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บทสรุปผูบรหิาร 
  

 ผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเปดเสรีภาคการเงินในชวง 20 

ปที่ผานมา ทําใหระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เกดิการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงนิทนุ

ระหวางประเทศและการเปดเสรีการทําธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี

อยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดทุนโลกเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นและเกดิความทาทายสําหรับ

ธุรกิจตลาดหลกัทรัพยแบบดัง้เดิม (traditional exchange) 3 ประการหลกั คือ  (1) การรวมตัว 

(consolidation) ระหวางตลาดหลกัทรัพยแบบดั้งเดิม (2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูลงทุน

และผูระดมทนุ และ  (3) การเกิดกระดานซื้อขายหลักทรัพยทางเลือก (alternative trading system : 

ATS) 

 การจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมสวนใหญเกิดขึ้นจากความรวมมือของกลุมบริษัท

หลักทรัพย (บล.) เพื่อเปนศนูยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย หรือที่เรียกวามีโครงสรางแบบ 

mutual-owned หรือ member-owned ที่มีการจํากัดจํานวน บล. ที่เปนสมาชิก (close access) และ 

บล. ที่เปนสมาชิกเหลานั้นจะมีสวนรวมบริหารตลาดหลักทรัพย โดยสมาชิกแตละรายมีหนึ่ง

คะแนนเสียงเทากัน (1 member - 1 vote) ซ่ึงภายใตภาวะการแขงขันในตลาดทุนโลกที่ไมรุนแรง

มากนัก โครงสรางดังกลาวจะยังสามารถทํางานไดดี อยางไรก็ตาม ภายใตการแขงขันที่รุนแรงมาก

ขึ้น โครงสรางดังกลาวจะทําใหตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพการดําเนนิงานต่ํา  

มีความเสี่ยงทีจ่ะสูญเสียสวนแบงทางการตลาด และมีแนวโนมถูกลดทอนบทบาท (marginalized) 

ในตลาดทุนโลกไปอยางตอเนื่อง เพราะปญหาเชิงโครงสราง 3 ประการ คอื (1) ความขัดแยงเชิงผล 

ประโยชนระหวางตลาดหลักทรัพยและ บล. ที่เปนสมาชิก (2) กระบวนการตัดสินใจที่ขาด

ประสิทธิภาพ โดยนยิมใชการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอกฉันท (consensus base) เปนหลัก แมวา

แตละสมาชิกจะมีคะแนนเสยีงที่เทากันกต็าม และ (3) ความไมเทาเทียมระหวางการสนับสนุน บล. 

และผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ  

 ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทใน

ตลาดทุนโลกและเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขัน คือ การ demutualization โดยเปลี่ยน

โครงสรางการบริหารจาก mutual-owned และ non-profit structure ไปเปน shareholder-owned และ 

for-profit structure โดยโครงสรางแบบใหมจะชวยใหเกดิ (1) โครงสรางการถือหุนทีชั่ดเจน และ
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ชวยกระจายการถือหุนและอํานาจการบรหิารใหครอบคลุมผูรวมตลาดทุนอยางเหมาะสม เกิดความ

โปรงใสและลดความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวาง บล. และผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ (2) การทํางาน

แบบองคกรธุรกิจ (profit motive organization) ที่มีกระบวนการตดัสินใจที่คลองตัว เพราะเปลี่ยน

จากระบบการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอกฉันท ไปเปนแบบเหน็ดวยตามเสียงขางมาก (majority 

base) ทําใหสามารถปรับตัวไดเร็ว และ (3) การเชื่อมโยงทางธุรกิจกับตลาดหลักทรัพยอ่ืนทําไดงาย 

เนื่องจากมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน เปดโอกาสใหไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาด 

การใช trading platform เดียวกัน และการมี network ที่เชื่อมตอถึงกัน เปนตน 

  

 เนื่องจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพยเกีย่วของและกระทบกบัหลายภาคสวนใน

ประเทศ ทําใหหลายครั้งผูมีสวนไดเสียในตลาดอาจเกิดขอสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการ 

demutualization ตลาดหลักทรัพย งานศึกษาฉบับนี้จึงเนนศึกษาประสบการณของตลาดหลักทรัพย

ตางๆ ที่ผานการ demutualization และ/หรือผานการนําบรษิัทตลาดหลกัทรัพยเขาจดทะเบียน 

(initial public offering : IPO) มาแลว เพื่อตอบขอสงสัยและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ 

demutualization ตลาดหลักทรัพย 8 ประการ ดังนี ้

 

ประเด็นท่ี 1 : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะนาํไปสูการเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย

และการเพิ่มการแขงขันในธรุกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศไดหรือไม 

ผลการศึกษา : การแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศสามารถเพิ่มไดจาก 2 ปจจยั คอื  

(1) การเปดเสรธุีรกิจตลาดหลักทรัพย และ (2) สภาพคลองในตลาดหลกัทรัพยที่เพิ่มมากขึ้น

ภายหลังการ demutualization จูงใจใหเกิดคูแขงใหมๆ เขามาแขงขันในตลาด อยางไรก็ดี ระดับของ

การแขงขัน (degree of competition) ยังขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ขนาดเศรษฐกจิและตลาดทุนของ

ประเทศ และนโยบายของภาครัฐในการมตีลาดหลักทรพัยที่เปน national champion เปนตน 

 

ประเด็นท่ี 2 : ความเปน natural monopoly ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย  ทําใหภายหลังการ 

demutualization และมีการดาํเนินงานแบบองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไร จะนําไปสูการปรับเพิ่ม

คาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมหรือไม 
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ผลการศึกษา : การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมภายหลังการ demutualization อยางไมเปนธรรมเปนสิ่งที่

เกิดไดยากเนื่องจาก (1) หนวยงานกํากับดแูลในหลายประเทศยังมีอํานาจควบคุมคาธรรมเนียมของ

ตลาดหลักทรพัย และ (2) ธุรกิจตลาดหลักทรัพยเปนธุรกจิที่ตองเผชิญกบัการแขงขันสูงจากตาง 

ประเทศ ทั้งในรูปของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมและ ATS โดยเฉพาะภายใตสภาวะที่ผูลงทุนและ

ผูระดมทุนมุงหาชองทางการทําธุรกรรมที่ตนทุนต่ําและประสิทธิภาพสูงเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยงั

พบวาในบางตลาดหลักทรัพยมีการปรับโครงสรางคาธรรมเนียมทีจ่ัดเกบ็จาก บล. และผูรวมตลาด

อ่ืนใหเหมาะสมขึ้น อาทิ คาธรรมเนียมสําหรับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ลดลงในอัตราที่มากกวา

คาธรรมเนียมที่จัดเก็บจาก บล. เปนตน 

 

ประเด็นท่ี 3 : ภายหลังการ demutualization ผลประโยชนที่ขัดแยง (conflict of interest) กันของ

ตลาดหลักทรพัยระหวางการแสวงหาผลกาํไรและการกํากับดูแลตลาด จะนําไปสูมาตรฐานการ

กํากับดแูลตลาดที่หยอนยานลงหรือไม 

ผลการศึกษา : จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวามี 4 แนวทางที่นิยมใชเพื่อปองกนั

ปญหา คือ (1) การวางกรอบการอภิบาลองคกร (governance arrangement) ใหคณะกรรมการของ

ตลาดหลักทรพัยตองมีบุคคลที่มีหนาที่หลักในการดูแลผลประโยชนของสาธารณะ (public interest 

director) หรือบุคคลที่มีความอิสระ (independent director) (2) การกําหนดบทบาทในดานการกํากับ

ดูแลระหวางตลาดหลักทรัพยและทางการใหชัดเจน (3) สรางกระบวนการตรวจสอบของทางการ 

(regulatory oversight process) ที่รัดกุม ซ่ึงรวมถึงกรณีตลาดหลักทรัพยนําหุนของตนเขาจดทะเบยีน

ดวย และ (4) การแยกโครงสรางองคกรดานการกาํกับดแูลตลาดของตลาดหลักทรัพยออกจากสวน

งานธุรกิจอื่นๆ 

 

ประเด็นท่ี 4 : การ demutualization จะทําใหขาดองคกรที่จะทํางานพฒันาตลาดทุนและคุมครอง 

ผูลงทุนหรือไม 

ผลการศึกษา : ภายหลังการ demutualization ในตางประเทศพบวายังมกีารพัฒนาตลาดทุนและ

คุมครองผูลงทุนอยางตอเนื่องผานหลายวิธี เชน การจัดตัง้สถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ซ่ึง

กรอบการดูแลอาจเจาะจงเฉพาะตลาดทุนหรือครอบคลุมทั้งตลาดทุนและภาคการเงนิในวงกวาง 
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และการคุมครองผูลงทุนโดยรวม เปนตน ซ่ึงจะแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับระดับของการพัฒนาของ

ตลาดทุนและภาคการเงินในประเทศนั้นๆ และระดับเงินกองทุนที่สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหมไดรับ  

 

ประเด็นท่ี 5 : การ demutualization เปนชองทางใหกลุมผลประโยชนภายในประเทศบางกลุมหรือ

ตางประเทศเขามาครอบงําตลาดหลักทรัพยไดหรือไม 

ผลการศึกษา : จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวามีมุมมอง 2 ดานเกีย่วกับการถูก

ควบรวมภายหลังการทํา demutualization โดยกลุมหนึ่งมองวาการควบรวมชวยสงเสริมศกัยภาพใน

การแขงขัน ขณะที่อีกกลุมเห็นวาการควบรวมกระทบตอผลประโยชนของประเทศ ซ่ึงจาก

ประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวามี 3 แนวทางหลักที่นิยมใชผสมผสานกันเพื่อปองกัน

ปญหาดังกลาว คือ (1) การจาํกัดสัดสวนการถือครองหุนขั้นสูง (maximum shareholding limit) ของ

นักลงทุนตางประเทศและนกัลงทุนแตละราย (2) การใหภาครัฐและ/หรือสถาบันเพื่อการพัฒนา

ตลาดทุนเปนผูถือหุนรายใหญ และ (3) การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการเขาควบรวมตลาด

หลักทรัพย อยางไรก็ดมีีขอสังเกตวา ภาครฐัหรือหนวยงานกํากับอาจผอนปรนกฎเกณฑตางๆ ใน

เวลาตอมาเพื่อใหเอื้อกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนโลก 

 

ประเด็นท่ี 6 : การ demutualization จะกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง 

(intermediary) ไดหรือไม  

ผลการศึกษา : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะชวยสงเสริมการแขงขันระหวางธุรกิจ

ตัวกลาง และเพิ่มคุณภาพของตลาดทุนโดยรวม ผาน 2 ชองทางหลัก คือ (1) การลดการอุดหนุน บล. 

ที่เปนสมาชิก และ (2) การขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางที่มิใชสมาชิก (open 

market access) เมื่อประโยชนจากการไดรับการอุดหนนุหมดไปและการแขงขันระหวางธุรกิจ

ตัวกลางสูงขึ้น ธุรกิจตัวกลางตางๆ จะเรงเพิม่ประสิทธิภาพในการดําเนนิงานและการใหบริการแก 

ผูลงทุน ซ่ึงอาจสะทอนออกมาในหลายรูปแบบ เชน การออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ที่ตอบ 

สนองความตองการของผูลงทุนไดดีขึน้และหลากหลายขึ้น เปนตน 
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ประเด็นท่ี 7 : การ demutualization จะชวยใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือไม 

ผลการศึกษา : ประโยชนเชิงประสิทธิภาพที่เห็นไดอยางชัดเจนจากการ demutualization มี 2 ดาน

หลัก คือ (1) ตลาดทุนโดยรวมดีขึ้น ซ่ึงสะทอนผานมูลคาตลาด (market capitalization) และมูลคา

การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดที่สูงขึ้น และความคลองตวัในการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยอ่ืน 

เปนตน และ (2) ผลการดําเนนิงานของตลาดหลักทรัพยทีด่ีขึ้น เห็นไดจากสดัสวนตนทุนตอรายได 

(cost to income ratio) ที่ลดลงและอัตราสวนกําไรตางๆ ที่สูงขึ้น รวมถึงประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานของพนักงาน (productivity) และราคาหุนของตลาดหลักทรพัยเองที่ดีขึน้ดวย เปนตน 

 

ประเด็นท่ี 8 : การปรับองคกรตลาดหลักทรัพยใหเปนบรษิัทจํากดัเพยีงพอแลวสําหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) ไดหรือไม 

ผลการศึกษา : ประโยชน 3 ดานหลักซึ่งสาํคัญตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตลาด

หลักทรัพยในเวทีโลก จะเกิดขึ้นไดยากหรือไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย หากตลาดหลักทรัพยทําเพยีง

การ demutualization แตขาดการทํา IPO เพราะ (1) การ IPO ชวยใหประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพยถูกวัดผลไดอยางชัดเจนและโปรงใสตลอดเวลา และงายตอการเปรียบเทียบกับ

ตลาดหลักทรพัยคูแขงอื่นๆ (2) เปนชองทางสําคัญสําหรับการระดมทนุของตลาดหลักทรัพย เพื่อ

การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี (IT platform) และ (3) ชวยขจดัปญหาความ

ขัดแยงเชงิผลประโยชนระหวางผูรวมตลาดไดมากขึน้ดวย เพราะการทํา IPO จะชวยกระจายหุนใน

วงกวางครอบคลุมผูรวมตลาดทุกกลุมไดดขีึ้น 

 

 เมื่อพิจารณาคณุภาพของตลาดทุนโดยรวมและประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีขึน้ของ

ตลาดหลักทรพัยที่ผานการ demutualization แลว ผูวิจยัเชื่อวาการ demutualization เปนแนวทางที่

ถูกตอง เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทในเวทีตลาดทนุโลกและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

ตลาดหลักทรพัยแบบดั้งเดมิ อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจเกิดขึน้ไดบาง ดังนั้น ทกุ

ภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐและหนวยงานกาํกับดูแล จําเปนตองกําหนดนโยบายและรายละเอียดที่

เกี่ยวของในแตละเรื่องของการ demutualization ตลาดหลักทรัพยใหชัดเจน 
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บทนํา 
 

 การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมและการเปดเสรีภาคการเงิน สงผลใหระบบ

การเงินโลกมคีวามเชื่อมโยงกันมากขึ้น เกิดการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและ

การเปดเสรีการทําธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําให

ตลาดทุนโลกเกิดการแขงขนัที่รุนแรงมากขึน้และเกิดความทาทายสําหรับธุรกิจตลาดหลักทรัพย

แบบดั้งเดิม  

 ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมเพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาท 

(marginalized) ในตลาดทนุโลกและเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนั คือ การ demutualization 

ทั้งนี้ จากผลสํารวจของ World Federation of Exchanges (WFE) ใน 45 ตลาดหลักทรพัย ในป 2008 

พบวา รอยละ 60 ของจํานวนตลาดหลักทรัพยทั้งหมดไดทําการ demutualization แลว (รวม 27 

ตลาดหลักทรพัย) และรอยละ 42 ของจํานวนตลาดหลักทรัพยทั้งหมดไดทําการ demutualization 

และ IPO แลว (รวม 19 ตลาดหลักทรัพย) หากพิจารณาถึงมูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market 

capitalization) ของตลาดหลักทรัพยทั้งหมดจะพบวา มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาด

หลักทรัพยทีย่งัมิไดทําการ demutualization เหลือเพียงรอยละ 12 เทานั้น (รวม 18 ตลาดหลักทรัพย) 

 
       ภาพที่ 1 : สัดสวนจํานวนตลาดหลักทรัพยตามรปูแบบโครงสรางองคกรในป 2000 และ 2008 
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60% 
(Demu 18% 

Demu-IPO 42%) 



 2 

 สําหรับประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ป 2009 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเหน็ชอบในแผนพฒันา

ตลาดทุนไทย ซ่ึงไดสรางแผนการยกระดับความสามารถในการแขงขนัของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ตลท.) ผานการ demutualization ซ่ึงเปนหนึ่งในมาตรการสําคัญดวย 

 อยางไรก็ดี เนือ่งจากการ demutualization ตลาดหลักทรพัยเกีย่วของและกระทบกับหลาย

ภาคสวนในประเทศ ทําใหหลายครั้งผูมีสวนไดเสียในตลาดอาจเกิดขอสงสัยหรือความกังวล

เกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพยได งานศกึษาฉบับนี้จงึจะเนนตอบขอสงสัยและสราง

ความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย 8 ประการ ผานประสบการณ

ของตลาดหลักทรัพยตางๆ ที่ทําการ demutualization และ/หรือทํา IPO ไปแลว โดยจะเนนศึกษาใน

ตลาดหลักทรพัยแถบเอเชยีแปซิฟกเปนหลัก 

 

                      ตารางที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานของตลาดหลักทรัพยหลักท่ีใชในงานศึกษาฉบับนี ้
ตลาดหลักทรัพย Market capitalization  

ณ สิ้นป 2008 
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 

ปท่ีทํา
demutualization  

ปท่ีทํา  
IPO 

Australian Securities Exchange (ASX) 683,872 1998 1998 
Singapore Exchange (SGX) 264,974 1999 2000 
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx) 1,328,768 2000 2000 
Philippine Stock Exchange (PSE) 52,031 2001 2003 
Bursa Malaysia Berhad (BM) 189,087 2004 2005 

ที่มา : WFE  
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บทที่ 1 : ปจจัยผลักดันและแนวโนมการ demutualization ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย 
ในโลก 
 

1. ความทาทายในตลาดทุนโลก 

 ในชวง 20 ปทีผ่านมา ผลจากการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมและการเปดเสรี

ภาคการเงิน สงผลใหระบบการเงินโลกมคีวามเชื่อมโยงกันมากขึ้น เกิดการเปดเสรีการเคลื่อนยาย

เงินทุนระหวางประเทศและการเปดเสรีการทําธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดทุนโลกเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น1 และเกดิความทา

ทายสําหรับธุรกิจตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม 3 ประการหลัก คือ 

