชเงินกูซื้อหุนเดิมหรือหุนออกใหมของบริษัทใหแกพนักงานโดยบริษัทเปนผู
รับภาระการกูยืม แผนการนี้ไดสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูซื้อและขายหุน โดยบริษัทสามารถนําเงินตน
และดอกเบี้ยมาหักภาษีได ในขณะที่ผูขายหุนซึ่งอาจเปนผูกอตั้งบริษัทสามารถเลื่อนเวลาจายภาษี จาก
การขายหุนออกไปได หากนําเงินจากการขายนั้นไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินชนิดอื่นตอ เชน หุน
ของบริษัทอื่น พันธบัตร และจะเสียภาษีตอเมื่อขายสินทรัพยทางการเงินที่ซื้อใหมนี้
2. Stock Option Plan คือ แผนการใหสิทธิแกพนักงานในการซื้อหุนจากบริษัทในราคาใช
สิทธิที่กําหนดลวงหนา (ซึ่งสวนใหญต่ํากวาราคาตลาด ณ วันใหสิทธิ) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น
พนักงานจะใชสิทธิ ตามแผนนี้เมื่อราคาหุนในตลาดมีราคาสูงกวาราคาใชสิทธิ (สวนตางของราคานี้
เรียกวา Spread) วิธีนี้จึงเหมาะกับบริษัทในตลาดหลักทรัพยเพราะมีราคาตลาดที่สามารถประเมินมูลคา
ยุติธรรม (Fair Value) ไดงาย เมื่อพนักงานใชสิทธิซื้อหุนจากบริษัท จะตองจายภาษีเงินได (Income
Tax) จาก Spread ในขณะที่บริษัทสามารถนํา Spread นี้ไปหักภาษีไดเต็มจํานวน
3. ESO (Employee Stock Option) คือ แนวทางการดําเนินการที่คลายกับ Stock Option
Plan แตใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกพนักงานมากกวา โดยเมื่อพนักงานใชสิทธิซื้อหุนบริษัท จะยังไม
เสียภาษีเงินไดนี้ แตจะเสียภาษีเมื่อขายหุนนั้นออกไปหลังจากถือไวอยางนอย 1 ปดวย อัตราภาษี
(Capital Gain) จากสวนตางของราคา (Spread) ขอพิจารณา Spread ในกรณีนี้จะยึดสวนตางของราคา
ที่ต่ํากวาระหวางสวนตางของราคาตลาด ณ วันใชสิทธิและราคาใชสิทธิ (เหมือน Stock Option Plan)
แตละสวนตางของราคาเมื่อขายหุนและราคาใชสิทธิ การจัดทําแผน ESO นั้นบริษัทตองกําหนดราคาใช
สิทธิของออฟชั่นตามแผนใหสูงกวาหรืออยางนอยเทากับราคาตลาดของหุนบริษัท ณ วันใหสิทธิแก
พนักงาน นอกจากนี้พนักงานไมสามารถขายตอ ESO ไดเพราะสิทธิในการซื้อหุนเจาะจงเฉพาะพนักงาน
ที่ไดรับ ESO เทานั้น
4. ESPP (Employee Stock Purchasing Plan) คือ แผนการที่บริษัทใหโอกาสพนักงาน
ซื้อหุนของบริษัทโดยหักเงินคาหุนจากเงินเดือน โดยมีชวงเวลาเสนอขายหุนราว 3 ถึง 27 เดือน ที่
พนักงานสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุนได และบริษัทจะขายหุนแกพนักงานในราคาลดได
ไมเกิน รอยละ 15 ของราคาตลาด พนักงานสามารถขายหุนที่ซื้อในราคาสวนลดเพื่อทํากําไรไดทันที
แผนการนี้จึงตางจาก Stock Option เพราะพนักงานไมมีโอกาสขาดทุนหากซื้อหุนแลวขายตอเลย
เนื่องจากราคาที่ซื้อนั้นต่ํากวาราคาตลาดอยูแลว นอกจากนี้พนักงานยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
เชนเดียวกับ ESO
5. Section 401 (k) Plan คือ แผนเกษียณอายุของพนักงานโดยตั้งเปนกองทุนเพื่อลงทุน
ในหุน เงินสวนหนึ่งหักจากเงินเดือนของพนักงานและอีกสวนหนึ่งบริษัทจายสมทบ กองทุนนี้จะลงทุนใน
หุนซึ่งไดสิทธิประโยชนดานภาษี ความแตกตางจาก ESOP คือพนักงานสามารถเลือกลงทุนในหุนบริษัท
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อื่นไดนอกจากบริษัทของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยง ในขณะที่ ESOP เปนการลงทุนในหุนของบริษัท
เพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม แผนการนี้สามารถนํามาผสมกับ ESOP ได ซึ่งมักเรียกวา KSOP โดย
บริ ษัท ใหหุนของตนเองสมทบในกองทุนแทนเงินสด และมั กตั้ งกฎห ามพนั กงานขายหุนของบริ ษัท
จนกวาจะมีอายุงานถึงระดับที่กําหนดหรือเกษียณ ปจจุบันมักพบวาบริษัทในตลาดหลักทรัพยสวนใหญ
ของสหรัฐอเมริกามีสัดสวนหุนของตนเองใน 401 (k) Plan ของพนักงานสูงประมาณ รอยละ 40
6. SARs (Stock Appreciation Rights) คือ โครงการตอบแทนพนักงานดวยหุนหรือเงิน
สด (สวนใหญเปนเงินสด) ตามสัดสวนการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุน โดยมีการตั้งราคาเปาหมายไว อายุของ
โครงการนี้สวนใหญคือ 1 ป อาจกลาวไดวาแผนการนี้คลายกับแผน Stock Option โดยราคาเปาหมาย
คือราคาใชสิทธิ แตความแตกตางที่สําคัญของแผนการนี้คือบริษัทจายผลตอบแทนตามสวนตางของราคา
หุนในตลาดและราคาเปาหมายเลย แทนที่จะเกิดกระบวนการใชสิทธิซื้อหุนจากพนักงาน
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
เรื่อง แจงโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน
