
..การท�าธุรกิจทุกอย่างล้วนต้องใช้ “เงินทุน” เพื่อล่อเล้ียงธุรกิจให้ด�าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ นับต้ังแต่ช่วงที่บริษัทมีเพียงแค่ความคิด
ในการด�าเนินธุรกิจ (Seed) หรือช่วงเวลาที่เริ่มต้นธุรกิจ (Start up) ซึ่งเงินทุน
ในการก่อตั้งและด�าเนินธุรกิจก็อาจตั้งต้นจากเงินของผู้ก่อตั้งเองหรือของ 
พ่อ แม่ พี่น้องและเพื่อนพ้องของผู้ก่อตั้ง ต่อมาเมื่อธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโต 
หรือมีความต้องการขยายธุรกิจ (Growth & Expansion) ความต้องการเงิน
ทุนก็เพิ่มมากขึ้นและมีความจ�าเป็นต้องหาแหล่งเงินทุน (Source of Fund)  
ที่สามารถรองรับปริมาณเงินทุนที่ต้องการได้  เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เป็น
แหล่งเงนิทนุทีคุ่น้เคยและตอบโจทย์ให้กับธรุกจิไทยมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
อย่างไรก็ตา มการมีแหล่งเงินทุนด้วยการสร้างหนี้สิน (Debt) เพียงแหล่งเดียว
หรือในสัดส่วนที่สูงเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีแก่กิจการ การมีแหล่งเงินทุนที่เป็น
ลักษณะ “หุ้น” หรือการเพิ่มสัดส่วนของทุน (Equity) จึงเป็นสิ่งที่กิจการควร
พิจารณา เนื่องจากการมีฐานในส่วนของทุนที่เหมาะสมหรือมีความสมดุลย์ 
(Balance) กับหนี้สินของกิจการจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน (Financial 
Leverage) และเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว    

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นอีกแหล่งเงินทุนหนึ่งที่น่าสนใจ
ส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business) โดยเฉพาะกับกิจการท่ีท�าธุรกิจ 
เก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม (Innovation) หรอืความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ซ่ึงแหล่งเงินทุนที่มาจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ดูจะเป็นไป
ได้ยากหรอืมปีรมิาณค่อนข้างจ�ากดัและไม่เพยีงพอ หลายบริษทัในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันเช่น Apple หรือ Google ในช่วงที่บริษัทเหล่านี้
เป็นบริษัทเกิดใหม่ (Startup Company) ก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและ
เติบโตมาด้วยธุรกิจเงินร่วมลงทุน ดังนั้น ในอนาคตหากธุรกิจไทยมีการพัฒนา
ให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Business) มีโอกาส
เตบิโต สามารถให้ผลตอบแทนในอนาคตทีส่งู มคีวามน่าสนใจและสามารถดงึดดู
นกัลงทนุทีม่คีวามพร้อมและกล้ายอมรบัความเสีย่งได้ แหล่งเงินทุนใหม่ ๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Venture Capital, Private Equity 
หรือ Crowd Funding ก็คงจะเติบโตและเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปได้ 
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ข้อมูลจาก คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