 1.1 การรวมตัว (consolidation) ระหวางตลาดหลักทรัพยแบบดัง้เดิม ทั้งที่อยูในประเทศ

เดียวกัน ภูมภิาคเดียวกัน และตางภูมิภาค (ภาพที่ 2) ทําใหเกิดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด 

(economy of scale) ความสามารถในการใหบริการการซื้อขาย 24 ช่ัวโมง และประโยชนจากการใช 

trading platform เดียวกนั  

 1.2 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูลงทุนและผูระดมทุน กลาวคือ เมื่อการลงทุนขาม

ประเทศเปนสิง่ที่ทําไดงายและกฎระเบยีบลดลง นักลงทุนจึงมุงหาชองทางการซื้อขายหลักทรัพยที่

มีความรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง และตนทุนการทําธุรกรรม (transaction cost) ต่ําเปนสําคัญ รวมทั้ง

แมแต บจ. จะเลือกระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยที่มีคาใชจายในการระดมทุนที่ต่ําทีสุ่ด เมื่อเทียบ

กับมูลคาของบริษัทที่คาดวาจะไดรับ 

 1.3 การเกิดกระดานซื้อขายหลักทรัพยคูแขง ใหม (ATS) ซ่ึงเปน off-exchange trading 

system เชน electronic communication networks (ECN) multilateral trading facilities (MTF) และ 

dark pools ที่มีประสิทธิภาพสูง ใหบริการครบวงจรและตนทุนการทําธุรกรรมต่ํากวาการซื้อขาย

ผานตลาดหลักทรัพยแบบดัง้เดิม อีกทั้ง มวีิธีการสงคําสั่งซื้อขายที่ไมตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

โดย ATS สวนใหญถูกจดัตัง้ขึ้นจากความรวมมือของนกัลงทุนสถาบันรายใหญ  

 ธุรกิจ ATS ขยายตัวไดอยางรวดเรว็เนื่องมาจาก (1) การพัฒนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกบัการ

ซ้ือขายหลักทรพัย และ (2) การขยายตวัของ free-market regulation ซ่ึงเปนกฎระเบยีบที่สงเสริมให

เกิดการแขงขันจากทกุชองทาง เพื่อใหไดการทําธุรกรรมที่มีราคาถูกและรวดเรว็ที่สุด  

                                                 
1 Akhtar (2002) และ Serifsoy and Tyrell (2006) 
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(best execution) สําหรับนักลงทุน รวมถึงการพยายามยกเลิกขอไดเปรียบตางๆ ของตลาด

หลักทรัพยแบบดั้งเดิม เชน การเปน designated trading platform  

 ในยุโรป ATS มีการขยายตวัอยางรวดเรว็ เพียงเวลาไมถึง 2 ป ธุรกิจของบริษัท Chi-X, 

Turquoise และ BATS ซ่ึงเปน ATS สามารถครองสวนแบงทางการตลาดในยุโรปไดมากกวารอยละ 

10 และ Aite Group2 คาดการณวาจะเพิ่มเปนรอยละ 50 ภายในป 2013 โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ  

(ภาพที่ 3) ATS ทั้ง 3 บริษัทมีสวนแบงตลาดรวมสูงถึงรอยละ 16 ณ ตุลาคม 2009  ขณะที่ตลาด

หลักทรัพยแบบดั้งเดิมหลักอยาง London Stock Exchange (LSE) เหลือสวนแบงรอยละ 37 โดย

ลดลงจากรอยละ 55 ณ มีนาคม 2008 สําหรับในสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 4) ธุรกิจ ATS มีสวนแบงทาง

การตลาดมากกวารอยละ 20 ณ กรกฎาคม 2009  ขณะที่ Nasdaq และ NYSE เหลือสวนแบงรอยละ 

49 โดยลดลงจากรอยละ 64 ในปกอนหนา 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Aite Group เปนบริษัทวิจัยและใหคําปรึกษาชั้นนําดานธุรกิจเทคโนโลยีและกฎระเบียบตางๆ ตลอดจน

ผลกระทบที่มีตอตลาดการเงิน จัดตั้งโดยผูเช่ียวชาญในวงการธนาคาร หลักทรัพย และการลงทุน 
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                          ภาพที่ 2 : แนวโนมการควบรวมและเชื่อมโยงตลาดหลกัทรัพยตางๆ  

 

 

 

ท่ีมา : WFE 
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2. ปญหาเชิงโครงสรางของตลาดหลักทรัพยแบบดัง้เดมิ   

 การจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมสวนใหญเกิดขึ้นจากความรวมมือของกลุม บล. เพื่อ

เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย หรือที่เรียกวามีโครงสรางแบบ mutual-owned หรือ 

member-owned ที่มีการจํากัดจํานวน บล. ที่เปนสมาชิก (close access) และ บล. ที่เปนสมาชิก

เหลานั้นจะมีสวนรวมบรหิารตลาดหลักทรพัย โดยแตละสมาชิกมีหนึ่งคะแนนเสียง (1 member - 1 

vote)3 ซ่ึงภายใตภาวะการแขงขันในตลาดทุนโลกที่ไมรุนแรงมากนกั โครงสรางดังกลาวจะทํางาน

ไดดี อยางไรกต็าม ภายใตการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โครงสรางดังกลาวจะทําใหตลาดหลักทรัพย

แบบดั้งเดิมมปีระสิทธิภาพการดําเนนิงานต่ํา มีความเสีย่งที่จะสูญเสียสวนแบงทางการตลาด และมี

แนวโนมถูกลดทอนบทบาท (marginalized) ในตลาดทนุโลกไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาด

หลักทรัพยขนาดเล็ก ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินนอย ปริมาณและมูลคาการซื้อ

ขายต่ํา แตมีตนทุนการทําธรุกรรมสูง เนื่องจาก 3 ปจจยัหลัก คือ  

  

                                                 
3 Akhtar (2002) 

ภาพที่ 4 : สวนแบงตลาดของธุรกิจตลาดหลักทรัพยใน
สหรัฐอเมริกา 

 ภาพที่ 3 : สวนแบงตลาดของธุรกิจตลาดหลักทรัพยในอังกฤษ 
 

NYSE/Arca, 

15%

EdgeX*, 8%

EdgeA*, 3%

Others, 29%

NYSE/Floor, 

14%

Nasdaq, 20%

BATS*, 11%

ที่มา : Thomson Reuters - Oct 2009

LSE , 37%

Euronext, 1%

CHI-X*, 10%

Turquoise*, 3%

BATS 

Europe*, 3%

Others, 29%

Euronext - 

OTC, 17% หมายเหต ุ: *  คือ ATS 
ที่มา : BATS Global Market - July 2009 Newsletter 

หมายเหตุ : *  คือ ATS 
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 2.1 ความขัดแยงเชงิผลประโยชน (conflict of interest) ระหวางตลาดหลักทรัพยและ บล. 

ท่ีเปนสมาชิก กลาวคือ ภายใตโครงสรางแบบ mutual-owned มีการจํากัดจํานวน บล. ที่เปนสมาชิก

และเฉพาะ บล. ที่เปนสมาชิกสามารถสงคําสั่งซื้อขายใหตลาดหลักทรพัยได ทําใหตลาดหลักทรัพย

สูญเสียโอกาสจากสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยทีค่วรจะสูงขึ้น หากมีการขยายสิทธิการซื้อ

ขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางที่มิใชสมาชิกดวย (open market access) นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรัพยยงั

มีการชวยอุดหนุนคาใชจายบางอยางเพื่อสนับสนุน บล. (cost subsidization)4 ดวย ทําใหการบริหาร 

งานขาดประสทิธิภาพ  

 2.2 การตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจท่ีขาดประสิทธิภาพ กลาวคือ ภายใตโครงสรางแบบ 

mutual-owned การตัดสินใจมีแนวโนมจะเปนแบบเห็นดวยโดยเอกฉนัท และมีลักษณะของการถอย

ทีถอยอาศัยกนัสูง (compromised) ระหวาง บล. ที่เปนสมาชิก ทําใหการตัดสินใจทางธุรกิจไมมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหมลาชา และปรับตัวไมทันกบัสภาวการณทีเ่ปลี่ยน 

แปลงไปอยางรวดเร็วในตลาดทุนโลก5 

 2.3 ความไมเทาเทียมระหวางการสนับสนนุ บล. และผูรวมตลาดกลุมอ่ืนๆ6 กลาวคือ ภายใต

โครงสรางแบบ mutual-owned ตลาดหลักทรัพยจะเนนจดัสรรทรัพยากรทั้งคน เวลา และทุน เพื่อ

สนับสนุน บล. มากกวาผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ นอกจากนี ้ผลจากการชวยอุดหนุนคาใชจายบางอยาง

เพื่อสนับสนุน บล. ทําใหตลาดหลักทรัพยตองจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูรวมตลาดอืน่ๆ ในสัดสวน

ที่สูงขึ้นเพื่อเปนการชดเชย ดงันั้น ภายใตกระแสการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงนิทุนระหวางประเทศ 

ตลาดหลักทรพัยแบบดั้งเดิมจึงเสี่ยงตอการสูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับตลาดหลักทรัพยที่

ไดทําการ demutualization แลวและมีโครงสรางคาธรรมเนียมที่เหมาะสมกวาได 

 

                                                 
4 Akhtar (2002) 
5 Hughes (2002) 
6 ผูรวมตลาดอื่นๆ เชน บจ. และนักลงทุน 
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3. ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดัง้เดิม 

 ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทใน

ตลาดทุนโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การ demutualization โดยเปลี่ยน

โครงสรางการบริหารจาก mutual-owned และ non-profit structure ไปเปน shareholder-owned  

และ for-profit structure7 โดยโครงสรางแบบใหมจะชวยใหเกิด 

 3.1 โครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน และชวยกระจายการถือหุนและอํานาจการบริหารให

ครอบคลุมผูรวมตลาดทุนอยางเหมาะสม ทําใหเกิดการแยกสิทธิในการเขาถึงตลาดเพื่อสงคําสั่งซื้อ

ขายหลักทรัพย (trading privilege) ออกจากโครงสรางผูถือหุน (ownership structure) จึงเกิดความ

โปรงใสและลดความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวาง บล. และผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ  

 3.2 ผลักดันใหเกิดการทํางานแบบองคกรธุรกิจ (profit motive organization) ที่มี

กระบวนการตดัสินใจที่คลองตวัสูง เพราะเปลี่ยนจากระบบการตัดสินใจแบบเหน็ดวยเปนเอกฉันท 

ที่ 1 สมาชิกมี 1 เสียง ไปเปนแบบเหน็ดวยตามเสียงขางมาก ที่ 1 ผูถือหุนมี 1 เสียง ทําใหสามารถ

ปรับตัวกับสภาวการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในตลาดทุนโลกได8  

 3.3 สามารถเชื่อมโยงทางธุรกิจกับตลาดหลักทรัพยอ่ืนไดงาย เนื่องจากมีโครงสรางการถือ

หุนที่ชัดเจน ทําใหไดรับประโยชนจากการประหยดัตอขนาด การใช trading platform เดียวกนั และ

การมี network ที่เชื่อมตอถึงกัน เปนตน 

 

4. การปรับโครงสรางองคกรของตลาดหลกัทรัพย 

 กระบวนการปรับโครงสรางองคกรของตลาดหลักทรัพยโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ตามนยิาม

ของ WFE คือ  

 4.1 การ demutualization : การเปลี่ยนโครงสรางจากระบบ mutual-owned และ non-profit 

ไปเปนการจดัสรรหุนแบบ private placement (PP) และมีองคกรแบบ shareholder-owned และ  

for-profit โดยแบงไดเปน 2 กลุม คือ  

                                                 
7 IOSCO (2005), Akhtar (2002) และ WFE (2008) 
8 Hughes (2002) 
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 4.1.1 จัดสรรหุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดให บล. ที่เปนสมาชิก เชน กรณีของ Tokyo 

Stock Exchange (TSE) (demutualization : 2001) ที่มี บล. ถือหุนรอยละ 100 ทําให บล. ยังคงมี

บทบาทในการบริหาร รูปแบบนี้อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนเพยีงการทํา corporatization เทานั้น9 

 4.1.2 จัดสรรหุนใหกับทั้ง บล. ที่เปนสมาชิกเดิม (insider) และผูรวมตลาดอื่นๆ (outsider) 

เชน กรณี Copenhagen Stock Exchange (demutualization : 1996) ที่จัดสรรหุนให บล. รอยละ 60 

และ บจ. รอยละ 40 

 4.2 การ demutualization และทํา IPO : การนําหุนภายหลังการ demutualization มา

กระจายตอใหสาธารณชนในวงกวางผานการทํา IPO และเปลี่ยนสถานะเปน publicly-owned เชน 

กรณี  Australian Stock Exchange (ASX) (demutualization : 1998, IPO : 1998) และ Bursa 

Malaysia Berhad (BM) (demutualization : 2004, IPO : 2005)  

 ตามการสํารวจของ WFE ใน 45 ตลาดหลกัทรัพย ในป 2008 พบวารอยละ 60 ของจํานวน

ตลาดหลักทรพัยทั้งหมดไดทําการ demutualization แลว (รวม 27 ตลาดหลักทรัพย) และรอยละ 42 

ของจาํนวนตลาดหลักทรัพยทั้งหมดไดทําการ demutualization และ IPO แลว (รวม 19 ตลาด

หลักทรัพย) อีกทั้ง หากพิจารณาถึงมูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market capitalization) ของตลาด

หลักทรัพยทั้งหมดจะพบวา มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพยที่ยังมิไดทําการ 

demutualization เหลือเพียงรอยละ 12 เทานั้น (รวม 18 ตลาดหลักทรัพย)  

 สําหรับตลาดหลักทรัพยในเอเชียมีเพยีง 6 ตลาดหลักทรพัยหลักเทานัน้ที่ยังมิไดทําการ 

demutualization คือ Indonesia Stock Exchange (IDX), Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock 

Exchange, Hanoi Stock Exchange, Hochiminh Stock Exchange (HOSE) และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) 

                                                 
9 จากนี้ไป ในงานศึกษาฉบับนี้จะหมายถึง “corporatization” 
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                 ตารางที่ 2 : รูปแบบโครงสรางองคกรของตลาดหลักทรัพยตางๆ ในโลกตามกลุมทวีป 
 North America Latin America EMEA North Asia South Asia SEA + ANZ 

  NYSE Euronext (US) Bolsa De Santiago London Hong Kong   ASX 

  CME Group Bolsa De Lima Deutsche Boerse  Osaka   New Zealand 

Demutualized & NASDAQ OMX  BM&FBovespa NYSE Euronext (Europe)    SGX 

listed exchanges Intercontinental - ICE  Bolsa De Colombia  BME Spanish    BM 

  TMX Group   Athen Exchange    PSE 

    Johannesburg      

    Moscow - MICEX Korea NSE India   

Demutualized    Oslo Borse  Taiwan Bombay   

exchanges    Mauritius  Tokyo Colombo    

     Tehran  Jasdaq*     
     Nagoya*     

In process of demu.      Karachi*   

  CBOE Burenos Aires SE Amman Shanghai    SET 

   Bolsa Mexicana Cyprus Shenzhen    IDX 

    Egyptian - EGX    Hanoi*  

   Warsaw   HOSE* 

   Istanbul     

Others   Malta     
   Luxembourg    

   Irish     

   Wiener Borse    

   SWX Swiss    

   Tel Aviv    

     Russian (RTS)*      

หมายเหตุ : *  คือ ตลาดหลักทรัพยท่ีไมไดเปนสมาชิกของ WFE 
ท่ีมา : WFE (2008) และการรวบรวมโดยผูวิจัย 
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บทที่ 2 : ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย 
 

 เพื่อใหกระบวนการ demutualization ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ

ของประเทศและผูมีสวนไดเสียของตลาดหลักทรัพยโดยรวม ประเด็นหลักที่ตลาดหลักทรัพยตางๆ 

ใหความสําคญั คือ การจัดสรรโครงสรางผูถือหุนและคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยภายหลัง

การ demutualization การปรับโครงสรางและบุคลากรภายในองคกรเพือ่พรอมรับกับแนวโนมการ

ดําเนินงานที่กาํลังจะเปลี่ยนแปลงสูองคกรธุรกิจ การสรางความรวมมือกับภาครัฐและหนวยงาน

กํากับดแูลที่เกีย่วของ และการจัดสรรและบริหารเงนิกองทุนเดิม ผลเกี่ยวเนื่องจากประเด็นทั้งหลาย

ขางตน หลายครั้งทําใหผูมีสวนไดเสียของตลาดหลักทรพัยเกดิขอสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการ 

demutualization ตลาดหลักทรัพยใน 8 ประการหลัก คือ  

 

ประเด็นท่ี 1 : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะนาํไปสูการเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย

และการเพิ่มการแขงขันในธรุกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศไดหรือไม 

ประเด็นท่ี 2 : ความเปน natural monopoly ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย  ทําใหภายหลังการ 

demutualization และมีการดาํเนินงานแบบองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไร จะนําไปสูการปรับเพิ่ม

คาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมหรือไม 

ประเด็นท่ี 3 : ภายหลังการ demutualization ผลประโยชนที่ขัดแยง (conflict of interest) กันของ

ตลาดหลักทรพัยระหวางการแสวงหาผลกาํไรและการกํากับดูแลตลาด จะนําไปสูมาตรฐานการ

กํากับดแูลตลาดที่หยอนยานลงหรือไม 

ประเด็นท่ี 4 : การ demutualization จะทําใหขาดองคกรที่จะทํางานพฒันาตลาดทุนและคุมครองผู

ลงทุนหรือไม 

ประเด็นท่ี 5 : การ demutualization เปนชองทางใหกลุมผลประโยชนภายในประเทศบางกลุมหรือ

ตางประเทศเขามาครอบงําตลาดหลักทรัพยไดหรือไม 

ประเด็นท่ี 6 : การ demutualization จะกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง 