(Employee Joint Investment Program -EJIP) บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี พี ออลล จํากัด (มหาชน) ("บริษัท " หรื อ CPALL) ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
13พฤศจิกายน 2551 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่13พฤษภาคม 2552 ได มีการอนุมัติและกําหนดระยะเวลาโครงการสะสม
หุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ที่ สจ.12/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่องการจัดทํา
และเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหาร และผูสอบบัญชี โดย EJIP เปนโครงการลงทุนซื้อหุนสะสม
ของบริ ษั ท เป น รายงวดเพื่ อ เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการให ผ ลตอบแทนกั บ พนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย โดยมี
รายละเอียดของโครงการ ดังนี้
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
ผูบริหารระดับผูชวยผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งมีอายุงานนับจนถึงวันที่เริ่มจายสะสมไมนอยกวา 3 ป โดย
เปนไปตามความสมัครใจของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท
4. รูปแบบของโครงการ
บริษัทจะหักเงินเดือนผูที่มี สิทธิ และสมัครใจเขา รวมโครงการในอัตราไม เกินรอยละ 7 ของเงินเดือนในแตละเดือน
จนกวาจะสิ้ นสุดโครงการเพื่ อสะสมเขากองทุ น และบริ ษั ทจะจายสมทบในอั ต ราร อยละ 80 ของเงินที่หั ก จากผูที่ รวม
โครงการทุกเดือน โดย บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนผูดําเนินโครงการ จะนําเงินสะสมของผูเขารวมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัทไปซื้อหุน CPALL ใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน
5. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย
ผูที่เขารวมโครงการมีสิทธิขายหุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพยฯเมื่อโครงการมีอายุครบ1ป 6 เดือน (30 ธันวาคม
2553) ในจํา นวนไม เ กิน ครึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนหุ นที่ มีอ ยู และสามารถขายหุ น ได ทั้ ง หมดเมื่ อ ครบกํ า หนดโครงการ (30
มิถุนายน 2555) เวนแตผูเขา รวมโครงการพนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัทเกษียณอายุถึงแกกรรมหรือขอ
ลาออกจากโครงการ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหวางบริษัทกับผูเขารวมโครงการโดยโครงการดังกลาวอยูใน
ระหวางการไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)
รองกรรมการผูจัดการ - การเงินและลงทุนสัมพันธ
ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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(3) กองทุนเพื่อการลงทุนในกองทุน (Fund Investments Funds : FIF)
FIF คือการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นนอกเหนือไปจากสินทรัพยพื้นฐานหรือสินทรัพยที่
เปนที่นิยมสําหรับการลงทุนโดยทั่วไป จึงเปนลักษณะของการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment)
การลงทุนทางเลือกจะมีลักษณะที่สําคัญ คือ (1) การกระจายความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเคลื่อนไหว
ของผลตอบแทน (2) การเพิ่มผลตอบแทน (3) การปกปองความเสี่ยงของเงินเฟอ
ดังนั้น FIF จึงเปนการลงทุนที่เปนการกระจายความเสี่ยงของตลาดในประเทศโดยอาจจะ
เปนการลงทุนเฉพาะในหุนสามัญ หรือการลงทุนในพันธบัตรตางประเทศ โดย FIF เปนประโยชนกับนัก
ลงทุนรายยอยในการไปลงทุนในตางประเทศ โดยลดความเสี่ยงของการลงทุนโดยความเสี่ยงของการ
ลงทุนจะลดลง
FIF อาจอยูในรูปของ Future Funds โดยเปนกองทุนที่จะจัดตั้งเพื่อการลงทุนใน
ตางประเทศ โดยจะลงทุนหลักในกองทุนเดียวเรียกวา Master Funds ดังนั้นจึงมีรูปแบบเปนการลงทุนใน
กองทุน (Funds of Funds) ซึ่งเปนกองทุนรวมในกองทุนอื่นๆ โดยจะทําการลงทุนในตราสารประเภท
ตางๆ ของกองทุนรวมในหลายๆ ประเภท การลงทุนในกองทุนประเภทนี้คือมีขอเสีย คือ คาธรรมเนียม
ในการบริหารจะสูงกวากองทุนปกติ เพราะไดรวมสวนที่เปนคาธรรมเนียมที่เปนสวนของกองทุนในสอง
ระดับ คือคาลงทุนสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ อีกทั้งการกระจายการลงทุนจํานวนมากทําใหยากตอ
การติดตามผูถือครองไดอยางชัดเจน เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนจํานวนมากและอาจเกี่ยวของกับ
หลายสกุลเงิน
ความเสี่ยงของการลงทุนใน FIF ประกอบไปดวยความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk) และ
ความเสี่ยงอื่นๆ (Others Risk) จากสิ่งที่ไมคาดหวังดวย อยางไรก็ตาม FIF สามารถบริหารความเสี่ยงได