การมีแหล่งเงินทุนที่เป็นลักษณะ 

“หุ้น” หรือการเพิ่มสัดส่วนของทุน

จึงเป็นสิ่งที่กิจการควรพิจารณา 

เนื่องจากการมีฐานในส่วนของทุน 

ที่เหมาะสมหรือมีความสมดุลย์กับ 

หนี้สินของกิจการ จะช่วยลดความ

เสี่ยงทางการเงินและเป็นประโยชน์ต่อ

การเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
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ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Business) การระดมทุนผ่านตลาดทุน
ไทยในปัจจบุนัมีให้เลอืกท�าได้ถงึ 6 วธิด้ีวยกนั วธิแีรกคอื General Listing 
(SET & mai) หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งกิจการที่สนใจเลือกระดมทุนด้วย
วธิน้ีีสามารถเลอืกได้ว่าจะเข้ามาจดทะเบยีนใน SET หรอืตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะเข้าท�า IPO (Initial Public Offering) แบบหุ้น 
หรือกองทุน ทั้งน้ี กิจการควรมีการศึกษาถึงเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของ
ประเภทการจดทะเบยีนตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดก่อนการตดัสนิใจ
เลอืก วธิทีี ่2 Holding Company  คอืการจดทะเบยีนเป็นบรษิทัแม่และ
บริษัทลูกกัน วิธีนี้เหมาะส�าหรับบริษัทที่มีบริษัทย่อย (Subsidiary 
Company) หลายบริษัท เนื่องจากจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
ควบคมุและการบรหิารงาน วธิทีี ่3  Primary Listing  คอืการจดทะเบยีน
ใน SET ของบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย
เน่ืองจากมกีารด�าเนนิการหรอืท�าธรุกจิในประเทศไทย วธีิที ่4 Secondary 
 Listing คอืการจดทะเบยีนใน SET ของบรษิทัจากต่างประเทศ ซึง่ได้เคย
มีการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศของตนแล้ว วิธีที่ 5 
Infrastructure Trust หรือ กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน 
เป็นการระดมทุนส�าหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีก�าหนด โดยมี
บริษทัไทยทีไ่ด้ใช้วธินีีแ้ล้วในการระดมทนุ เช่น BTS, True และ Jasmine 
และวิธีสุดท้ายคือ Real Estate Investment Trust (REIT) หรือกอง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นวิธีที่ทดแทนวิธี Property 
Fund ซึ่งในอดีตประเทศไทยได้เคยให้มีการระดมทุนด้วยวิธีนี้ขึ้น 
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงน้ัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันตลาด
ทนุไทยได้มพีฒันาการให้มคีวามหลากหลายในช่องทางการระดมทนุเพิม่
มากขึ้น ทั้งนี้ กิจการสามารถเลือกช่องทางการระดมทุนให้เหมาะกับ
ปริมาณเงินทุนที่ต้องการและโครงสร้างทางธุรกิจ โดยการระดมทุนด้วย
วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ท�าให้กิจการสามารถระดมทุนโดยตรงได้จากนัก
ลงทนุโดยไม่ผ่านคนกลาง (Disintermediation)  โดยเฉพาะ 2 วิธีหลัง
คือ Infrastructure Trust และ REIT ซึง่เป็นวธิล่ีาสดุทีส่ามารถดงึดดูเงนิ
ลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศท่ีต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผล
ตอบแทนระยะยาวได้เป็นจ�านวนมากและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย

ในอดีตการระดมทุนของ
บริษัทไทยจะพึ่งพาธนาคาร
พาณิชย ์เป ็นหลัก แต ่นับ
ตั้งแต่ประเทศไทยได้ประสบ
วิกฤตการณ์ทางเงินในป ี 
2540 เป็นต้นมา ตลาดทุน
เข้ามามีบทบาทในการเป็น
แหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
จนกระทั่งในปัจจุบันสัดส่วน
ของเงนิทนุทีม่าจากตลาดทนุ
ไทยมีจ�านวนประมาณ 14 
ล้าน ๆ  บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
สูงขึ้นและใกล้เคียงกับเงิน
ทนุทีม่าจากธนาคารพาณชิย์
ที่มีจ�านวนประมาณ 10-11 
ล้าน ๆ บาท อย่างไรก็ตาม
ต ล า ด ทุ น ไ ท ย ยั ง ต ้ อ ง มี
พัฒนาการต่อไป เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานและความหลาก
หลายในช่องทางการระดมทุน ซึ่งผู้บริหารการเงินควรได้ศึกษา 
และติดตาม เพื่อให้เกิดความรู ้และความเข้าใจในวิธีการหรือ 
ช่องทางการระดมทุนใหม่ ๆ อย่างสม�่าเสมอ 

ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของ 

การพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญในการพัฒนา

ตลาดทุนไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร ได้มีการ

พัฒนาหลักสูตรการอบรมและจัดให้มีการจัดอบรมผ่าน

หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ” 

พบกับหลักสูตรที่นักบัญชีบริหารและผู้บริหาร

ด้านบัญชีและการเงิน..ไม่ควรพลาด!

เปิดปี 2559 ด้วยหลักสูตร “งบประมาณเพื่อการวางแผนและท�าก�าไร”  

โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเพียง 1 วัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งจะท�าให้ท่าน 

รู้ลึกและรู้จริงถึงศาสตร์ของการบริหารและการวางแผนด้วยงบประมาณ

ตามมาติดๆด้วยหลักสูตร “Fundamental Practice for CFO รุ่นที่ 2” 

ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้ถึงเวลา 8 วัน แต่จะท�าให้ท่านได้เต็มอิ่มจากการแบ่งปันความรู้

และประสบการณ์ของวิทยากรผู้คร�่าหวอดในวงการ 

โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้คัดสรรมาพิเศษเพ่ือท่าน...อย่าลืมและอย่าพลาดนะคะ!
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