(intermediary) ไดหรือไม 

 ประเด็นท่ี 7 : การ demutualization จะชวยใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือไม 
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ประเด็นท่ี 8 : การปรับองคกรตลาดหลักทรัพยใหเปนบรษิัทจํากดัเพยีงพอแลวสําหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) ไดหรือไม 

 

 งานศึกษาฉบบันี้จะนําเสนอประเด็น/ขอมลูที่เกี่ยวของภายใตกรอบ 8 ประเด็นขางตน เพื่อ

ตอบขอสงสัยและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย ผาน

ประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ ที่ทําการ demutualization และ/หรือทํา IPO ไปแลว โดยจะ

เนนกรอบการศึกษาในตลาดหลักทรัพยแถบเอเชียแปซิฟกเปนหลัก 
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ประเด็นท่ี 1 : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะนําไปสูการเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย

และการเพิ่มการแขงขันในธรุกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศไดหรือไม 

 

 เนื่องจากในหลายประเทศมตีลาดหลักทรพัยนอยราย หรือบางประเทศมีเพียงรายเดยีวและ

ถูกสนับสนุนโดยภาครัฐใหเปนตลาดหลักทรัพยแหงชาติ ไดรับการอดุหนนุจากภาครัฐในรูปแบบ

ตางๆ เชน ยกเวนภาษี หรืออาจมีภาครัฐอยูในคณะกรรมการบริหารของตลาดหลักทรัพย หลายฝาย

จึงสงสัยวาภายหลังการเปดเสรีแลว การแขงขันภายในประเทศของธุรกิจตลาดหลักทรัพย เพื่อเปน

ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย จะเพิ่มขึน้ไดจริงหรือไม จะเกิดการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยใหมหรือ

องคกรรูปแบบอื่นใด เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในประเทศจริงหรือ 

 

1. ปจจัยท่ีทําใหการแขงขนัของธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

 ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพย การแขงขนัของธุรกิจตลาดหลักทรัพย

สามารถเพิ่มขึ้นไดจาก 2 ปจจัย คือ 

 1.1 การเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย : ในบางประเทศธุรกิจตลาดหลักทรัพยถือเปนธุรกิจ

ผูกขาดของประเทศและมีกฎหามจัดตั้งตลาดหลักทรัพยอ่ืนเขามาแขงขนัดวย ซ่ึงประเด็นที่มักจะมา

คูกันกับการทาํ demutualization ตลาดหลักทรัพย คือ การยกเลิกหรือผอนปรนกฎดังกลาวและเปด

เสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย  

 1.2 สภาพคลองในตลาดทุนท่ีสูงขึ้น : การขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศและ

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของตลาดทุนภายหลังการ demutualization จะดึงดดูใหปริมาณการซื้อขาย

หลักทรัพยหรือสภาพคลองในตลาดทุนเพิม่ขึ้น จูงใจใหเกิดคูแขงใหมๆ  เขามาแขงขันในตลาด  

   

2. ปจจัยท่ีมีผลตอระดับการแขงขนัในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ  

 ระดับการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศภายหลังการ demutualization 

ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ 

 2.1 ขนาดเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศ : เนื่องจากธุรกิจตลาดหลกัทรัพยเปนธุรกิจที่

ตองลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสูง (high fixed cost) ดังนั้น การแขงขันจะมีโอกาส

เพิ่มขึ้นมากในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและตลาดทุนใหญ ขณะทีใ่นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
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และตลาดทุนเล็ก แมจะมกีารเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรพัยภายหลังการ demutualization แลวก็ตาม 

แตอาจมีคูแขงรายใหมเขามาจัดตั้งภายในประเทศนอยหรือไมมีเลย เพราะตลาดทุนมสีภาพคลองต่ํา 

การเขามาแขงขันเพิ่มจะทําใหสภาพคลองถูกแบง (liquidity fragmentation) และไมคุมคาทางธุรกิจ

หรือคืนทุนไดชา  

 2.2 นโยบายของภาครัฐในการมีตลาดหลักทรัพยท่ีเปน national champion : ภายหลังการ 

demutualization ภาครัฐของบางประเทศอาจมีนโยบายใหมีตลาดหลักทรัพยเพยีงรายเดยีวหรือนอย

รายตอไป เพื่อเปน national champion เนื่องจากหลายปจจยั อาทิ (1) ภาคการเงินเปนธุรกิจหลักของ

ประเทศ และ (2) ปองกันสภาพคลองในตลาดถูกแบง (liquidity fragmentation) เปนตน ทําใหเปน

อุปสรรคตอผูที่ตองการเขามาแขงขันรายใหม 

  

 จากประสบการณของประเทศตางๆ ผูศึกษาพบวามีทั้งประเทศที่เกดิการแขงขัน

ภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก และเพิ่มขึ้นนอยหรือไมเพิ่มขึ้นเลย โดยตวัอยางประเทศที่มีการแขงขนั

เพิ่มขึ้น เชน กรณปีระเทศสิงคโปร ตลาดทุนมีการขยายตวัดีและสภาพคลองสูง จึงดึงดูด dark pools 

เชน Liquidnet และ BlocSec ใหเขามาแขงขัน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตนเอง ใน

ไตรมาสที่ 3 ป 2009 SGX ไดรวมลงทุน (50 : 50 joint venture) กับ Chi-X Global ซ่ึงเปน ATS 

ขนาดใหญในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพือ่จัดตั้ง exchange-backed dark pool แหงแรกในเอเชยี

แปซิฟก ที่มีช่ือวา Chi-East โดยคาดวาจะเริ่มเปดการซื้อขายไดในครึ่งแรกของป 2010 และจะทํา

การซื้อขายหลักทรัพยของ HKEx, TSE, ASX และ SGX ซ่ึงเปนตลาดที่มีสภาพคลองและปริมาณ

ธุรกิจสูง ทั้งนี้ Aite Group ไดประมาณการวา ATS จะเขาครองสวนแบงตลาดถึงรอยละ 20 ในตลาด

ทุนแถบเอเชียแปซิฟกภายในป 2012 
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กลองท่ี 1 : ธุรกิจของ Chi-X Global 

Chi-X Global เปน holding company ของ 

              (1) Chi-X ซ่ึงประกอบธุรกิจเปนกระดานซื้อขายหลักทรัพยทางเลือก (trading venue) ใน

หลายภูมภิาคในโลก ใหบริการการซื้อขายหลักทรัพยที่มปีระสิทธิภาพสูงและตนทุนต่ํา และขยาย 

ตัวเร็วมาก โดยเฉพาะในยุโรปในนามของ Chi-X Europe ตามขอมูลของ Thomson Reuters ณ ส้ิน

ไตรมาสที่ 2 ป 2009 พบวา Chi-X Europe ใชเวลาเพียง 2 ป สามารถเขาครองสวนแบงตลาดใน

ยุโรปไดถึงรอยละ 6.8 โดยปจจัยสําคัญที่ทาํให Chi-X Europe ขยายตวัไดเร็ว คือ การประกาศใช 

MiFID (Markets in Financial Instrument Directive) ในยุโรปในป 2007 ซ่ึงเปนกฎที่สงเสริมใหเกิด

การแขงขันจากทุกชองทาง เพื่อใหไดการทําธุรกรรมที่มีราคาถูกและรวดเรว็ที่สุด (best execution) 

สําหรับนักลงทุน                   

              (2) Chi-Tech ซ่ึงเปนบริษัทจัดทําระบบทางเทคโนโลยี (technology solution provider) โดย

มีกลุมลูกคาเปนตลาดหลักทรัพยและบรษิทัการเงินตางๆ ทั่วโลก 

               ปจจบุัน Chi-X Global เปนบริษทัลูกของบริษัท Instinet ซ่ึงใหบริการเปนกระดานซื้อขาย

หลักทรัพยทางเลือกในสหรฐัอเมริกา               

 

 อยางไรก็ดี ในบางประเทศการแขงขันยังมอียูจํากดั เชน (1) กรณีฮองกง เนื่องจากภาค

การเงินเปนธุรกิจหลักของประเทศ ทําใหภาครัฐมีนโยบายที่จะรกัษาความผูกขาดของธุรกิจตลาด

หลักทรัพยภายในประเทศไว โดยให HKEx เปน national champion และเปนผูผูกขาดการทําธุรกิจ

ซ้ือขายหลักทรัพย ทั้งนี้ มีเงือ่นไขวาหนวยงานกํากับสามารถเขามาควบคุมคาธรรมเนียมใหอยูใน

เกณฑที่เหมาะสมได เพื่อปองกันตลาดหลกัทรัพยมิใหเอาเปรียบผูรวมตลาดอื่นๆ และ (2) กรณี

ประเทศออสเตรเลีย แมจะมไิดมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการผูกขาดไวอยางชดัเจน แตในชวง 

10 ปที่ผานมา ภายหลังการ demutualization ของ ASX อาจพิจารณาไดวาภาครัฐและหนวยงาน

กํากับดแูลไดชวยจํากัดการแขงขันภายในประเทศ เพื่อปองกันปญหาสภาพคลองในตลาดถูกแบง

และรักษาผลประโยชนของ ASX ในฐานะ national champion โดยไมออกใบอนุญาตเพื่อประกอบ

ธุรกิจศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยใหองคกรที่ตองการจะเขามาแขงขันเพิ่ม เชน Chi-X, 

Liquidnet และ AXE ECN เปนตน อยางไรก็ดี แรงกดดนัจากผูรวมตลาดทั้งในและนอกประเทศ ทาํ

ใหภาครัฐและหนวยงานกํากบัดูแลมีนโยบายที่จะออกใบอนุญาตเพิ่มเตมิตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2010 
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เปนตนไป อีกทั้ง ยังมีการปรบัโครงสรางของการกํากับดแูลตลาด โดย Australian Securities and 

Investments Commission (ASIC) จะเปนผูกํากับดแูลการซื้อขายหลักทรัพยทั้งหมดภายในประเทศ

ออสเตรเลีย ขณะที่ ASX จะดูแลเฉพาะ บจ. ที่จดทะเบียนอยูใน ASX เทานั้น  

 

3. ขอสังเกตเกี่ยวกับการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพย 

 3.1 คูแขงใหมสวนใหญเปน ATS : ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพย การ

แขงขันภายในประเทศของบางประเทศที่เพิ่มขึ้นเปนการแขงขันจากกลุม ATS ซ่ึงยังเปนประเด็น

ถกเถียงระหวางประโยชนจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและตนทุนที่ต่ําลง กับขอเสียและความไม

เหมาะสมใน 2 ดานหลัก คือ 

 3.1.1 เกิดการกระจายตัวของสภาพคลอง (liquidity fragmentation) เนื่องจากนักลงทนุ

สถาบันรายใหญจะเนนทําธุรกรรมกันเองผาน ATS แลวสงเฉพาะสวนตางของธุรกรรมการซื้อขาย

ที่เหลือมาในตลาดหลักทรัพย ทําใหสภาพคลองในตลาดหลักลดลง อีกทั้ง ยังสูญเสียความโปรงใส

ดานราคา (price discovery) เพราะธุรกรรมใน ATS ไมตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ทําใหตลาด

โดยรวมสูญเสยีขอมูลในการสะทอนระดับราคาที่แทจริง ซ่ึงอาจกระทบตอนักลงทุนอืน่ๆ โดย 

เฉพาะรายยอยได 

 3.1.2 ความไมเทาเทียมในการแขงขันระหวางตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดมิและ ATS 

(unleveled playing field) เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมตองมีคาใชจายในการดูแลคุณภาพ

ตลาดและ บจ. (market surveillance) ขณะที่ ATS ไมมีคาใชจายประเภทนี้เลย 

 จากขอกังวลดงักลาว ทําใหปจจุบันหนวยงานกํากับดูแลในหลายประเทศ เร่ิมมีแนวโนมที่

จะออกกฎมาคมุ ATS เพื่อคุมครองนักลงทุนและรักษาคุณภาพของตลาดทุนโดยรวม  

 3.2 การแขงขนัจากภายนอกมีสูง : ขอเท็จจริงประการหนึง่ที่ไมสามารถปฏิเสธได ไมวา

การแขงขันของธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศจะสงูขึ้นหรือไมกต็ามภายหลังการ 

demutualization คือ การแขงขันจากภายนอกประเทศมีสูงและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้ง

จากตลาดหลักทรัพยคูแขงแบบดั้งเดิมนอกประเทศและกระดานซื้อขายหลักทรัพยทางเลือกอยาง 

ATS นอกจากนี้ การแขงขันยังเกดิไดจากกรณีที่ บล. ขนาดใหญที่มฐีานลูกคามาก อาจจะจับคูคํา

ส่ังซื้อขายหลักทรัพยภายในฐานลูกคาของตนเอง (order internalization) และคอยสงสวนตางของคาํ

ส่ังซื้อขายหลักทรัพยที่เหลือไปยังกระดานหลัก ดวยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะ
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กลุมที่ยังมีโครงสรางแบบ mutual-owned จงึมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลดทอนบทบาทในเวทีโลก 

เนื่องจากมีระบบการดําเนนิงานที่ไมคลองตัว ปรับตัวไดชาจากการตัดสินใจแบบเหน็ดวยเปนเอก

ฉันท และยดึหลักการดําเนนิงานแบบถอยทีถอยอาศัย มากกวาแบบองคกรธุรกิจ 
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ประเด็นท่ี 2 : ความเปน natural monopoly ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย  ทําใหภายหลังการ 

demutualization และมีการดําเนินงานแบบองคกรธุรกิจท่ีแสวงหากําไร จะนําไปสูการปรับเพิ่ม

คาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมหรือไม 

  

1. กลไกการดูแลคาธรรมเนียม 

 ดังที่ไดกลาวไวในประเดน็ที ่1 เกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพยวา ในหลาย

ประเทศมีตลาดหลักทรัพยนอยราย หรือเพยีงรายเดยีวและถูกสนับสนนุโดยภาครัฐเพื่อเปนตลาด

หลักทรัพยแหงชาติในชวงกอนการปรับโครงสราง ดวยเหตุนี้ หลายฝายจึงเชื่อวาธุรกจิตลาด

หลักทรัพยมีลักษณะของการผูกขาด และเมื่อปรับโครงสรางเปนองคกรธุรกิจแลวจะเพิ่มคาธรรม 

เนียมไดเต็มทีแ่ละไมเปนธรรม  

 แตในขอเทจ็จริงพบวา จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ มี 2 ปจจัยหลักที่ทําให

ตลาดหลักทรพัยไมสามารถเพิ่มคาธรรมเนียมไดเต็มที่และไมเปนธรรมได 

 1.1 การกํากับดูแลโดยหนวยงานกํากับดูแล : ในหลายประเทศหนวยงานกํากับดูแลมอํีานาจ

ควบคุมคาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย หากเกิดการกําหนดคาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมขึ้น 

เชน กรณี HKEx มีกฎวาการปรับเพิ่มคาธรรมเนียมใดๆ ภายหลังการ demutualization ตองเปนไป

ตามกฎเดิมกอนการ demutualization หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองไดรับความเหน็ชอบจาก 

Securities and Futures Commission (SFC) กอนวาอยูในระดับที่เหมาะสมและตองพจิารณาถึง

คาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพยอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศรวมดวย สําหรับกรณี PSE มิไดออก

กฎเฉพาะเพื่อควบคุมคาธรรมเนียม อยางไรก็ด ีมีกฎโดยรวมวาการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบใดๆ 

ของ PSE ตองไดรับความเหน็ชอบจาก Philippine Securities and Exchange Commission กอน 

 1.2 การแขงขนัในธุรกิจตลาดหลักทรัพย : แมธุรกิจตลาดหลักทรัพยในบางประเทศจะมี

ลักษณะของ domestic monopoly อยูบาง แตไมอาจเรียกวาเปนธุรกิจผูกขาดไดอยางแทจริงนัก 

เนื่องจากธุรกจิตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจเปดที่ตองเผชญิกับการแขงขันจากตางประเทศดวย โดย

ปจจุบันภาวะการแขงขันในกระแสโลกาภวิัฒนของตลาดทุนโลกมีความรุนแรงมากและการเคลื่อน 

ยายเงนิทุนเปดกวางมากขึ้น ทําใหผูออมหรือนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยใน

ตางประเทศทีม่ีตนทุนการลงทุนที่ต่ํากวาและใหผลตอบแทนที่จูงใจกวาไดงาย นอกจากนั้น ตลาด

หลักทรัพยยังตองเผชิญกับการแขงขันจาก ATS ที่มีประสิทธิภาพสูงกวา บริการที่ครบวงจรและ
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ตนทุนที่ต่ํากวา พรอมรูปแบบการสงคําสั่งซื้อขายที่ไมตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ซ่ึงตรงกับ

ความตองการของผูลงทุนสถาบันรายใหญทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้ง ปจจุบนั บจ. เองสามารถ

เลือกไปจดทะเบียนในตางประเทศไดงาย โดยเฉพาะในตลาดหลักทรพัยที่มีอัตราสวนราคาหุนตอ

กําไร (P/E ratio) สูง ซ่ึงสะทอนถึงตนทุนในการระดมทนุที่ต่ํากวา จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําให

การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมภายหลังการ demutualization อยางไมเปนธรรมและไมคํานึงถึงการ

แขงขันในตลาดทุนโลกเปนสิ่งที่เกิดไดยากมาก เพราะจะกระทบตอความสามารถในการแขงขัน

และรายไดของตลาดหลักทรัพยนั้นโดยตรง  

  

2. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย 

 จากประสบการณของ HKEx, BM, ASX และ PSE พบวาคาธรรมเนียมการซื้อขาย

หลักทรัพยและการใหบริการ บล. ลดลงภายหลังการ demutualization เห็นไดจาก สัดสวนรายได

ของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียมการซื้อขายและรายไดจากการบริการ บล. ตอมูลคาการซื้อ

ขายหลักทรัพยทั้งหมด ที่ลดลง เชน กรณี  HKEx สัดสวนดังกลาวลดลงจาก 2.39 basis point ในป 