โดยการทําการปองกันความเสี่ยงเพียงบางสวน (Partial Hedge) ปองกันความเสี่ยงเต็มจํานวน (Fully
Hedge) รวมถึงนโยบายไมทําการปองกันความเสี่ยงเลย (Fully Exposure) โดยเฉพาะความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งนักลงทุนจะตองพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงของผูออกตราสาร โดยเฉพาะความ
เสี่ยงของการเกิดหนี้สูญดวย
(4) กองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund)
อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่แทจริง (Real Assets) อยางไรก็ตามระดับราคาของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให โ อกาสที่ นั ก ลงทุ น รายย อ ยจะเข า ไปถื อ ครอง
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ๆ ศักยภาพโดยตรงเปนไปไดยาก การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จึง
นับเปนนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นใหมในประเทศไทย โดยสามารถใชเปนทางเลือกในการลงทุนที่
สรางความมั่นคงในระยะยาว จึงเปนการกระจายความเสี่ยงแกพอรตโพลิโอ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย
เปนสินทรัพยสามารถจับตองได แตกตางจากทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ที่มิอาจจับตองได แตมีมูลคาจาก
การใชประโยชน อาทิ ผลการวิจัยและพัฒนา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ เปนตน ความเชื่อมโยงระหวางสินทรัพย
ที่แทจริงกับสินทรัพยทางการเงินจะเกี่ยวของกันในเรื่องของการพิจารณาถึงโอกาสที่สินทรัพยสูญหาย
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หรือเสื่อมคา ผลตอบแทนจากการลงทุนหลังภาษี สภาพคลองจากการเปลี่ยนเปนเงินสด และอายุของ
สินทรัพยที่สามารถสรางรายได
การศึกษาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยพบวา อสังหาริมทรัพยเปนสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา โดย
ไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจคอนขางนอย โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพยอาจแบงตามลักษณะ
รูปแบบของการดําเนินการหลักๆ ดังนี้
1. ธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย อาทิ บานเรือนแถว บานแฝด บานเดี่ยว คอนโดมีเนียม อพารท
เมนทและโรงแรม เปนตน
2. ธุรกิจสถานศึ ก ษา เชน โรงเรียน มหาวิ ทยาลัย ศูนย ฝ กอบรม และศูนย แสดงสินคา
เปนตน
3. ธุรกิ จพั ฒนาสถานที่ดานธุรกิจ เชน อาคารพาณิ ชย อาคารศูนยการคา ศูนย ประชุม
อาคารสํานักงาน และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน
4. ธุรกิจพัฒนาสถานพักผอนหยอนใจ เชน สถานที่พักแรมในแหลงทองเที่ยว สวนสนุก
โรงภาพยนตร ศูนยกีฬา และสนามกอลฟ เปนตน
5. ธุรกิจพัฒนา สถานที่ดานสุขภาพ เชน สถานที่รักษาแบบตางๆ โรงพยาบาลและสถานที่
ฟกฟนและฟนฟูสุขภาพ เปนตน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีรายรับใน 3 รูปแบบหลัก คือ (1) ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยใช
เพื่ อประกอบธุ รกิ จ ของตนเอง (2) ผู พั ฒนาขายอสั งหาริ ม ทรัพ ยนั้น ให แ กผูต องการใชป ระโยชนบ น
อสังหาริมทรัพยนั้น และ (3) ผูพัฒนาเปดใหผูตองการใชประโยชนเชาอสังหาริมทรัพยนั้นเพื่อประกอบ
ธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีบทบาทอยางมากตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยครอบคลุมตั้งแตการกอตั้ง พัฒนา จําหนาย เชน ธุรกิจที่ดินจัดสรร ธุรกิจบาน
จัดสรร อาคารชุด คอนโดมิเนีย ม และธุรกิ จอาคารพาณิชย เปนตน ธุ รกิจอสังหาริมทรัพยมีความ
เกี่ ย วข อ งกั น อย า งใกล ชิ ด กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เช น เดี ย วกั บ ต น ทุ น ในการจั ด หาวั ส ดุ ก อ สร า งที่ มี ค วาม
เกี่ยวพันโดยตรงตออัตราเงินเฟอ
อยางไรก็ตามอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย (Property Trading) มีความแตกตางจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน (Property Investment) โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เปนการพัฒนาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมีวัตถุประสงคใชอสังหาริมทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดในระยะยาว
แกเจาของทรัพยสินตลอดอายุการใชงาน โดยเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในเชิงแนวสูงเปนสําคัญ
อาทิ การสร า งที่ อ ยู อ าศั ย ในรู ป ของคอนโดมิ เ นี ย ม อพาร ท เม น ต โรงแรม อาคารพาณิ ช ย เช น
ศูนยการคาหรือโรงงานสําเร็จรูปใหเชา เปนตน ทั้งนี้ผูพัฒนาจะไดรับรูปคาตอบแทนในรูปของคาเชา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ตั ว ตามภาวะเศรษฐกิ จ ที่ แ ท จ ริ ง โดยผลตอบแทนจากการลงทุ น
(Investment Yield) จะมีคาผันผวนคอนขางนอย
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง เนื่องจากจําเปนตองลงทุนในการลงทุน
ที่ดินสําหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงมีการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินในสัดสวนที่คอนขางมาก ขณะที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคา (Property
Trading)
มี ความต องการลงทุนในระยะยาวนอยกว าอสังหาริมทรัพยเพื่ อการลงทุน (Property
Investment) เนื่องจากการพัฒนาโครงการเพื่อการคา ผูพัฒนาจะมีการขายใหกับลูกคาโดยตรงผานการ
ใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อนําเงินทุนกลับมาเปนเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนจะมีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวนาน ขณะที่กระแส
เงิ น สดเข า คิ ด เป น สั ด ส ว นของการลงทุ น แล ว มี สั ด ส ว นที่ น อ ยกว า มาก ดั ง นั้ น การพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจึงจําเปนตองออกแบบรูปแบบของการจัดหาทุนระยะยาวที่มีปริมาณ
เพียงพอของเงินทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหมีเงินเพียงพอในการขยายธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
กองทุนอสั งหาริ มทรั พยเ ปนรู ป แบบหนึ่ ง ที่ เ ปนที่ ส นใจของนั กลงทุน สถาบัน โดยเฉพาะกองทุนรวม
กองทุนเปด กองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งมีระยะเวลาในการลงทุนยาวนาน
กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ไ ด รั บ ความนิ ย มอย า งแพร ห ลายในต า งประเทศไทยและมี
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
เป น ต น การดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย มี ค วามเกี่ ย วข อ งโดยตรงทางด า นกฎหมาย
โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีอากร ทั้งนี้โดยปกติกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะจําหนายแกนักลงทุนหรือ
ประชาชนทั่ ว ไป และมี ก ารซื้ อ ขายเพื่ อ สร า งสภาพคล อ งในตลาดหลั ก ทรั พ ย ห รื อ นอกตลาด (OTC)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (REITS) มีประโยชนอยางมากสําหรับนักลงทุนรายยอยที่มีความประสงคจะ
ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ หญ ที่ มี คุ ณ ภาพดี รวมถึ ง การได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างด า นภาษี จ ากการ
ดําเนินงานของ REITS
รูปแบบพื้นฐานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประกอบไปดวย
1. เงินลงทุนทั้งหมดจะไปลงทุนในสินทรัพยที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเทานั้น
2. รายไดทั้งหมดจะถูกแบงใหผูถือหุนในรูปของเงินปนผล เงินรายไดของ REITS ไมตองไป
เสียภาษีนิติบุคคล
3. ทีมผูบริหารจะอยูภายใตกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (Board of director) หรือผู
ไดรับผลประโยชน (Custodian)
4. ผูถือหุนสามารถโอนเปลี่ยนผูถือหุนไดจากการซื้อขายหุนทางตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึง
เปนการสรางสภาพคลองการลงทุนทางออม
5. สามารถใชเ ป นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงของพอรต โพลิโอและจํากัดความ
รับผิดชอบของหนี้สินตอผูลงทุนในอสังหาริมทรัพย
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ประเภทของ REITS ที่มีการดําเนินการอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก
1.ประเภทลงทุนโดยตรง (Equity REITS) หมายถึงการลงทุนที่ไมต่ํากวารอยละ 75 จะอยู
ในรูปของการถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเรียกรองในอสังหาริมทรัพย
2.การลงทุนในสิทธิจํานอง (Mortgage REITS) หมายถึงการลงทุนที่ไมต่ํากวารอยละ 75
ของการลงทุนทั้งหมด จะอยูในรูปของสิทธิจํานองที่ใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักทรัพยค้ําประกัน โดย
ปจจุบันการลงทุนในตางประเทศนิยมรูปแบบการลงทุนในสิทธิจํานองเปนสําคัญ
3.ประเภทผสม (Hybrid/Combination REITS) ซึ่งรวมลักษณะของการลงทุนทั้งสองรูปแบบ
ขางตนไวดวยกัน
ภาพรวมการจัดตั้งและบริหารงานกองทุนอสังหาริมทรัพยอาจสรุปแสดงไดดังดังภาพที่
8.24
ผูลงทุน