1999 เหลือเพยีง 1.85 basis point ในป 2007 หรือลดลงรอยละ 3.16 ตอป (CAGR) (ตารางที่ 3) 

 นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงสดัสวนรายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียมสําหรับ 

บจ.  (listing fee) ตอมูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด จะพบวาคาธรรมเนียมสําหรับ บจ. ลดลงใน 

HKEx และ PSE ภายหลังการ demutualization เชน กรณี HKEx สัดสวนดังกลาวลดลงจาก 0.56 

basis point ในป 1999 เหลือเพียง 0.40 basis point ในป 2007 หรือลดลงรอยละ 3.89 ตอป (CAGR) 

 ขอสังเกตที่สําคัญประการหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมทั้ง 2 ประเภทใน HKEx 

และ PSE คือ คาธรรมเนียมสําหรับ บจ. ลดลงในอัตราทีม่ากกวาคาธรรมเนียมการซือ้ขายหลักทรพัย

และการใหบริการ บล. ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในขณะที่ยังมโีครงสรางแบบ mutual-owned ซ่ึง บล. มี

บทบาทในการรวมบริหารตลาดหลักทรัพยมักมีการชวยอุดหนุนคาใชจายบางอยางเพื่อสนับสนุน 

บล.10 ขณะที่อาจเก็บคาใชจายจากผูรวมตลาดอื่นในสัดสวนที่สูงกวาตลาดหลักทรัพยคูแขงอื่นๆ ที่

ได demutualization ไปแลว ดังนั้น เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงขนั ภายหลังการ 

demutualization สัดสวนการคิดคาธรรมเนียมจากผูรวมตลาดทุกกลุมจะมีความเหมาะสมและ

สะทอนตนทนุที่แทจริงของการให บริการมากขึ้น และยังลดการอุดหนุนระหวางกลุมลงดวย  

                                                 
10 Akhtar (2002) 
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ตารางที่ 3 : คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยและการใหบริการ บล. และคาธรรมเนียมสําหรับ 
บจ. ใน HKEx, BM, ASX และ PSE 

 HKEx BM ASX PSE 

 1999 2007 2003 2007 1998 2007 2001 2007 
Trading fees and broker services / 
Trading value (basis point) 

2.39 1.85 1.33 0.77 1.94 0.96 1.27 1.25 

CAGR (%)  (3.16)  (12.71)  (7.56)  (0.27) 
Listing fees / Market capitalization 
(basis point) 

0.56 0.40 0.25 0.28 0.69 0.82 0.97 0.94 

CAGR (%)  (3.89)  2.79   1.89    (0.47) 
ที่มา : งบการเงินของ HKEx BM ASX และ PSE 

 

 สําหรับ BM และ ASX พบวาคาธรรมเนียมสําหรับ บจ. เพิ่มขึ้นรอยละ 2.79 และ 1.89 ตอป 

(CAGR) ตามลําดับ ภายหลังการ demutualization กรณี BM แมคาธรรมเนียมดังกลาวจะเพิ่มขึ้น แต

ยังอยูในระดับที่ต่ํากวาประเทศคูแขงอื่นมาก สวน ASX11 นั้น ภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแลไมมี

ขอกําหนดเกีย่วกับการตรวจสอบระดับการเพิ่มคาธรรมเนียมที่เหมาะสม เพราะเชื่อวากลไกการ

แขงขันในตลาดจะสามารถควบคุมระดับคาธรรมเนียมได 

  

                                                 
11 เอกสารแนบที่ 1 
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ประเด็นท่ี 3 : ภายหลังการ demutualization ผลประโยชนท่ีขัดแยง (conflict of interest) กันของ

ตลาดหลักทรัพยระหวางการแสวงหาผลกาํไรและการกํากับดูแลตลาด จะนําไปสูมาตรฐานการ

กํากับดูแลตลาดที่หยอนยานลงหรือไม 

 

1. บทบาท 2 ดานของตลาดหลักทรัพย 

โดยทั่วไป ตลาดหลักทรัพยไมวาจะอยูภายใตรูปแบบการบริหารกอนหรือหลังการ 

demutualization จะมีบทบาทสําคัญอยางนอย 2 ดาน คือ (1) บทบาทในฐานะองคกรธุรกิจที่ดําเนนิ

กิจการดานตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีเปาหมายในการสนับสนุนใหธุรกิจของตนสามารถสรางรายได

และเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ง และ (2) บทบาทในฐานะเปนหนึ่งในองคกรที่รวมทําหนาที่กํากับ

ดูแลตลาดหลกัทรัพยใหมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับของผูรวมตลาด (ensuring market integrity) 

โดยตลาดหลักทรัพยมักจะไดรับมอบหมายจากทางการใหทําหนาทีก่ําหนดเกณฑและตรวจสอบ

การปฎิบัติตามเกณฑดานการเขาจดทะเบยีนในตลาด (listing requirement) ของ บจ. และเกณฑดาน

การซื้อขายหลักทรัพยของ บล. ที่เปนสมาชิก ในฐานะ self regulatory organization (SRO) ควบคู

ไปกับการกํากบัดูแลของทางการดวย   

บทบาททั้งสองนี้ของตลาดหลักทรัพยอาจนําไปสูผลประโยชนที่ขัดแยง (conflict of 

interest) เพราะการกําหนดกฎเกณฑที่เขมงวดและการติตตามตรวจสอบใหผูรวมตลาดปฏิบัติตาม

เกณฑเหลานัน้อาจขัดกับผลประโยชนทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพยได เชน การกําหนดเกณฑดาน

การเขาจดทะเบียนในตลาด ที่มีคุณสมบัติเขมงวดและมมีาตรฐานสูง อาจทําใหมีธุรกิจไมมากที่เขา

ขายหรือสนใจเขาจดทะเบียนและทําใหรายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาจดทะเบียนลดลง เปนตน  

ดังนั้น ปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนในประเด็นนี้จึงไมใชความทาทายใหม อยางไร

ก็ตาม หลายฝายเชื่อวา ภายหลังการ demutualization และ IPO แลว ปญหานี้มีแนวโนมที่จะทวี

ความรุนแรงขึน้ เพราะตลาดหลักทรัพยจะอยูภายใตแรงกดดันทีจ่ะตองสรางมูลคาใหกับผูถือหุน 

ตลอดจนมีภาระทางกฎมายในฐานะบริษทัมหาชนในการปกปองสิทธิใหกับผูถือหุน ซ่ึงในหลาย

กรณีอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของสาธารณะ นอกจากนั้น การดําเนินธุรกจิภายใตการ

แขงขันที่รุนแรงและเนนการแสวงหากาํไร อาจทําใหตลาดหลักทรัพยมีแรงจูงใจและโอกาสเพิ่มขึ้น

ที่จะละเลยการปฏิบัติหนาที่ในดานการกํากับดูแลตลาดเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย เชน (1) การ

พิจารณากําหนดกฎเกณฑและการตรวจสอบในกระบวนการการนําตนเองเขาจดทะเบียนในตลาด 
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(self listing) (2) การลดทรัพยากรสําหรับงานดานการกํากับดูแลซึ่งถูกมองวาเปนคาใชจาย  

(cost center)  (3) การใหคณุใหโทษแกพันธมิตรหรือคูแขงทางธุรกิจที่เปน บจ. และ (4) การแขงขัน

กับตลาดหลักทรัพยอ่ืนๆ ดวยการผอนปรนกฎเกณฑดานตางๆ เพื่อดึงดูดใหมีบริษัทเขามาจด

ทะเบียนมากขึน้ (race to bottom) เปนตน ซ่ึงการดําเนนิการที่ไมเหมาะสมเหลานี้จะนําไปสูการ

พัฒนาตลาดทีไ่มเปนธรรม ขาดประสิทธิภาพ และกระทบตอเสถียรภาพของตลาดทนุและระบบ

เศรษฐกิจในทีสุ่ด 

อันที่จริงแลว การกํากับดแูลตลาดที่ดีไมจําเปนตองขัดกับผลประโยชนเชิงธุรกิจของตลาด

หลักทรัพยเสมอไป เพราะชือ่เสียง (reputational capital) ของตลาดหลักทรัพยในดานการดําเนินการ

ที่โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐานการกํากับดแูลที่ดี ถือเปนขอไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

(competitive advantage) ที่สําคัญ  ตลาดที่มีภาพลักษณ (brand) ในดานนี้ที่ชัดเจนจะสามารถสราง

ความนาเชื่อถือและเพิ่มโอกาสดึงดูดเม็ดเงนิลงทนุจากนกัลงทุนทั่วโลกไดมากขึน้โดยเฉพาะภายใต

กระแสโลกาภวิัฒนทางการเงินที่นักลงทุนมีทางเลือกของการลงทุนมากมาย  เพราะหากละเลย

ปลอยใหมีกรณีการทุจริตหรือการละเมิดกฎของ บจ. หรือ บล. ที่เปนสมาชิกเพียงไมกี่รายก็อาจ

สงผลกระทบตอความเชื่อมัน่ของนักลงทนุตอการลงทุนในหลักทรัพยของตลาดนัน้ทั้งหมดได   

จากการสํารวจของ IOSCO ในป 2006 พบวา ตลาดหลักทรัพยสวนใหญใหความเห็นวา 

การเปนองคกรที่แสวงหากาํไรไมจําเปนตองขัดกับการกาํกับดูแลตลาดใหมีคุณภาพ เพราะตลาด

หลักทรัพยมแีรงจูงใจที่จะรกัษาและเสริมสรางทุนดานชื่อเสียงนี้ไว และในชวงที่ผานมา ก็ไดให

ความสําคัญกับงานดานกํากบัดูแลตลาดมากขึ้น นอกจากนั้น ในการสํารวจของ WFE ในป 2004 

พบวา รอยละ 80 ของตลาดหลักทรัพยที่ตอบแบบสอบถามระบุวา การกํากับดแูลตลาดเปนสวน

สําคัญหนึ่งของการสราง brand และกลยุทธเชิงธุรกิจของตน ขณะที่ตลาดหลักทรัพยกวารอยละ 70 

รายงานวาการกาํกับดแูลตลาดของตนไดทวีความเขมงวดกวดขันมากขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา 

ขณะทีใ่นชวงเวลาดังกลาวมตีลาดหลักทรพัยที่ผานการทํา demutualization แลว 21 รายจาก 39 

ตลาดหลักทรพัยที่ตอบแบบสอบถาม (รอยละ 54) ซ่ึงสะทอนใหเหน็วาในชวงที่ผานมาตลาด

หลักทรัพยทั้งที่ทําและมิไดทํา demutualization ตางใหความสําคัญตอการยกระดับการกํากับดแูล

ของตลาดทุน      
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อยางไรก็ตาม แมตลาดหลักทรัพยจะพยายามสื่อสารถึงการใหความสําคัญในเรื่องการกํากับ

ดูแล แตปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวางบทบาทองคกรที่แสวงหากําไรและบทบาทใน

การดูแล integrity ของตลาดก็เปนสิ่งที่เกดิขึ้นจริง ดังมีตวัอยางจากกรณีจริงที่เกดิขึ้น เชน  

(1) ปญหาดานธรรมาภิบาลในกลุมหุนในกระดาน S-Chip ของ SGX ซ่ึงเปนกระดานหุน

ในกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกจิอยูในจีนแตมาจดทะเบียนในสิงคโปรตามนโยบายของ SGX ที่ตองการ

เปนศูนยกลางของการระดมทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยในชวงแรกนับไดวาประสบความสําเร็จ

คอนขางมากในการนําบริษทัจีนมาจดทะเบียนไดมากกวา 130 บริษัทนับจากป 2001 ซ่ึงคิดเปน

เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนจดทะเบียนใหมใน SGX ในชวงเวลาเดยีวกัน อยางไรกต็าม ในป  

2008 - 2009 เกิดปญหาอยางมากกับหุน S-Chip เนื่องจากมีการตรวจพบปญหาการตบแตงบัญชีและ

การทุจริตของผูบริหารในหลายบริษัทในกลุมหุน S-Chip สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนัก

ลงทุนตอการลงทุนในหุน  

S-Chip โดยราคาของหุนในกระดานนี้รวงลงกวารอยละ 70 ในป 2008 ขณะที่ดัชนีหุนในกระดาน

หลักของ SGX และ Shanghai Stock Exchange (SSE) ลดลงเพียงรอยละ 48 ในชวงเวลาเดยีวกัน 

ขณะที่สภาพคลองของการซื้อขายไดลดลงอยางมาก จากเหตุการณดังกลาว ทําใหเกิดการวิพากษ 

วิจารณอยางกวางขวางวา สาเหตุหลักขอหนึ่งของปญหาอาจจะเกิดจากนโยบายของ SGX  ที่

ตองการขยายธุรกิจโดยการดึงบริษัทจากประเทศจีนมาใช SGX เปนฐานการระดมทนุจนอาจไมได

ใหความสําคญักับคุณภาพของบริษัทอยางเพียงพอ  

(2) กรณ ีDeutsche Boerse ของเยอรมันตัดสนิใจไม delist หุนของ Porsche แมบริษัทจะไม

ยอมเปดเผยรายงานผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งเปนเกณฑดานการเปดเผยขอมูลของ Deutsche 

Boerse นับแตป 2001 เปนตนมา ซ่ึงสะทอนถึงความลังเลของตลาดหลักทรัพยที่แสวงหากําไรกับ

การลงโทษบริษัทที่ไมกระทาํตามเกณฑดานธรรมาภิบาล (แตยังไมไดถึงขั้นกระทําทุจริตหรือผิด

กฎหมาย) โดยเฉพาะกับบรษิทัที่มีขนาดใหญ  
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2. แนวทางการจัดการกับปญหา 

 จากการศึกษาประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวา แนวทางการจัดการกบัปญหา

ความขัดแยงเชิงผลประโยชนในดานการกาํกับดูแลตลาดที่อาจเกิดขึน้ภายหลังการ demutualization 

นั้น มีความแตกตางในรายละเอียดขึ้นอยูกบักรอบกฎหมายและปรัชญาในการกํากับดแูลตลาด

หลักทรัพยของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม แนวทางหลกัในการจัดการกับปญหาสามารถแบงออก

ไดเปน 4 ดาน คือ (1) การวางกรอบการอภบิาลองคกร (governance arrangement) (2) การกําหนด

บทบาทในดานการกํากับดูแลระหวางตลาดหลักทรพัยและทางการอยางชัดเจน (3) กระบวนการ

ตรวจสอบของทางการ (regulatory oversight process) (รวมถึงกรณีตลาดหลักทรัพยนําหุนของตน

เขาจดทะเบียน) และ (4) โครงสรางองคกรดานการกํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรพัย 

 2.1 การวางกรอบการอภิบาลองคกร (governance arrangement) 

 โครงสรางการอภิบาลองคกรของตลาดหลักทรัพยมีนยัอยางสําคัญตอผลการดําเนินการทั้ง

ดานธุรกิจพาณิชยและดานการกํากับดแูลตลาด รวมทั้งเปนชองทางในการประสานผลประโยชน

ของผูมีสวนเกีย่วของกลุมตางๆ วิธีหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพยหลายแหงที่ไดผานการ demutualization 

แลวใชในการสนับสนุนกระบวนการการตดัสินใจและการดําเนินงานทีใ่หความสําคญัและปกปอง

ผลประโยชนของสาธารณะ ก็คือ การกําหนดใหในคณะกรรมการของตลาดหลักทรพัยตองมีบุคคล

ที่มีหนาที่หลักในการดแูลผลประโยชนของสาธารณะ (public interest director) หรือบุคคลที่มีความ

อิสระในการพจิารณาใหความสําคัญกับผลประโยชนของสาธารณะอยางเหมาะสม (independent 

director) ตัวอยางของตลาดหลักทรัพยทีใ่ชวิธีนี้หรือวิธีที่ใกลเคียงเพื่อวางกรอบการอภิบาลที่

เหมาะสม ไดแก 

 (1) ในกรณีของ HKEx ทางการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวน 8 คนจาก 15 คนของ

คณะกรรมการเพื่อใหเปนตวัแทนในการดแูลผลประโยชนใหกับตลาดทุนและสาธารณะโดยรวม 

โดยเนนการดแูลใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีระเบียบและเปนธรรม และในกรณีที่ผล 

ประโยชนของตลาดทุนโดยรวมขัดแยงกับประโยชนของผูถือหุน กฎหมายจะระบุใหกรรมการตอง

ใหความสําคญักับประโยชนของตลาดทุนโดยรวมกอน โดยไดออกระเบียบยกโทษ (statutory 

indemnity) ใหกับกรรมการเหลานั้นในกรณีที่อาจละเมดิหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือ

หุน 
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 (2) ตลาดหลักทรัพยของอินเดียกําหนดให public interest director มีสัดสวนเทากับรอยละ 

25 ของกรรมการทั้งหมด 

 (3) ในกรณีสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษมีการกําหนดใหมีกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการดวยซ่ึงก็เปนไปตามแนวทาง best practice ของ บจ. ทั่วไป 

 (4) ในกรณีของ Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) สําหรับตลาด

หลักทรัพยในสหภาพยุโรป ไดกําหนดใหตลาดหลักทรพัยวางระบบบริหารจัดการภายใน ที่

สามารถระบุ (identification) และจัดการ (management) กับผลกระทบจากการขัดผลประโยชนที่

อาจเกิดขึน้ระหวางผูถือหุนหรือผูบริหารของตลาดหลักทรัพยกับการดําเนินการเพือ่รักษา

เสถียรภาพของตลาดทุน โดยเฉพาะหากผลประโยชนทีข่ัดแยงนี้จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ

ตลาดหลักทรพัยในภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากทางการ 

 2.2 การกําหนดบทบาทในดานการกํากับดแูลระหวางตลาดหลักทรัพยและทางการอยาง

ชัดเจน  

 โดยทั่วไป ตลาดหลักทรัพยมีบทบาทในการกํากับดแูลใน 3 ดานดวยกนั กลาวคือ  

(1) listing/product regulation (2) intermediary regulation (including membership and trading 

requirement) และ (3) market surveillance ซ่ึงจากประสบการณของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ

มีการแบงแยกหนาที่กํากับดแูลตลาดระหวางตลาดหลกัทรัพยและทางการอยางชัดเจน เพื่อลด

ปญหาความขดัแยงเชิงผลประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากบัดูแลตลาด ทีน่าสนใจ ดังนี ้

 2.2.1 กรณีท่ีตลาดหลักทรัพยโอนงานดานกํากับดูแลสวนใหญไปใหทางการ เชน ในกรณี 

LSE ซ่ึงโอนงานดาน listing regulation ไปให Financial Service Authority (FSA) และ UK Listing 

Authority (UKLA) ภายหลังการทํา demutualization โดยกฎเกณฑสวนใหญเกี่ยวกบัคุณสมบัติของ

บริษัทที่จะเขาจดทะเบียนจะถูกกําหนดโดย UKLA เชน มูลคาตลาดขั้นต่ํา (minimum market 

capitalization) ผลการดําเนินงานในอดตี และฐานะทางการเงินของบริษัท เปนตน ขณะที่ LSE มี

หนาที่กําหนดเพียงมาตรฐานในการเขาตลาด (admissions standard) เชน การกําหนดใหหลักทรัพย

ที่เขามาซื้อขายในตลาดจะตองสามารถตอรองราคาไดอยางเปนอิสระ (freely negotiable) และ

สามารถ settlement ทางอิเล็กทรอนิกสได ซ่ึงเปนเกณฑในดําเนนิการพืน้ฐานทัว่ไป (operational 

requirement) 
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ขณะทีใ่นการกํากับสถาบันตัวกลาง เชน การออก license ใหกับ บล. และการกํากับ

ตรวจสอบให บล. ทําตามกฎเกณฑที่กําหนดเปนหนาที่ของ FSA โดย LSE มีบทบาทเฉพาะการ

กําหนดเกณฑดาน trading rule และเกณฑดานการดําเนนิงานทั่วไป (operational standard) เพื่อให

สอดคลองกับระบบดาน IT และ clearing and settlement เปนตน ในสวนของ market surveillance 

นั้น LSE มีบทบาทการติดตามตรวจสอบผูเลนในตลาดใหปฏิบัติตามเกณฑทั้งหมด แตจะสามารถ

ลงโทษผูละเมิดไดเฉพาะในกรณีที่ละเมดิเกณฑดาน operational standard ของ LSE เทานั้น หาก

เปนกรณีอ่ืน จะสงรายงานไปให FSA เพื่อพิจารณาตอไป  

สาเหตุที่ทางการของ UK ตัดสินใจโอนงานดานการกํากับดูแลตลาดจาก LSE ไปให FSA  

ก็เพื่อลดความไดเปรียบเชิงการแขงขันของ LSE ในชวงทีม่ีตลาดหลักทรัพยอ่ืนๆ กําลังเกิดขึ้นมา

แขงขัน ซ่ึงเปนการปองกันไมให LSE ใชอํานาจในการกํากับดแูลเพื่อการผูกขาดและหลีกเลีย่งการ

แขงขันภายหลังการทํา demutualization  

 2.2.2 กรณีท่ีตลาดหลักทรัพยยังทําหนาท่ีดานการกํากับดูแลตลาดอยูคอนขางมาก เชน ใน

กรณีของ ASX และ ASIC  ของออสเตรเลีย ภายหลังการทํา demutualization ASX ยังคงทําหนาที่

กําหนด listing requirement  รวมทั้งขอกําหนดอื่นๆ สําหรับ บจ. เชน การเปดเผยขอมลูและคา 

ธรรมเนียมตางๆ โดยที่ ASX เปนผูติดตามตรวจสอบ บจ. ใหปฏิบัติตามกฎเหลานีด้วย  ขณะทีก่าร

กํากับดแูลดานสถาบันตัวกลางและการเฝาติดตามตลาดนั้น การแบงงานมีความคลายคลึงกับกรณี

ของ LSE และ FSA ของ UK  โดย ASIC มีอํานาจในการออก license แก บล. ขณะที่ ASX เปนผู

กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกซึ่งรวมถึงเกณฑดานฐานะทางการเงิน เกณฑดาน IT compliance และ

เกณฑดานความสามารถของผูบริหาร ในสวนของ market surveillance นั้น  ASX มีบทบาทการ

ติดตามตรวจสอบผูเลนในตลาดใหปฏิบัติตามเกณฑทั้งหมด แตจะสงรายงานไปให ASIC สําหรับ

กรณีที่มีการละเมิดในประเดน็ที่มีนัยสําคัญเพื่อพิจารณาตอไป  

สาเหตุหลักที่ ASX ยงัคงหนาที่ในการกํากบัดูแล บจ. ไวเปนสวนใหญ สะทอนความเชื่อ

ที่วา ตลาดหลกัทรัพยในฐานะ front line regulator มีความสามารถในการติดตามตรวจสอบ บจ. ได

ดีกวาทางการ รวมทั้งมีแรงจงูใจเชิงพาณิชยที่จะรกัษามาตรฐานการกํากับดูแลใหอยูในระดับสูงเพื่อ

สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน อยางไรกต็าม หากมองในภาพรวม จาํเปนตองมีมาตรการที่จะ

ดูแลไมให ASX ใชอํานาจการกํากับตลาดไปในทางที่ไมเหมาะสมดวย 
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กลาวไดวา การโอนงานดานการกํากับดแูลตลาดจากตลาดหลักทรัพยไปใหทางการจะ

เกิดขึ้นในกรณีที่เหน็วาการทําหนาที่ของตลาดหลักทรพัยในประเดน็นั้นจะนําไปสูความขัดแยงเชิง

ผลประโยชนในระดับที่รับไมไดหรืออาจนําไปสูการใชเปนชองทางเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขัน 

อยางไรก็ตาม ประเทศสวนใหญยังเลือกที่จะใหตลาดหลกัทรัพยมีสวนในการกํากับดแูลตลาด

โดยเฉพาะในบทบาทการเฝาติดตามตลาด (market surveillance) หรือ front-line regulator  

 2.3 กระบวนการตรวจสอบของทางการ (regulatory oversight process) (รวมถึงกรณี

ตลาดหลักทรัพยนาํหุนของตนเขาจดทะเบียน) 

โดยทั่วไป ทางการไดเพิ่มบทบาทในการตรวจสอบตลาดหลักทรัพยมากขึ้นภายหลังการทํา 

demutualization โดยเฉพาะใน 3 ประเด็น ไดแก 

 2.3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมขนของการตรวจสอบ ในหลายกรณี ตลาด

หลักทรัพยและทางการไดมขีอตกลงเกี่ยวกับกระบวนการการตรวจสอบของทางการอยางชัดเจน 

โดยสวนใหญในรูปแบบของการทํา Memorandum of Understanding (MOU) เชน ในกรณีของ 

ASX และ ASIC ที่ไดทํา MOU ซ่ึงระบุให ASIC ทําการตรวจสอบการดําเนินงานของ ASX ให

เปนไปตามขอกําหนดเปนประจําทุกป (annual audit) รวมทั้งการกําหนดใหมกีารประชุมราย

ไตรมาสเพื่อแลกเปลี่ยนขอมลูและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ     

 นอกจากนั้นในกรณีของแคนาดา มาเลเซีย และสิงคโปร ทางการจะตรวจสอบในระหวาง  

on-site review วาตลาดหลักทรัพยไดจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่เพยีงพอสําหรับงานดาน

การกํากับดแูลตลาดหรือไม  

 2.3.2 การจัดการกับปญหาจากประเด็น self listing ในเกอืบทุกกรณี (รวมทั้งออสเตรเลีย 

แคนาดา ฮองกง ญ่ีปุน มาเลเซีย และสิงคโปร) ทางการจะเปนผูกํากับดแูลกระบวนการการเขาจด

ทะเบียนของตลาดหลักทรัพยทั้งหมดเองเพื่อลดปญหาจากความขัดแยงเชิงผลประโยชน เชน ใน

กรณีของ HKEx และ SFC ไดมีการทํา MOU ขึ้นเพื่อระบุวิธีการจัดการกับปญหาเชิงผลประโยชนที่

อาจเกิดขึน้ภายหลังการจดทะเบียนของ HKEx เชน การกําหนดให SFC เปนผูกํากับตรวจสอบการ

เขาจดทะเบียนของ HKEx รวมทั้งการเก็บเอกสารและคาธรรมเนียมตางๆ นอกจากนัน้ ยังระบุให 

SFC มีอํานาจหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ HKEx ใหปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับ บจ. อีกดวย    

 นอกจากการจดัการกับปญหาในชวงการเขาจดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยแลว ยังมีการ

จัดการกับปญหาที่อาจเกดิขึน้ภายหลังดวย โดยเฉพาะในประเด็นที่ตลาดหลักทรัพยอาจใชอํานาจใน
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การกํากับดแูลใหคุณใหโทษแก บจ. อ่ืนๆ ที่เปนพันธมิตรหรือคูแขงของตน ตลาดหลกัทรัพยสวน

ใหญใชวิธีวางระบบการตรวจสอบพิเศษเพือ่จัดการกับปญหานี้ เชน ในกรณี HKEx หาก SFC ไดรับ

ทราบขอมูลวามีกรณีของผลประโยชนทับซอนในบทบาทการกํากับดแูลระหวาง HKEx กับ บจ. ใด 

SFC สามารถสั่งให HKEx ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น   

 ในแคนาดา บจ. ที่เปนคูแขงของตลาดหลักทรัพยสามารถแจงปญหาที่เกิดขึ้นใหแก

คณะกรรมการพิเศษ (Conflicts Committee) ซ่ึงจะแจงใหทางการทราบตอไป เชนเดยีวกับในกรณี

ของ SGX ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ (Conflicts Committee) ที่มีหนาที่หลักเพื่อพิจารณา

ประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึน้แลวหรืออาจเกิดขึ้น   

 2.3.3 การเพิ่มเงื่อนไขและขอกําหนดพิเศษกับตลาดหลักทรัพย เปาหมายในการทํากําไร

อาจทําใหตลาดหลักทรัพยดาํเนินธุรกิจในลักษณะที่เสี่ยงมากขึ้น ซ่ึงปญหาทางการเงนิของตลาด

หลักทรัพยอาจกระทบตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานในฐานะสถาบันตัวกลางทางการเงินที่

สําคัญและตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประเทศโดยรวม ในหลายประเทศ เชน 

ออสเตรเลีย ฮองกง สิงคโปร และอังกฤษ ทางการจึงไดกําหนดใหตลาดหลักทรัพยตองมีเงินทุน

งบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินงานเพือ่ความเชื่อมั่นในความมัน่คงทางการเงินของตลาด

หลักทรัพย โดยในกรณีของอังกฤษ มีการกําหนดมาตรฐานของระดับเงินทุน ขณะทีใ่นกรณีของ

แคนาดา มกีารกําหนดอัตราสวนทางการเงนิที่ตลาดหลักทรัพยจะตองรักษาไว หากทาํไมไดจะตอง

รายงานตอทางการ นอกจากนั้น ยังมกีารกาํหนดเกณฑทีเ่กี่ยวของกับงบประมาณและทรัพยากรที่ใช

ในงานกํากับดแูลตลาดของตลาดหลักทรัพย  เชน ในกรณีของ ASX และแคนาดา มีการระบุให

ตลาดหลักทรพัยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับงานดานการกาํกับดูแลตลาดที่เพียงพอและ

แยกออกจากงบประมาณอื่นอยางชัดเจน เปนตน  

 2.4 โครงสรางองคกรดานการกํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรัพย 

 ตลาดหลักทรพัยไดใหความสําคัญมากขึ้นตอการวางโครงสรางองคกรสําหรับงานดาน

กํากับดแูลตลาดใหมีความเปนอิสระมากเทาที่จะเปนไปไดจากผลประโยชนเชิงพาณิชยของผูถือหุน

และผูบริหาร โดยใชวิธีแยกสวนงานดานนี้ออกมาจากสวนงานดานธุรกิจอื่นๆ สําหรับรูปแบบ

โครงสรางองคกรที่ตลาดหลักทรัพยสวนใหญใชนัน้ สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
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 2.4.1 เก็บสวนงานดานกํากับดูแลตลาดอยูภายใตการบริหารของตลาดหลักทรัพย 

กรณี SGX และ BM ที่กําหนดใหสวนงานนี้รายงานตอ CEO ของตลาดหลักทรัพย โดยมี

การรายงานคูขนานไปยัง Regulatory Committee ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการของตลาด

หลักทรัพย (Board of Directors) ในกรณีของ SGX มีขอกําหนดเพิ่มเตมิใหกรรมการใน Regulatory 

Committee เปนกรรมการอิสระทั้งหมดดวย 

2.4.2 จัดตั้งบรษิัทลูกท่ีอยูภายใต holding company ใหทํางานดานกํากบัดูแลตลาด 

 กรณี ASX และ TSE ไดจัดตัง้บริษัทลูก (subsidiary) ที่อยูใต holding company เพื่อดําเนิน 

งานดานการกาํกับดูแลตลาดโดยเฉพาะ ซ่ึงหมายถึงการแยกงานดานนี้ออกจากงานดานธุรกิจอยาง

ชัดเจน โดยบรษิัทลูกจะรายงานโดยตรงตอ Board of Directors ของ holding company ในกรณี TSE 

บริษัทลูกถูกกาํหนดใหเปนบริษัทที่ไมแสวงหากําไร ขณะที่ผูบริหารระดับสูงสุดของบริษัทลูกจะ

ไมสามารถดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัทที่ดําเนินงานดานตลาดหลักทรพัยอีกดวย  

 รูปแบบทั้งสองมีทั้งขอดีและขอดอย ในรูปแบบแรกนั้น ขอดีคือ งายตอการดําเนินงาน 

เพราะไมตองเปลี่ยนแปลงมากจากรูปแบบเดิมที่เปนอยู  แตมีขอดอยทีสํ่าคัญ คือ อํานาจในการสั่ง

การงานทั้งดานพาณิชยและดานกํากับดูแลยังถูกแบงแยกไมชัดเจน อาจนําไปสูการตดัสินใจที่

ครอบงําจากผลประโยชนดานธุรกิจเปนหลัก รวมทั้งยังอาจมีปญหาในการใหความสําคัญหรือการ

แบงสรรงบประมาณระหวางงานทั้งสองนี้อีกดวย ขณะที่รูปแบบที่สองที่มีการตั้งบริษทัลูก จะทําให

การดําเนนิงานและการจัดสรรงบประมาณใหกับงานดานการกํากับดแูลตลาดมีความโปรงใสมาก

ขึ้น รวมทั้งการแบงแยกองคกรและการสรางกําแพงดานการเขาถึงขอมูลในระดับปฏบิัติการจะชวย

ลดปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนทีอ่าจเกิดขึน้อีกดวย อยางไรกต็าม ภายใตรูปแบบนี้ ปญหา

ความขัดแยงเชิงผลประโยชนยังไมถูกขจดัไปอยางสิ้นเชงิ เนื่องจากคณะกรรมการของ holding 

company ยังเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจทั้งงานในดานพาณิชยและดานการกํากบัดูแลตลาดอยู 

โดยสรุป บทบาทของตลาดหลักทรัพยทั้งดานการแสวงหากําไรและดานกํากับดูแลตลาด

ทําใหเกิดโอกาสของความขัดแยงเชิงผลประโยชน ปญหานี้มีแนวโนมจะเปนปญหาที่สําคัญมากขึ้น

ภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น รวมทัง้ภายหลังการทํา demutualization อยางไรก็ตาม จาก

ประสบการณของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศจะพบวา ตลาดหลักทรัพยและทางการตระหนกัดี

ถึงปญหาเหลานี้ และไดมีมาตรการและแนวทางแกไขเพือ่ปองกันและรองรับปญหาที่อาจเกิดขึน้ 

โดยการวางกรอบการอภิบาลองคกรที่เหมาะสม การกาํหนดบทบาทในดานการกํากับดูแลระหวาง
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ตลาดหลักทรพัยและทางการอยางชัดเจน การวางกระบวนการตรวจสอบของทางการโดยเฉพาะใน

กระบวนการการนําหุนของตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบยีน และการจัดโครงสรางองคกรดานการ

กํากับดแูลตลาดของตลาดหลักทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ  

อยางไรก็ตาม การนํามาตรการเหลานี้มาใชจัดการปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนได

อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองปรับใหสอดคลองกับบริบทของตลาดหลักทรัพยแตละแหงดวย 

และที่สําคัญ จะตองมีการวางระบบการกํากับดูแลที่สามารถระบุถึงปญหาใหมๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จาก

วิวัฒนาการของตลาดทุนที่ไมเคยหยุดนิ่ง และสามารถตอบสนองในดานการกํากับดแูลไดอยาง

ทันเวลาดวย   
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ประเด็นท่ี 4 : การ demutualization จะทําใหขาดองคกรท่ีจะทํางานพฒันาตลาดทุนและคุมครองผู

ลงทุนหรือไม 

 

 โดยทั่วไป หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของตลาดหลักทรัพย คือ การพัฒนาตลาดทุนระยะยาว 

การใหความรูเกี่ยวกับการลงทุน และการคุมครองผูลงทุน โดยเฉพาะผูลงทุนรายยอยที่ขาดความรู

และอาจถูกเอาเปรียบไดงาย ดังนั้น เมื่อตลาดหลักทรัพยจะทําการ demutualization และดําเนนิธุรกิจ

เพื่อหวังผลกําไร จึงเกิดขอกงัวลวาจะมีองคกรใดเขามาทําหนาที่พัฒนาตลาดทุนและคุมครองผู

ลงทุนในระยะยาวตอไปหรือไม  

 จากกรณีศึกษาพบวา ภายหลังการ demutualization ยังมีการพัฒนาตลาดทุนและการ

คุมครองผูลงทุนโดยรวมผานหลายวิธี เชน (1) การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ซ่ึง

กรอบการดูแลอาจเจาะจงเฉพาะตลาดทุน หรือครอบคลุมทั้งตลาดทุนและภาคการเงนิในวงกวาง 

และ (2) การคุมครองผูลงทุนโดยรวม ผานการสนับสนนุกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย เปน