แตงตั้ง

ลงทุน
จัดตั้งและบริหาร

จัดตั้งและบริหาร

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย

ผูดูแลผลประโยชน
(Trustee)

แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหาร
(Board of Director)

ลงทุน

อสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิเรียกรอง
ที่ปรึกษาดานการจัดการ

จัดการ

ผูอํานวยการ
ภาพที่ 8.24 ภาพรวมการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ที่มา: รุจพงศ ประภาสะโนบล (2548)
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย REITS สามารถลงทุนในรูปแบบตางๆ อาทิ การรับจํานอง
อสังหาริมทรัพยเพื่อใชในการกอสราง และการลงทุนในสิทธิจํานองตางๆ ทั้งนี้การแปลงสภาพของสินเชื่อ
จํานอง (Convertible Mortgage) เปนอีกทางเลือกหนึ่งของ REITS โดยเปนผลมาจากการขยายตัวอยาง
รวดเร็วของตลาดบานมือสองในสหรัฐอเมริกา
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2537 แตยังมีลักษณะ
ของกองทุนรวม จนกระทั่งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดมีการออกประกาศหลักเกณฑการจัดตั้ง
กองทุนอสังหาริมทรัพย เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2540 อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาดังกลาว ประเทศ
ไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการปรับเปลี่ยนระบบแลกเปลี่ยนเปนอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตั ว จึ งไม เ ปนที่ ส นใจของนั ก ลงทุ นเท าใดนัก จนสํ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได มีก ารออก
กฎเกณฑใหมสําหรับการออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อเสนอขายใหกับประชาน (Public Property
Fund) ผูประกอบการใหความสนใจ และเริ่มมีการขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ภาพรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยแสดงไดดังภาพที่ 8.25
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการกองทุน
ผูจัดจําหนาย