ตน ซ่ึงจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัระดับของการพัฒนาของตลาดทุนและภาคการเงนิในประเทศ

นั้นๆ และระดบัเงินกองทุนที่สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหมไดรับ 

 

1. การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

 การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเปนแนวทางที่หลายประเทศนยิมใชกนั 

โดยเฉพาะกรณีที่ตลาดหลักทรัพยมีเงินกองทุนชวงกอนการ demutualization สูงหรือมีการแบง

รายไดจากการ IPO มาจัดทํา โดยการจดัตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนมีขอดีหลัก 3 

ประการ ดังนี้  

 1.1 เกิดการแยกบทบาทงานชดัเจนระหวางงานพฒันาตลาดทุนและธุรกิจซื้อขาย

หลักทรัพย  กลาวคือ เกิดการแยกสวนงานพัฒนาตลาดทนุซึ่งไมหวังผลกําไร ออกจากสวนงาน

ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย หรือ exchange function ซ่ึงเปนธุรกิจหวังผลกําไร ทําใหมีการแยกบทบาท

งานชัดเจน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการจัดสรรบคุลากรและเงนิทุน โดยจะมี

เงินกองทุนและแหลงที่มาของรายไดในอนาคตที่แนนอน อีกทั้งมีกรอบการดําเนนิงานของกองทนุ

ที่ชัดเจนดวย เชน BM และ KRX จัดตั้งกองทุนเพื่อการพฒันาตลาดทุน และ SGX จัดตั้งกองทุนเพื่อ

การพัฒนาภาคการเงิน ตามรายละอียดในตารางที่ 4 
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 1.2 ครอบคลุมการพัฒนาตลาดทุนในวงกวาง กลาวคือ งานพัฒนาตลาดทุนภายใตการ

สนับสนุนของตลาดหลักทรพัย บางครั้งจะเนนพัฒนาเฉพาะสวนของหุนเทานัน้ ขณะทีก่ารมี

สถาบันเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเขามาดูแลโดยตรง การพฒันาจะขยายวงกวางครอบคลุมทั้งหุน  

ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และธุรกิจรวมลงทุน (venture capital) ไดดีขึ้น เปนตน 

 1.3 สามารถทํางานเพื่อการพัฒนาตลาดทนุโดยตรงมากขึ้น กลาวคือ สามารถเนนให

คําปรึกษาและความรูเกี่ยวกบัตลาดทุน และคุมครองนักลงทุน โดยเฉพาะนกัลงทุนรายยอยที่อาจถูก

เอาเปรียบไดงายเปนสําคัญ แทนที่จะเนนการใหความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑทางการเงนิหรือการให

ความรูเพื่อเพิม่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย เหมือนชวงกอนการ demutualization ซ่ึงควรเปน

หนาที่ของ บล. มากกวา 

 
ตารางที่ 4 : รายละเอียดของการจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนของ BM, SGX และ 
KRX 
 

ตลาด
หลักทรัพย 

สถาบันเฉพาะเพื่อการ
พัฒนาตลาดทุน 

หนาท่ีหลัก การบริหาร
จัดการ 

แหลงท่ีมาของเงินทุน 

BM  กองทุนเพื่อการพัฒนา
ตลาดทุน (Capital 
Market Development 
Fund : CMDF) 

เพื่อการพัฒนาตลาดทุนระยะ
ยาวโดยเฉพาะผานการพัฒนา
ผูมีความรูความสามารถใน
งานตลาดทุน สนับสนุน
งานวิจัยและโครงการ
เกี่ยวกับตลาดทุน และ
สนับสนุนสมาคมของผูรวม
ตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ตลาดทุน 

คณะกรรมการ 
แตงตั้งโดย
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง 

(1) รายไดจากการขายหุนของ BM ประมาณ
รอยละ 10 เมื่อ BM ทํา IPO (CMDF ไดรับ
จัดสรรหุนมาทั้งหมดรอยละ 30 เมื่อคร้ัง BM  
ทํา demutualization) (2) เงินปนผลตอเนื่อง
จากหุน BM สวนที่ยังถืออยูอีกประมาณ 
รอยละ 20 และ (3) รายไดจากการลงทุนและ
เงินบริจาคอื่นๆ 

SGX กองทุนเพื่อการพัฒนา
ภาคการเงิน 
(Financial Sector 
Development Fund : 
FSDF) 

เพื่อการพัฒนาภาคการเงิน
ระยะยาวในวงกวาง ผานการ
สงเสริมภาคการเงนิของ
สิงคโปร พัฒนาผูมีความรู
ความสามารถและเปนที่
ตองการในภาคการเงิน 
สนับสนุนงานวิจัยและ
โครงการเกี่ยวกับภาคการเงิน 
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการขยายตัวของ
ภาคการเงินในระยะยาว 

บริหารโดย 
Monetary 
Authority of 
Singapore 
(MAS) 

(1) เงินทุนที่ไดจากการนําหุน SGX เขา IPO 
ในตลาดประมาณ 350 ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และ (2) มีโอกาสที่จะได
รายไดจากการขายหุนรอยละ 25 ของ SGX ที่
เหลืออยู หาก MAS ตัดสินใจขายหุนทั้งหมด
ที่อยูภายใตการควบคุม 
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ตลาด
หลักทรัพย 

สถาบันเฉพาะเพื่อการ
พัฒนาตลาดทุน 

หนาท่ีหลัก การบริหารจัดการ แหลงท่ีมาของเงินทุน 

KRX  กองทุนเพื่อการพัฒนา
ตลาดทุน 
(Capital Market 
Development 
Foundation) 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนภายในประเทศ 

n.a. แรกเร่ิมวางแผนวาจะไดรับเงินทุนจาก 
KRX และผูถือหุนของ KRX 200 และ 
170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผลจากความ
ลาชาในการทํา IPO ทําใหขณะนี้ 
กองทุนยังไดรับทุนรวมเพียง 100 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

2. การดูแลคุมครองผูลงทุนโดยรวม 

 นอกจากการจดัตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพฒันาตลาดทุนขึ้นมาใหมแลว อีกแนวทางเสริม

หรือทดแทนทีป่ระเทศตางๆ ใชเพื่อดแูลผูลงทุนโดยรวมในตลาดภายหลังการ demutualization คือ 

การสนับสนุนกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย (Securities Investor Protection Fund : SIPF) 

ซ่ึงมีอยูแลวในหลายประเทศ โดยกองทุนนีโ้ดยทั่วไปถูกจดัตั้งขึ้นจากความรวมมือระหวางตลาด

หลักทรัพยและ บล. ที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยจาํนวนหนึ่งซึ่งสมัครเปนสมาชิกของกองทนุ 

เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูลงทุนที่ซ้ือขายหลักทรัพยผาน บล. ที่เปนสมาชิกเหลานัน้ วาจะไดรับ

ความคุมครองทรัพยสินที่มอบไวในความดแูลของ บล. ที่เปนสมาชิกกองทุน โดยจะไดรับการจาย 

เงินชดเชยจากกองทุนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด หาก บล. ที่เปนสมาชิกเกิดปญหา

การเงิน  

 กรณีของประเทศมาเลเซียมีกองทุนคุมครองผูลงทุน 3 กองทุน คือ Compensation Fund of 

Bursa Malaysia Securities, Fidelity Fund of Bursa Malaysia Derivatives และ Compensation Fund 

of Bursa Malaysia Depository ซ่ึงจะมีรายละเอียดของการคุมครองที่แตกตางกันไปตาม Capital 

Markets and Services Act (CMSA) ของมาเลเซีย สวนกรณีประเทศฟลิปปนสมี 1 กองทุน คือ 

Securities Investor Protection Fund ทั้งนี้ คณะกรรมการของกองทุนมาจาก PSE 5 คน และจาก

ภาครัฐ 2 คน โดยกองทุนจะคุมครองผูลงทุนหากเกิดการลมละลายหรือฉอโกงของ บล. ที่เปน

สมาชิก และมีเกณฑขัน้สูงในการคุมครองที่ 100,000 เปโซฟลิปปนสตอนักลงทุน 1 คน 
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ประเด็นท่ี 5 : การ demutualization เปนชองทางใหกลุมผลประโยชนภายในประเทศบางกลุมหรือ

ตางประเทศเขามาครอบงาํตลาดหลักทรัพยไดหรือไม 

 

 แมในปจจุบันขอดีและขอเสยีจากการถูกควบรวมโดยตลาดหลักทรัพยตางชาติเปนประเด็น

โตเถียงที่ยังหาขอสรุปไมได แตเนื่องจากธรุกิจตลาดหลักทรัพยสงผลในวงกวางตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ อีกทั้ง ในบางประเทศตลาดหลักทรัพยอาจไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจากภาครัฐใน 

ชวงกอนการ demutualization เชน การยกเวนหรือลดหยอนภาษเีงินไดของตลาดหลักทรัพย ดังนั้น 

ประเด็นเกี่ยวกบัการปกปองผลประโยชนของชาติ (protection of national interests) ภายหลังการ 

demutualization จึงเปนสิ่งสําคัญ หลายฝายกังวลวาการ demutualization จะเปนการเปดชองทางให

ตางชาติหรือกลุมผลประโยชนบางกลุมเขามาถือครองหุนของตลาดหลักทรัพยในสดัสวนสูงจนมี

อํานาจครอบงําการบริหาร ซ่ึงอาจสงผลตอความเทาเทยีมกับผูรวมตลาดอื่นๆ และความมั่นคงดาน

เศรษฐกิจของประเทศได 

 จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวา มี 2 มุมมองหลักเกีย่วกับการถูกควบ

รวมภายหลังการทํา demutualization คือ 

 1. การควบรวมชวยสงเสริมศักยภาพในการแขงขนั เชน กรณีประเทศสวีเดน ทีภ่าครัฐ

สนับสนุนให OM Gruppen AB (OM) ซ่ึงเปนคูแขงในธรุกิจศูนยกลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ 

เขาซื้อหุนและควบรวม Stockholm Stock Exchange ในป 1998 เนื่องจากเชื่อวาจะเกดิประโยชนกบั

ทั้ง 2 บริษัทจากความสามารถในการแขงขนัที่สูงขึ้น12 ซ่ึงตอมาในป 2003 OM AB ไดเขาควบรวม

กับ Helsinki Stock Exchange และเปลี่ยนชือ่เปน OMX จากนั้นทําการควบรวมกับอกีหลายตลาด

หลักทรัพยในแถบยุโรป และที่สุดในป 2008 ไดควบรวมกับ Nasdaq และกลายเปน Nasdaq OMX 

ในปจจุบนั 

 

  

                                                 
12 Hughes (2002) 
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ภาพที่ 5 : การควบรวมในธุรกิจตลาดหลักทรัพยของ Nasdaq OMX 

 

  

  

 

 

 

 2. การควบรวมกระทบตอผลประโยชนของประเทศ ซ่ึงจากประสบการณของตลาด

หลักทรัพยตางๆ พบวา มี 3 แนวทางหลักที่นิยมใชผสมผสานกัน เพื่อปองกันตางชาติหรือกลุม

ผลประโยชนไมใหเขามาถือหุนมากเกินไป กลาวคือ  

 2.1 การจํากัดสัดสวนการถอืหุนขั้นสูง (maximum shareholding limit) ของนักลงทุน : 

แนวทางนี้ตลาดหลักทรัพยในเอเชียสวนใหญนิยมเลือกใช อยางไรกด็ ีจะเปดชองใหภาครัฐสามารถ

อนุมัติในกรณพีเิศษได เชน กรณีของ BM กําหนดเกณฑการถือครองหุนขั้นสูงที่รอยละ 5 เวนแต

ไดรับการอนญุาตพิเศษจากกระทรวงการคลัง และกรณขีอง SGX กําหนดเกณฑขั้นสูงที่รอยละ 5 

ยกเวนกรณีของผูจัดการกองทุนที่จัดการกลุมกองทุนใหลูกคา สามารถถือหุนไดรวมไมเกินรอยละ 

10 และนักลงทุนเชิงกลยุทธ (strategic investor) ถือไดตามที่ MAS เห็นสมควร 

 อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ภายหลังการ demutualization ระยะหนึ่งแลว ภาครัฐและ

หนวยงานกํากบัดูแลมักจะผอนคลายเกณฑการถือหุนขัน้สูง เชน ASX ปรับจากรอยละ 5 ในป 1998 

เปนรอยละ 15 ในป 2002 เพือ่สอดรับกับกลยุทธในการสรางความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยตาง 

ประเทศผานการเปน strategic partner เพื่อรองรับกับภาวะการแขงขันทีรุ่นแรงขึ้นในตลาดทุนโลก 

และแนวโนมของ global consolidation ซ่ึงในอนาคตธุรกิจตลาดหลักทรัพยในโลกมีแนวโนมที่จะ

ถูกแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ (1) NYSE Euronext (NYX) และ (2) Nasdaq OMX อันเปนผลจาก

การควบรวมและการเชื่อมโยงความสัมพนัธทางธรุกิจระหวางตลาดหลักทรัพย โดยเชื่อวา NYX จะ

สามารถขยายความสัมพันธครอบคลุมถึง Toronto Stock Exchange, NSE, TSE และ HKEx เปนตน 

ขณะที่ Nasdaq OMX จะขยายความสัมพนัธถึง LSE, Deutsche Boerse, ASX, Shanghai Stock 

   2000       2001       2002       2003       2004       2005      2006      2007      2008    2009 
 ที่มา : WFE 
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Exchange, KRX, Johannesburg Stock Exchange และ SGX เปนตน13 ดังนั้น ตลาดหลกัทรัพยใดที่

ยังคงดําเนนิธุรกิจแบบ stand alone ไมของเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยอ่ืนเลยเหมือนเชนในอดตี จะมี

ความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียสวนแบงทางการตลาดและบทบาทในเวทีตลาดทุนโลกในอนาคต 

            2.2 การใหภาครัฐและ/หรือสถาบันเพื่อการพัฒนาตลาดทนุเปนผูถือหุนรายใหญ : วิธีนี้นิยม

ใชในตลาดหลักทรัพยแถบเอเชีย ที่ภาครัฐมบีทบาทในการจัดตั้งหรือการดําเนินธุรกิจของตลาด

หลักทรัพยในอดีต โดยภาครัฐและ/หรือสถาบันเพื่อการพัฒนาตลาดทนุจะกระจายหุนที่ไดมาบาง 

สวนตอใหกับสาธารณชน เมื่อตลาดหลักทรัพยทําการจดทะเบยีนเขาตลาดหลักทรพัย เชน  

 กรณีของ BM มีแผนการ demutualization ที่ถูกวางรากฐานมาจากแผนพัฒนาตลาดทนุ

ระยะ 10 ปของประเทศมาเลเซีย (Capital Market Masterplan : CMP) โดยมีโครงการเริ่มตนจากการ

ควบรวม 5 ตลาดหลักทรัพยในมาเลเซียกอน จากนัน้จึงทาํการ demutualization และกระจายหุนให 

บล. ภาครัฐ และ CMDF รอยละ 40 รอยละ 30 และรอยละ 30 ตามลําดับ โดยภาครัฐและ CMDF ถูก

กําหนดใหกระจายหุนตอใหสาธารณชนอีกประมาณรอยละ 20 เมื่อ BM ทํา IPO 

 กรณีของ SGX แผนการ demutualization ถูกริเร่ิมศึกษาและวางแผนโดย Committee on 

the Governance of the Exchanges (CGE) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย MAS และกระจายหุนรอยละ 72 ให

ภาครัฐในชวงที่ทํา demutualization และภาครัฐจัดสรรตอใหสาธารณชนรอยละ 47 เมื่อ SGX ทํา 

IPO 

 
 

         ตารางที่ 5 : การจัดสรรหุนภายหลงัการ demutualization และ IPO ของ BM และ SGX 
Stock 

Exchange 
Demu / IPO  บล. ภาครัฐ CMDF IPO ใหกับสาธารณชน 

BM  Demu - 2004 รอยละ 40 รอยละ 30 รอยละ 30 - 

 IPO - 2005 n.a. รอยละ 19 รอยละ 19 >= รอยละ 20 

SGX  Demu - 2000 รอยละ 28 รอยละ 72  - - 

  IPO - 2000 รอยละ 28 รอยละ 25 - รอยละ 32 (นักลงทุนรายยอย) 
รอยละ 15 (นักลงทุนเชิงกลยุทธ) 

ที่มา : Website ของ BM และ SGX และ Akhtar (2002) 

                                                 
13 การจัดกลุมยึดหลักตามความสัมพันธที่ตลาดหลักทรัพยตางๆ มีตอกันอยูแลวในปจจุบัน เชน การทําธุรกิจ

รวมกัน (jointed operation) MOU ที่มีระหวางกัน และสถานะการถือหุนไขวระหวางกัน 
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 อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา แมตลาดหลักทรัพยจะมีแผนการในการกระจายหุนในวงกวาง

ผานการทํา IPO แตการตัดสนิใจกระจายหุนให บล. ในสัดสวนสูงชวงทํา demutualization เปน

ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกดิการถูกครอบงําโดยกลุม บล. อยางตอเนื่องได เชน กรณี TSE ที่กระจาย

หุนให บล. ทั้งหมด และ KRX ที่กระจายหุนให บล. เกือบทั้งหมด ทําใหกลุม บล. พยายามรักษา

ผลประโยชนของตนเองอยางตอเนื่อง จนเกิดขอขัดแยงในประเด็นการกํากับดูแลตลาดทุนกับฝาย

ภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล ซ่ึงเปนอปุสรรคที่ทําใหตลาดหลักทรัพยทั้งสองยังไมสามารถทํา

การ IPO ไดตามแผน และทาํไดเพยีงการเปลี่ยนโครงสรางจาก mutual-owned ไปเปน shareholder-

owned ที่มี บล. ถือหุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด กลาวคือ (1) กรณีของ TSE เกิดขอขดัแยงกับ 

Financial Services Agency (FSA) ในประเด็นเกีย่วกับการจัดสรรโครงสรางการบริหารใหม 

(management structure) ภายหลังการ IPO โดย FSA ตองการให TSE แยกสวนงานกํากับดูแล 

(regulatory division) ออกจากสวนงานทีเ่กีย่วกับธุรกิจตลาดหลักทรัพยที่หวังผลกําไร และ (2) กรณี

ของ KRX ภาครัฐและหนวยงานกํากับตองการให KRX แยกสวนงานกาํกับดูแล (regulatory 

division) ออกจากสวนงานทีเ่กี่ยวกับธุรกิจตลาดหลักทรพัยที่หวังผลกาํไร และหวัหนาของสวนงาน

กํากับที่แยกออกมานั้น ตองถูกแตงตั้งโดย Financial Supervisory Commission (FSC)  เทานั้น ซ่ึงยัง

เปนขอขัดแยงที่ยืดเยื้อในปจจบุัน 
 
 ตารางที่ 6 : การจัดสรรหุนภายหลังการ corporatization / demutualization ของ TSE และ KRX 

Stock 
Exchange 

Corporatization / 
Demutualization  

บล. อ่ืนๆ 

TSE  2001 รอยละ 100 - 

KRX 2005 รอยละ 94 รอยละ 6 (แบงระหวางบริษัทลูกของ KRX, Korea 
Securities Dealers Association และ Small 
Business Corporation) 

       ที่มา : Website ของ TSE และ KRX และ Akhtar (2002) 

 

 สําหรับกรณี PSE เมื่อทําการ demutualization มีการจัดสรรหุนทั้งหมดใหกับ บล. 184 

บริษัท ซ่ึงสวนใหญเปน บล. ขนาดเล็ก14 โดยเดิมตั้งใจวาสัดสวนการถอืหุนของ บล. จะลดลงเมื่อทาํ

การ IPO อยางไรก็ตาม ในกระบวนการ IPO หลาย บล. ยงัคงถือหุนตอไป โดยยอมเสียคาปรับ 500 

                                                 
14 Alinsunurin (2002) 
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เปโซตอวันใหแก Securities and Exchange Commission15 เพื่อที่จะสามารถละเมิดเกณฑการถือหุน

ขั้นสูงของกลุมอุตสาหกรรมที่ปกติหามถอืรวมกันเกินกวารอยละ 20 ของหุน PSE ทั้งหมด โดยใน

ปจจุบันกลุม บล. ถือหุนตลาดหลักทรัพยรวมประมาณรอยละ 37 ซ่ึงแมจะนอยกวากึ่งหนึ่ง แตถือ

เปนผูถือหุนใหญที่สุด ดวยเหตุนี้ แมจะทําการ demutualization และ IPO แลว แต PSE ยังไมคอย

ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางองคกร (governance structure) และปรับแนวทางการ

ดําเนินธรุกจิ  

 2.3 กฎเกณฑเก่ียวกับการเขาควบรวมตลาดหลักทรัพย : เพื่อปองกันการถูกตลาด

หลักทรัพยตางชาติเขาควบรวมกิจการธุรกิจตลาดหลักทรัพยของประเทศ ภาครัฐของบางประเทศจะ

ออกกฎวา การควบรวมกจิการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ demutualization ตองไดรับการอนุมัติ

จากภาครัฐหรือหนวยงานกํากับดูแลกอน เชน กรณี SGX การควบรวมใดๆ ตองไดรับความ

เห็นชอบจาก Securities Industry Council กอน 

 
       ตารางที่ 7 : แนวทางเพื่อปองกันการถูกครอบงําโดยกลุมผลประโยชนในประเทศและตางชาต ิ

ตลาด
หลักทรัพย 

สัดสวนการถือหุนขั้นสูง ถือหุนโดยภาครัฐ 
ท้ังทางตรงและออม 

การควบรวม 

BM รอยละ 5 เวนแตไดรับการอนุญาตจาก
กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลังถือรอยละ 19 
และ CMDF ถืออีกรอยละ 19 

n.a. 

SGX รอยละ 5 ยกเวนกรณีของผูจัดการ
กองทุนที่จัดการกลุมกองทุนใหลูกคา 
สามารถถือหุนไดรวมไมเกินรอยละ 10 
และนักลงทุนเชิงกลยุทธ (strategic 
investor) สามารถถือไดตาม MAS 
เห็นสมควร 

รอยละ 25 ถือโดย SEL ซึ่งเปน
บริษัท holding เฉพาะกิจที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อการถือหุนของ 
SGX ภายหลังการ
demutualization โดยอํานาจใน
การสั่งขายหุนเปนของ MAS 

การควบรวมใดๆ 
ตองไดรับความ
เห็นชอบจาก 
Securities Industry 
Council กอน 

                                                 
15 ABS – CBN News (Oct 5, 2009) 
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ตลาด

หลักทรัพย 
สัดสวนการถือหุนขั้นสูง ถือหุนโดยภาครัฐ 

ท้ังทางตรงและออม 
การควบรวม 

ASX รอยละ 15 (ปรับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 ในป 
2002) เวนแตไดรับการอนุญาตจาก 
Ministry of Financial Services and 
Regulations 

ไมมี การควบรวมใหตางชาติ
ตองยึดระเบียบตาม 
Foreign Acquisitions 
and Takeovers Act 
1975  

HKEx รอยละ 5 เวนแตไดรับการอนุญาตจาก 
Securities and Futures Commission (SFC) 

รอยละ 6  
(ขอมูล ณ ป 2007) 

n.a. 

PSE รอยละ 5 สําหรับ 1 บุคคล/นิติบุคคล และ
รอยละ 20 สําหรบัอุตสาหกรรมหรือกลุม
ธุรกิจใดๆ 

ไมมี n.a. 

       ที่มา : Holthouse (2002), Akhtar (2002) และคนหาจาก website และสอบถามจากตลาดหลักทรัพยตางๆ 
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ประเด็นท่ี 6 : การ demutualization จะกระตุนใหเกิดการแขงขนัระหวางธุรกิจตัวกลาง 

(intermediary) ไดหรือไม 

 

 ภายใตโครงสรางตลาดหลักทรัพยแบบ mutual-owned ที่มี บล. เปนสมาชิกนั้น มูลคาทาง

เศรษฐกิจ (economic rent) ของการเปนสมาชิกอยูที่การจาํกัดจํานวนสมาชิก (restricting access) 

และการดําเนนิงานของตลาดหลักทรัพยจะมีลักษณะการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอกฉันท ที่

สมาชิกแตละรายมีเสียงลงคะแนนที่เทากัน (1 member - 1 vote) ซ่ึงการตัดสินใจทางธรุกิจสวนใหญ

จะเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ และบางครั้งจะเปนไปเพื่ออุดหนนุสมาชิก 

ดวยลักษณะเฉพาะตวัทางธุรกิจดังกลาว ทําใหการแขงขันระหวางธุรกจิตัวกลางในตลาดหลักทรัพย

มีคอนขางนอย อีกทั้งยังมีลักษณะของการเกื้อกูลกันสูง หลายฝายจึงสงสัยวาจริงหรือไมที่ภายหลัง

การ demutualization และมีการกระจายการถือครองหุนไปสูผูรวมตลาดอื่นๆ มากขึ้นแลว จะเรงให

การแขงขันระหวางธุรกิจตวักลางเพิ่มสูงขึ้น และนําไปสูผลประโยชนสูงสุดตอผูรวมตลาดโดยรวม 

 

1. ปจจัยผลักดนัการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง 

 การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะชวยสงเสริมการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง 

และเพิ่มคณุภาพของตลาดทุนโดยรวม ผาน 2 ชองทางหลัก คือ 

 1.1 การลดการอุดหนุน บล. ท่ีเปนสมาชิก : การ demutualization จะทําใหการสงเสริม

ธุรกิจตัวกลางของตลาดหลักทรัพยมีความเหมาะสมมากขึ้น กลาวคือ ในชวงกอน demutualization 

ตลาดหลักทรพัยจะเนนจัดสรรทรัพยากรทั้งคน เวลา และทุน เพื่อสงเสริม บล. ที่เปนสมาชิก16  

โดยเฉพาะ บล. ขนาดกลางและขนาดเล็กเปนหลัก แตภายหลังการ demutualization ตัวกลางในการ

ทําธุรกรรมอื่นๆ อาทิ บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน มแีนวโนมที่จะไดรับการสงเสริมอยางเทา

เทียมกนัมากขึน้ นอกจากนี้ เมื่อมีผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ เขามารวมถือหุนดวยแลว กิจกรรมเพื่อการ

อุดหนุน บล. ที่เปนสมาชิก อยางที่เคยมีมายอมลดลงหรือหมดไป 

 1.2 การขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางท่ีมิใชสมาชิก (open market 

access) :  ผลประการหนึ่งที่อาจเกิดขึน้คูกับการเปลี่ยนระบบ mutual-owned ที่มี บล. เปนสมาชิก 

ไปสูระบบ shareholder-owned คือ การขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางที่มิใชสมาชิก 

                                                 
16 Hughes and Zargar (2006) 
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ซ่ึงทําให บล. ใดๆ ก็ตามที่เสียคา trading right สามารถเขามาซื้อขายหลักทรัพยตรงกับตลาด

หลักทรัพยได 

 

2. ทิศทางการปรับตัวของธรุกิจตัวกลาง 

 เมื่อประโยชนจากการไดรับการอุดหนนุหมดไปและการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง

สูงขึ้น ธุรกิจตัวกลางตางๆ จงึตองเรงเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใหบริการแกผู

ลงทุน ซ่ึงอาจสะทอนออกมาในหลายรูปแบบ อาทิ 

 2.1 การควบรวมกิจการระหวาง บล. โดยเฉพาะ บล. ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อ

ประโยชนจากการประหยัดตอขนาดและเพิม่ศักยภาพในการแขงขัน  

 2.2 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการใหบริการ กลาวคือ ในชวงกอนการ demutualization 

บล. ที่เปนสมาชิกทั้งหมดมเีสียงที่เทากันไมวาจะขนาดใหญหรือขนาดเล็ก และนยิมตัดสินใจแบบ

เห็นดวยเปนเอกฉันท ดังนัน้ การพัฒนาระบบตางๆ ในตลาดหลักทรัพยมักจะถูกกําหนดมาตรฐาน

ตามศักยภาพและความสามารถของ บล. ขนาดเล็กเปนหลัก แตภายหลังการ demutualization และ

การแขงขันระหวางธรุกิจตวักลางเปนไปอยางเสรีมากขึน้ ทําให บล. ขนาดใหญซ่ึงมีเงินทุนมาก 

สามารถขยายตัวไดเร็วและแขงขันไดดี จะกลายเปนผูกาํหนดมาตรฐานตางๆ ของตลาดหลักทรัพย 

เชน เทคโนโลยีการซื้อขายและความหลากหลายของผลิตภัณฑ เปนตน ทําใหการออกผลิตภัณฑ

ทางการเงินใหมๆ เปนไปไดงายและรวดเรว็ข้ึน อีกทั้ง ยังตอบสนองความตองการของผูลงทุนได

ดีกวาเดิม ซ่ึงทายที่สุดแลว จะทําใหคณุภาพของตลาดทุนดีขึ้นและเกดิประโยชนตอผูรวมตลาด

โดยรวม 
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ประเด็นท่ี 7 : การ demutualization จะชวยใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือไม 

 

 เนื่องจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพยเกีย่วของและกระทบกบัหลายภาคสวนใน

ตลาดทุน อีกทัง้ ยังมีความเสีย่งและขอกังวลตางๆ มากมายที่อาจตามมา หลายฝายจึงเกดิคําถามวา

การ demutualization จะเปนทางออกในการเพิ่มประสิทธิภาพใหตลาดหลักทรัพยไดจริงหรือไม  

 ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะมกีารปรับโครงสรางองคกร (governance 

structure) และโครงสรางของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยใหเหมาะสมขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย

สวนใหญ มีแนวโนมที่จะลดจํานวนกรรมการลงและมีสัดสวนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 

ในหลายประเทศกรรมการที่ถูกแตงตั้งตองผานเกณฑ “fit and proper” เกี่ยวกับความมัน่คงทางการ

เงิน คุณธรรมความซื่อสัตย และความรูความสามารถ ตามที่หนวยงานกํากับดแูลและภาครัฐกําหนด

ไว นอกจากนี้ การมีโครงสรางความเปนเจาของและผูมีสวนไดเสียที่ชัดเจน ยังถือเปนตัวเรงสําคัญ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย เนื่องจากชวยใหตลาดหลักทรัพยสามารถดําเนินงาน

เชงิองคกรธุรกิจไดคลองตวัขึ้น และปรับตวัไดทนัตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดทุนโลก มี

กระบวนการตดัสินใจที่เปลีย่นจากระบบเกือ้กูลหรือคํานึงถึงผลประโยชนของ บล. ที่เปนสมาชิก

มากกวาผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ ไปสูการมุงเนนธุรกิจ และการคํานึงถึงผลประโยชนของผูรวมตลาด

กลุมอื่นๆ มากขึ้น อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพยจะมีระเบยีบวนิยัทางการเงินและความโปรงใสในการ

กํากับดแูลสูงขึ้น เนื่องจากจะถูกตรวจสอบและติดตามดูแลใหดําเนนิการอยางมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ จากประสบการณของตลาดหลักทรพัยตางๆ พบวาประโยชนที่เห็นไดอยางชัดเจนมี 2 ดาน

หลัก คือ ตลาดทุนโดยรวมและผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยที่ดีขึ้น 
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1. ตลาดทุนโดยรวม 

 1.1 มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย (market capitalization) และ

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (trading value) สูงขึน้ 

 ภายหลังการ demutualization ประมาณ 10 ป เห็นไดชัดเจนวามูลคาของ บจ. ตามราคา

ตลาดของ SGX และ HKEx เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 3 เทาตัว และหากพจิารณาถึงมูลคาการซื้อขาย 

พบวาเพิ่มขึน้ถึงประมาณ 2 และ 3 เทาตวัใน SGX และ HKEx ตามลําดับ 

 

         ภาพที่ 6 : มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย ณ สิ้นป ของ SGX และ HKEx 
  

 

 

 

 

 

 
                     ภาพที่ 7 : มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมในแตละปของ SGX และ HKEx  

 

  

 

 

 

 

 

 1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินเพิ่มขึ้น 

 กลุมตลาดหลักทรัพยที่ผานการ demutualization โดยเฉพาะในสวนทีท่ําการ IPO เขาตลาด

หลักทรัพยแลว มีความหลากหลายของประเภทผลิตภณัฑทางการเงินสูงอยางเห็นไดชัด มากกวา

รอยละ 60 ของตลาดหลักทรัพยในกลุมดงักลาวใหบริการทั้งผลิตภัณฑการเงินขั้นพืน้ฐาน (cash 

product) และตราสารอนุพันธ (derivatives product) ซ่ึงถือวาสําคัญมากเนื่องจากในปจจุบันตราสาร

อนุพันธเปนเครื่องมือหลักสําหรับนักลงทนุในการบริหารความเสี่ยง (hedging risk) นอกจากนี้ การ
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ออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ (time to market) จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวย เมื่อตลาด

หลักทรัพยทําการ demutualization และการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลางสูงขึ้น (ดังทีอ่ธิบายไวใน

ประเด็นที่ 6 เกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรพัย) 

 
ภาพที่ 8 : ความหลากหลายของผลติภณัฑทางการเงินท่ีมีใหบริการในตลาดหลักทรัพยกลุมตางๆ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากความหลากหลายเชงิประเภทผลิตภัณฑแลว ประสิทธิภาพของตลาดทุนที่ดขีึ้นจาก

การ demutualization ยังชวยดึงดูดผูระดมทุนทั้งในประเทศและตางประเทศใหเขามาจดทะเบียนใน

ตลาดเพิ่มขึ้นดวย เชน SGX มี บจ. เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 60 ในชวง 8 ปภายหลังการ demutualization  
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                       ภาพที่ 9 : จํานวน บจ. ใน SGX, ASX, BM และ HKEx 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1.3 การใหบริการที่ครอบคลุมมากขึ้นผานการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ 

 ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพยตางๆ สามารถเชื่อมโยงและสรางความรวม 

มือกับตลาดหลักทรัพยอ่ืนไดงายขึ้นผานการถือหุน ซ่ึงจะเปนสิ่งที่ทําไดยากมาก หากตลาด

หลักทรัพยยังคงมีโครงสรางแบบ mutual-owned ซ่ึงความรวมมือเพื่อสราง synergy ดังกลาว ทําให

ตลาดหลักทรพัยสามารถใหบริการที่ดีขึ้นและลดคาใชจายในหลายๆ ดานลง อาทิ การแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงดานเทคโนโลยี การเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรพัยที่อยูในตางชวงเวลา (time zone) เสริมให

กลุมตลาดหลักทรัพยดังกลาวสามารถใหบริการแกนกัลงทุนไดตลอด 24 ช่ัวโมง (24-hour trading 

market) ความรวมมือตางๆ ยังสงเสริมใหเกิดการทําขอตกลง trading links และ cross listing อีกดวย 

เชน  

 ในป 2009 BM ขายหุนรอยละ 25 ในสวนของตลาดอนุพันธใหกับ CME เพื่อให crude 

palm oil futures ของ BM กลายเปน benchmark ของตลาด crude palm oil โลก และสามารถเชื่อม

ถึงนกัลงทุนภายนอกประเทศผานระบบการซื้อขายของ CME (CME’s electronic platform) ได  
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เปนตน นอกจากนี้ ความรวมมือตางๆ ยังชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ทางเทคโนโลยีในการซื้อขายระหวางกนัดวย 

 ในป 2007 SGX ขายหุนรอยละ 5 ให TSE เพื่อสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรู

เกี่ยวกับการพฒันาระบบเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงดาน foreign listing หรือการที่ SGX เขาถือ

หุนรอยละ 5 ของ Bombay Stock Exchange โดยมีขอตกลงความรวมมือในดานการพฒันา

ผลิตภัณฑทางการเงินและความเชื่อมโยงดาน foreign listing 

 