ที่ปรึกษา(ถามี)

คณะกรรมการกองทุน(ถามี)
ผูจัดการกองทุนรวม

ผูดูแลผลประโยชน

ผลตอบแทน

ผูสอบบัญชี
กองทุนรวม

การลงทุน
บริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน

อสังหาริมทรัพย
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ภาพที่ 8.25 การดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนกองทุนซึ่งลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยโดยตรง
(Equity
REITs)
ซึ่งในอนาคตการพัฒนาใหมีการออกกองทุน เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ของ
อสังหาริมทรัพยนาจะเกิดขึ้น โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยที่เสนอขายใหกับประชาชน
มีลักษณะเปนกองทุนปด คือไมอนุญาตใหขายเงินลงทุนคืนกอนระยะเวลา แตผูลงทุนมีสภาพคลองจาก
การนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้กฎเกณฑในการกํากับดูแล
อสังหาริมทรัพยหลักๆ คือ ขนาดของกองทุนอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวาหารอยลานบาท เมื่อสิ้นสุดงวด
บัญชีในแตละปและตองมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเกิดสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพยไมนอยกวา 90
ของทรัพยสินในกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนกับสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได รับการ
ยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้หากลงทุนจดทะเบียนในนามนิติบุคคลทั่วไปตองเสียภาษีเงิน
ไดในอัตรารอยละ 30 และหากเปนบุคคลธรรมดาจะตองเสียภาษีตามฐานของภาษี โดยอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสูงสุดเทากับรอยละ 37 แตผูลงทุนสามารถใชวิธีหักภาษีเงินได ณ ที่จายจากเงินปนผลรอย
ละ 10 และไมนํารายไดทั้งหมดในประเภทนี้ไปเสียภาษีอีก การไดรับตอบแทนในรูปของกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนไมตองนําไปคํานวณเสียภาษีเงินไดอีกเพราะไดรับการยกเวน ในกรณีที่นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากถือหนวยลงทุนกอนวันปดเพื่อจดทะเบียนจายเงินปนผลสามเดือน และ
หลั ง ป ด สมุ ด ทะเบี ย นอี ก สามเดื อ นจะได รั บ การยกเว น ไม ต อ งนํ า เงิ น ได จ ากเงิ น ป น ผลไปเสี ย ภาษี
เชนเดียวกับบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือตลาด MAI จะไดรับยกเวนภาษี
จํานวนกึ่งหนึ่งของเงินปนผล โดยมีเงื่อนไขการถือครองเชนเดียวกัน
บทสรุป
นวัตกรรมทางการเงินในประเทศมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นับจากมีการใชพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยการพัฒนาดัชนีหลักทรัพยในรูปแบบตางๆ เปนการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการออกดัชนีหลักทรัพยลวงหนา ทั้งนี้ SET 50 Index Future ไดรับการ
ยอมรับอยางแพรหลายโดยนักลงทุน อีกทั้งชวยสงเสริมการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับ
ราคาหลักทรัพย นอกจากนี้โครงการสนับสนุนใหพนักงานเปนเจาของหลักทรัพย กองทุนเพื่อการลงทุน
ในกองทุน (FIF) และกองทุนอสังหาริมทรัพย เปนนวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับและชวยสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดการเงินของประเทศไทยในระยะยาว
กิจกรรม 8.3.2
1. การพั ฒ นาตราสารอนุ พั น ธ จํ า เป น ต อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ดั ช นี ห ลั ก ทรั พ ย แ ละดั ช นี
หลักทรัพยจะถูกพัฒนาเปนดัชนีหลักทรัพยลวงหนาทั้งนี้ลักษณะที่สําคัญของดัชนีหลักทรัพยทางการเงิน