2. ผลการดําเนนิงานของตลาดหลักทรัพย 

 ผลการดําเนินงานและประสทิธิภาพของตลาดหลักทรพัยดีขึ้น โดยเหน็ไดจาก 

 2.1 อัตราสวนตนทุนตอรายไดท่ีลดลงและอัตรากําไรสุทธิสูงขึ้น อันเปนผลมาจากรายได

จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ขณะทีม่ีการควบคุมตนทุนที่ดี (cost discipline) ทําใหตนทนุ

คอนขางทรงตัวไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน กรณีของ BM อัตราสวนตนทุนตอรายไดลดลงจากรอย

ละ 93 ในชวงกอนการ demutualization เหลือรอยละ 39 ในป 2007 และอัตรากําไรสุทธิปรับเพิ่ม

จากรอยละ 30 ไปเปนรอยละ 54 ในป 200717
 

                  

               ภาพที่ 10 : อัตราสวนตนทุนตอรายไดของ HKEx, BM, ASX และ PSE 

 

                                 

                                                 
17 ไมพิจารณาป 2008 เนื่องจากมีวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
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       ภาพที่ 11 : รายไดจากการดําเนินงานของ HKEx, BM, ASX และ PSE  

 

                      

                                       

 

 

 

 

 

 

                               ภาพที่ 12 : คาใชจายจากการดําเนินงานของ HKEx, BM, ASX และ PSE 

 

         

                        

หมายเหตุ  : ไมรวมรายไดจากการลงทุน 
ท่ีมา : งบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ 

Local currency (million) 

Local currency (million) 

ท่ีมา : งบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ 
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                             ภาพที่ 13 : อัตรากําไรสุทธิของ HKEx, BM, ASX และ PSE  

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 กรณีของ ASX นั้น Otchere และ Abou-Zied (2007) ไดศึกษาถึงผลกําไรของ ASX หนึ่งป
ภายหลังการ demutualization และ IPO พบวามีอัตรากําไรสุทธิและอัตราสวนกําไรตอสวนของผูถือ
หุน (ROE) เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 เทาตวั และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตลาดหลักทรัพยที่ยังไมได 
IPO พบวา ASX มีผลการดําเนินงานที่ดกีวาอยูแลว แมในชวงกอนการ demutualization แตชองวาง
นี้ยิ่งกวางมากขึ้นในชวงหลังการ demutualization และ IPO ของ ASX และแมจะตดัผลจากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียออกไปแลว นักวิจยัทั้งสองยังพบวาการขยายตัวของ
อัตราสวนกําไรดังกลาวยังเพิม่ขึ้นอยางมีนยัสําคัญในชวงการ demutualization และ IPO  

                      

                    ภาพที่ 14 : การศึกษาผลการดาํเนินงานของ ASX เทียบกับกลุมตลาดหลกัทรัพยท่ียังไมได IPO 
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 2.2 สัดสวนรายไดตอจํานวนพนักงาน (productivity) สูงขึ้น จากผลการสํารวจของ WFE 

ในป 2008 พบวา ประสิทธิผลในการดําเนนิงานที่วดัจากสัดสวนรายไดจากการดําเนินงานตอ

จํานวนพนกังานในตลาดหลักทรัพยที ่demutualization และ IPO แลว สูงกวาคาเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม กลาวคือ ตลาดหลักทรัพยที ่demutualization และ IPO แลวในโลกมีรายไดคิดเปน

รอยละ 80 ของตลาดหลักทรัพยทั้งหมด แตใชพนกังานเพียงรอยละ 70 ของพนักงานทั้งหมดใน

ธุรกิจตลาดหลกัทรัพยเทานั้น และจากการรวบรวมตวัอยาง สัดสวนรายไดจากการดําเนินงานตอ

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของ BM, PSE, HKEx และ ASX ไดผลสรุปในทางเดยีวกนัวา

ประสิทธิผลในการดําเนินงานปรับสูงขึ้นชัดเจนภายหลงัการปรับโครงสรางองคกรในทั้ง 4 ตลาด

หลักทรัพย  

 

                       ภาพที่ 15 : สัดสวนรายไดจากการดําเนินงานตอคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
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   ภาพที่ 16 : ราคาหุนของ SGX, BM และ ASX ภายหลังการ IPO 
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ประเด็นท่ี 8 : การปรับองคกรตลาดหลักทรัพยใหเปนบรษิัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) ไดหรือไม 

 

 เนื่องจากการกระจายอํานาจการบริหารตลาดหลักทรัพยใหครอบคลุมผูรวมตลาดอยาง

เหมาะสม ถือเปนทางออกหลักเพื่อใหเกิดความโปรงใส ลดปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนของ

ผูรวมตลาดบางกลุม และแกไขปญหาเชิงโครงสราง (governance structure) ของตลาดหลักทรัพย

แบบ mutual-owned ไดอยางตรงจุด ทาํใหบางฝาย ซ่ึงอาจมองภาพการสงเสริมประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการแขงขนัของตลาดหลักทรัพยอยางไมครบถวนดีนกั คิดวาเพียงการ 

demutualization ตลาดหลักทรัพยใหมีโครงสรางความเปนเจาของและผูมีสวนไดเสียที่ชัดเจนนัน้ 

สามารถตอบโจทยปญหาทั้งหมดไดดีพอแลว ไมจําเปนตองนําตลาดหลกัทรัพยเขาจดทะเบียน 

 อยางไรก็ตาม เพื่อใหตลาดหลักทรัพยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดขีึ้นอยางแทจริง มี

ประโยชนอีก 3 ดานหลักซึ่งสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยในเวที

โลก ที่จะเกดิขึน้ไดยากหรือไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย หากตลาดหลักทรพัยทําเพยีงการ 

demutualization แตขาดการทํา IPO กลาวคือ  

 (1) การทํา IPO จะชวยใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยสามารถถูก

วัดผลไดอยางชัดเจนและโปรงใส เนื่องจากจะมีราคาหุนรายวันของตลาดเปนเครื่องบงชี้ที่วัดผลได

ตลอดเวลา และงายตอการเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยคูแขงอื่นๆ ขณะที่ตลาดหลักทรัพยที่มิได

ทํา IPO แมจะทํา demutualization แลวก็ตาม ผูถือหุนและผูรวมตลาดกลุมตางๆ จะเหน็ถึงความ

โปรงใสและประสิทธิภาพการดําเนินงานของตลาดไดจากงบการเงินรายไตรมาสหรือรายปเทานั้น 

นอกจากนี้ ภายหลังการทํา IPO เมื่อมีผูถือหุนจํานวนมากขึ้น ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย

ยอย จะยิ่งเปนการสงเสริมให บล. จัดทําบทวิเคราะห ประเมินผล และประมาณการการดําเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพยในวงกวางอยางจริงจงัมากขึ้นดวย 

 (2) การทํา IPO จะเปนชองทางสําคัญเพื่อการระดมทุนของตลาดหลักทรัพย กลาวคือ ธุรกิจ

ตลาดหลักทรพัยเปนธุรกจิทีต่องใชเงินลงทุนสูง โดยเฉพาะเพื่อการพฒันาโครงสรางพื้นฐานทาง

เทคโนโลยี (IT platform) ดังนั้น หลายครัง้เงินทุนจากการทํา IPO สามารถสงเสริมการเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานนี้ของตลาดหลักทรัพยได นอกจากนี้ ในภาวะปจจุบนัที่การควบรวมตลาด

หลักทรัพยคูแขงเกิดขึ้นสูงในตลาดทุนโลก เงินทุนจํานวนมากจากการ IPO จึงเปนฐานสําคัญที่
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ตลาดหลักทรพัยตางๆ ใชเพือ่การเขาซื้อหรือเขาถือหุนรวมในตลาดหลักทรัพยอ่ืนหรือแมแตใน

ธุรกิจ ATS ดวย  

 (3) นอกเหนือจากการ demutualization แลว การทํา IPO ตอเนื่องจะยิ่งชวยขจดัปญหาเชิง

โครงสราง (governance structure) และความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวางผูรวมตลาดไดมากขึน้

ดวย เพราะการทํา IPO จะชวยกระจายหุนในวงกวางครอบคลุมผูรวมตลาดทุกกลุมไดดีขึ้น ซ่ึงจะ

นําไปสูการขยายตัวและการพัฒนาของตลาดทุนไดอยางสมดุลมากขึ้นในที่สุดดวย 

 จากผลการศึกษาของ Serifsoy และ Tyrell (2006) พบวาตลาดหลักทรพัยที่มีการกระจาย

หุนอยางทัว่ถึงสูผูรวมตลาดที่มิใช บล. (outsider party) ผานการกระจายหุน IPO จะ (1) มีการลงทุน

ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดหลักทรัพยอยางหลากหลาย เชน derivative trading, post trading และ

software development มากกวา และ (2) มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตวัของรายได 

(change in revenue growth) ที่สูงกวาตลาดหลักทรัพยแบบ mutual-owned และแบบทีท่ําเพียงการ 

demutualization เทานั้น 

 ภาพที่ 17 เปนผลการศึกษาของสองนักวิจยัดงักลาว ที่ศกึษาเปรียบเทยีบความหลากหลาย

ของการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดหลักทรัพย 3 ประเภท คือ derivative trading,  post 

trading  และ software development18 ใน 48 ตลาดหลักทรัพย โดยเสนกราฟทั้งสองแสดงถึง  

(1) สวนตางของอัตราความหลากหลายของการลงทุนในธุรกิจ (excess degree of diversification) 

ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demutualization แลว เทียบกบัตลาดหลักทรัพยที่ยังมีโครงสรางแบบ 

mutual-owned และ (2) สวนตางของอัตราความหลากหลาย ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ 

demutualization และ IPO แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมีโครงสรางแบบ mutual-owned ซ่ึง

เสนกราฟที่อยูในแดนบวกสะทอนชัดเจนวาตลาดหลักทรพัยที่ demutualization แลวมคีวาม

                                                 
18 การคํานวณอัตราความหลากหลาย (degree of diversification) : นักวิจัยทั้งสองจะใหคะแนน 0, 1/3, 2/3 และ 1 

สําหรับตลาดหลักทรัพยที่ไมประกอบธุรกิจใดเลย ประกอบธุรกิจ 1, 2 และ 3 ประเภทขางตนตามลําดับ โดยจะ

พิจารณาแตละตลาดหลักทรัพย ทั้งชวงกอนและหลังการ demutualization ซึ่งอัตราความหลากหลาย คือ คาเฉลี่ย

ของคะแนนดังกลาวของตลาดหลักทรัพยทั้งหมด ที่ผานการปรับมาตรฐานเรื่องเวลาการ demutualization ที่ตาง 

กันไปในแตละตลาดหลักทรัพยแลว โดยการคํานวณนี้ผูวิจัยไดแบงคํานวณเปน 3 กลุม คือ (1) ตลาดหลักทรัพยที่

ผานการ demutualization แลว (2) ตลาดหลักทรัพยที่ผานการ demutualization และ IPO แลว และ (3) ตลาด

หลักทรัพยที่ยังมิไดทําการ demutualization 
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หลากหลายในการลงทุนมากกวาตลาดหลักทรัพยแบบ mutual-owned และตลาดที่ทํา IPO แลวมี

ความหลากหลายในการลงทุนสูงกวาตลาดที่ทําเฉพาะการ demutualization 

 ทั้งนี้เปนเพราะในภาวะที่ตลาดหลักทรัพยเปน mutual-owned ตลาดหลักทรัพยจะเลือก

ดําเนินธุรกจิเฉพาะที่ใหประโยชนแกสมาชิกโดยตรงเปนสําคัญ ขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซ่ึงมี

ประโยชนตอผูรวมตลาดกลุมอื่นอาจถูกละเลยไป ดังนัน้ เมื่อเปลี่ยนเปน shareholder-owned และ 

IPO อยางกวางขวางถึงสาธารณชน ตลาดหลักทรัพยจะเลือกดําเนินธุรกิจไดครอบคลุมมากขึ้น และ

ยึดประโยชนของผูรวมตลาดโดยรวมเปนสําคัญ  

 สวนภาพที่ 18 เปนการศึกษาในลักษณะเดยีวกัน แตทดสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

การขยายตวัของรายไดของตลาดหลักทรพัยใน 33 ตลาดหลักทรัพย พบวาตลาดหลักทรัพยที่ 

demutualization แลว มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตวัที่ดกีวาตลาดแบบ mutual-owned ใน

ระยะยาว ขณะที่ตลาดที่ทําการ IPO แลวจะมีอัตราดังกลาวสูงกวาทั้งตลาดแบบ mutual-owned และ

ตลาดที่ทําเฉพาะ demutualization ในชวงหลังการ IPO  

ภาพที่ 18 : การเปล่ียนแปลงของอัตราการขยายตัวของ
รายไดของตลาดหลักทรัพย 

ภาพที่ 17 : ความหลากหลายของการลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับตลาดหลักทรัพย 

Demu* 

IPO** 

Demu* 

“t” = Year of demutualization and/or IPO “t” = Year of demutualization and/or IPO 

ท่ีมา : Serifsoy และ Tyrell (2006) 

IPO** 

ท่ีมา : Serifsoy และ Tyrell (2006) 

หมายเหตุ : *  คือ สวนตางของดัชนีท่ีวัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยท่ี demutualization แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยท่ียังมีโครงสรางแบบ mutual-owned 
                  **  คือ สวนตางของดัชนีท่ีวัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยท่ี demutualization และ IPO แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยท่ียังมีโครงสรางแบบ mutual-owned 
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 นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Mendiola และ O’Hara (2003) ใหผลในทางเดียวกัน คือ 

พบวาผลกําไรจากการลงทุนในหุนของตลาดหลักทรัพยใดๆ ภายหลังการ demutualization และทํา 

IPO แลว มีความสัมพันธในทางเดียวกนั (positive relationship) กับสัดสวนของการกระจายหุนของ

ตลาดหลักทรพัยนั้นใหผูรวมตลาดที่มิใช บล. (outsider party) หรือกลาวไดวา ยิ่งมีผูถือหุนภายนอก

เพิ่มมากขึ้น ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยจะยิ่งดีขึ้น และสงประโยชนถึงผูถือหุนของ

ตลาดหลักทรพัยที่จะไดผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นดวย  
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บทที่ 3 : บทสงทาย 
 

 เมื่อพิจารณาคณุภาพของตลาดทุนโดยรวมและประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีขึน้ของ

ตลาดหลักทรพัยที่ผานการ demutualization แลว ผูวิจยัเชื่อวาการ demutualization เปนแนวทางที่

ถูกตอง เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทในเวทีตลาดทนุโลกและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

ตลาดหลักทรพัยแบบดั้งเดิม อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจเกิดขึน้ได ดังตัวอยางของ

บางตลาดหลักทรัพยขางตน ดังนั้น ทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐและหนวยงานกํากบัดูแล จําเปน 

ตองกําหนดนโยบายและรายละเอียดขั้นตอนที่เกี่ยวของในแตละเรื่องใหชัดเจน โดยเฉพาะใน

ประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี ้

 1. ควรเปดเสรธุีรกิจตลาดหลกัทรัพยมากนอยเพียงใดภายหลังการ demutualization และ

ระบบเศรษฐกจิของประเทศจําเปนหรือไมที่ตองมีตลาดหลักทรัพยที่เปน national champion 

 2. ควรกําหนดขอบเขตการดแูลความเหมาะสมของการปรับเพิ่มคาธรรมเนียมของตลาด

หลักทรัพยภายหลังการ demutualization โดยเฉพาะในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและขนาด 

ตลาดทุนเล็ก  

 3. ควรกําหนดและแบงบทบาทในการกํากบัดูแลตลาดทีชั่ดเจนระหวางหนวยงานกํากับ

และตลาดหลกัทรัพย ซ่ึงจําเปนตองสอดคลองกับบริบทของตลาดหลักทรัพยแตละแหง และที่

สําคัญตองมีการวางระบบการกํากับดแูลที่ครอบคลุมถึงปญหาใหมๆ ที่อาจเกิดขึน้จากววิัฒนาการ

ของตลาดทุนที่ไมเคยหยุดนิง่ และหนวยงานกํากับดูแลตองสามารถตอบสนองไดทันเวลา 

 4. ควรวางแผนอยางรอบคอบในการกระจายหุนของตลาดหลักทรัพย ทั้งในขั้นตอนของ

การ demutualization และ IPO โดยตองคํานึงถึงการกระจายหุนใหแกสาธารณชนในสัดสวนที่มาก

พอ 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบที่ 1 : โครงสรางคาธรรมเนียมสําหรับ บจ. ใน ASX 
 

Initial listing fee (A$) 
Value of listed securities (A$) 

1998 (pre - demu) 2009 

Up to 3 million 10,000 25,000 

3,000,001 to 10m  10,001 - 24,000   25,001 - 43,700  

10,000,001 to 50m 24,001 - 48,000 43,701 - 75,600 

50,000,001 to 100m 48,001 - 63,000 75,601 - 95,620 

100,000,001 to 500m 63,001 - 131,000 95,621 - 215,620 

500,000,001 to 1,000m 131,001 - 216,000 215,621 - 340,620 

Over 1,000 million 216,001 - no cap 340,621 - no cap 

   

Annual listing fee (A$) 
Value of listed securities (A$) 

1998 (pre - demu) 2009 

Up to 3m 5,000 9,990 

3,000,001 to 10m 5,001 - 9,200 9,991 - 19,965 

10,000,001 to 50m 9,201 - 22,000 19,971 - 26,130 

50,000,001 to 100m 22,001 - 31,000 26,131 - 33,800 

100,000,001 to 1,000m 31,001 - 85,000 33,801 - 59,585 

1,000,000,001 to 1,250m 85,001 - 100,000 59,591 - 61,790 

1,250,000,001 to 10,000m 100,000 61,791 - 138,790 

Over 10,000,000,001 100,000 138,791 - 197,000 
ที่มา : ASX 
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