หรือ ดั ช นี ท างการเงิ น ที่ จะใช เ ปน พื้ น ฐานในการพัฒ นาตราสารอนุ พันธ ค วรมีลั กษณะพื้ นฐานสํ าคั ญ
อยางไรบาง
2. Employee Stock Ownership Plan คืออะไร และมีความสําคัญอยางไรในปจจุบัน
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3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่สามารถนําไปแปรรูปเปนกองทุนอสังหาริมทรัพย (Property
Fund) ประกอบไปดวยธุรกิจอสังหาริมทรัพยรูปแบบใดบาง
แนวตอบกิจกรรม 8.3.2
1. ดั ชนี ทางการเงินที่จะนําไปใชเ ปนพื้ นฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ควรมี
ลักษณะพื้นฐานที่สําคัญดังตอไปนี้
(1) เขาใจงายโดยโครงสรางของดัชนีมีความชัดเจน และเปนที่รับรูไดโดยทั่วไป
(2) คาดการณลวงหนาไดเพื่อใหเกิดความชัดเจนสําหรับนักลงทุนเพื่อใชความเคลื่อนไหว
ของดัชนีเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
(3) เปนอิสระโดยดัชนีที่ใชอางอิงไมควรกอประโยชนใหเกิดแกกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการ
เฉพาะ
(4) เปนตัวแทนที่ดี โดยดัชนีควรสะทอนถึงการเคลื่อนไหวของสินทรัพยอางอิงเปนราคาที่
ยุติธรรม
(5) เสมอตนเสมอปลายไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดลอม
2. Employee Stock Ownership Plan (ESOP) คือ แผนการใหผลตอบแทนพนักงานโดย
บริษัทจัดสรรหุนสวนใหญใชเงินกูซื้อหุนเดิมหรือหุนออกใหมของบริษัทใหแกพนักงานโดยบริษัทเปนผู
รับภาระการกูยืม แผนการนี้ไดสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูซื้อและขายหุน โดยบริษัทสามารถนําเงินตน
และดอกเบี้ยมาหักภาษีได ในขณะที่ผูขายหุนซึ่งอาจเปนผูกอตั้งบริษัทสามารถเลื่อนเวลาจายภาษี จาก
การขายหุนออกไปได หากนําเงินจากการขายนั้นไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินชนิดอื่นตอ เชน หุน
ของบริษัทอื่น พันธบัตร และจะเสียภาษีตอเมื่อขายสินทรัพยทางการเงินที่ซื้อใหมนี้
การกําหนดแบบแผนการเป นเจ าของหุนให กับพนั กงานในรูปแบบของ ESOP
มี
ความสําคัญและเชื่อมโยงกับหลักบริหารจัดการที่ดี (Corporate Governance) โดยเปนสวนหนึ่งของการ
กําหนดรูปแบบความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
เปนการแสดงความรับผิดชอบกับตัวผูมีสวนเกี่ยวของของธุรกิจ คือ ตัวพนักงาน
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งสามารถพัฒนาเปนกองทุนอสังหาริมทรัพยหลักๆประกอบไป
ดวย
(1) ธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย อาทิ บานเรือนแถว บานแฝด บานเดี่ยว คอนโดมีเนียม อพารท
เมนทและโรงแรม เปนตน
(2) ธุรกิจสถานศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยฝกอบรม และศูนยแสดงสินค า
เปนตน
(3) ธุรกิจพัฒนาสถานที่ดานธุรกิจ เชน อาคารพาณิชย อาคารศูนยการคา ศูนยประชุม
อาคารสํานักงาน และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน
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(4) ธุรกิจพัฒนาสถานพักผอนหยอนใจ เชน สถานที่พักแรมในแหลงทองเที่ยว สวนสนุก
โรงภาพยนตร ศูนยกีฬา และสนามกอลฟ เปนตน
(5) ธุรกิจพัฒนา สถานที่ดานสุขภาพ เชน สถานที่รักษาแบบตางๆ โรงพยาบาลและสถานที่
ฟกฟนและฟนฟูสุขภาพ เปนตน

Draft@25Mar11
ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน 83
เอกสารอางอิงและสิ่งอางอิง
สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. โครงการเพิ่มพูนความรูและ
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