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Disclaimer : รายงานนี้เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนโดยเฉพาะ จัดทําบนพื้นฐานของขอมูลที่เชื่อวามีความนาเชื่อถือ โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือใหความรู
และแนวคิดแกผูอานเทานั้น มิไดสะทอนความเห็นของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตอยางใด

หัวขอการนําเสนอ

• ปจจยัผลักดันและแนวโนมการ demutualization ของธรุกิจตลาด
หลักทรัพยในโลก

• ประเดน็พจิารณาเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย

• บทสงทาย
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ความทาทายในตลาดทุนโลก

• ระบบการเงินโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

• การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศและการทําธุรกจิ
ซื้อขายหลกัทรัพย 

• การพฒันาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง

• การรวมตัวระหวางตลาดหลกัทรัพย
แบบเดิม (consolidation) 

• ผูลงทุนและผูระดมทุนใหความสําคัญ
กับประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย
และตนทุนของการทําธุรกรรมมากขึ้น 

• การเกิดกระดานซื้อขายหลกัทรัพย
คูแขงใหม (alternative trading 
system : ATS)2

ผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมและการเปดเสรีภาคการเงิน

ความทาทายและการแขงขันสําหรับ
ตลาดหลกัทรัพยแบบเดิม (traditional 
exchange)1

4

1 Akhtar (2002) และ Serifsoy and Tyrell (2006)
2 ATS เปน off-exchange trading system เชน electronic communication networks (ECNs), multilateral trading 

facilities (MTFs) และ dark pools



ความทาทายในตลาดทนุโลกและปญหาเชิงโครงสรางของตลาดหลกัทรัพยแบบเดิม ทําใหตลาด
หลกัทรัพยเสี่ยงทีจ่ะสูญเสียศักยภาพในการแขงขันและสวนแบงตลาด จนนําไปสูการถูกลดทอน
บทบาท (marginalized) ในเวทีตลาดทุนโลก

ปญหาเชิงโครงสรางของตลาดหลักทรัพยแบบเดิม

• มีลกัษณะเปน mutual-owned หรือ member-
owned และสมาชิกเทานั้นที่สามารถสง
คําสั่งซื้อขายใหตลาดหลกัทรัพยได (close 
access)

• จัดตั้งข้ึนจากความรวมมือของบริษัท
หลกัทรัพย (บล.) เพื่อเปนศูนยกลางใน
การซื้อขายหลกัทรัพย

• บล. ที่เปนสมาชิกมีสวนรวมบริหารตลาด
หลกัทรัพย โดยแตละสมาชิกมี 1 คะแนน
เสียง และการตัดสินใจมแีนวโนมจะเปนแบบ
เห็นดวยเปนเอกฉันท (consensus base)

• ความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวาง
ตลาดหลกัทรัพยและ บล. ที่เปนสมาชิก 
(conflict of interest)

• ความไมมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
และดําเนินธุรกิจ

• การสนบัสนุน บล. มากกวาผูรวมตลาด
กลุมอ่ืนๆ เชน บริษัทจดทะเบียน (บจ.) 
และผูลงทุน นําไปสูการพฒันาตลาดที่
ไมสมดุล

โครงสรางของตลาดหลกัทรัพยแบบเดิม 
กอนการ demutualization

ภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรง 
โครงสรางดังกลาวจะกอใหเกิดปญหา3

3 Akhtar (2002) และ Hughes (2002) 5

ทิศทางการปรับตวัของตลาดหลักทรัพยแบบเดมิ

• มีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน และชวย
กระจายการถือหุนและอํานาจการบริหารให
ครอบคลุมผูรวมตลาดทุนอยางเหมาะสม

• เกิดการทํางานแบบองคกรธุรกิจ (profit 
motive organization) ทีม่ีการตัดสินใจแบบ
เห็นดวยตามเสียงขางมาก (majority base)

• เชื่อมโยงทางธุรกิจกับตลาดหลกัทรัพยอ่ืนได
งาย

การ demutualization ไปสูระบบ shareholder-
owned และเปนองคกรธุรกิจ4

การ demutualization : 
• เปลี่ยนโครงสรางจากระบบ mutual-

owned และ non-profit ไปเปนการจัดสรร
หุนแบบ private placement (PP) และมี
ระบบ shareholder-owned ที่ดําเนินงาน
แบบองคกรธุรกิจ 

การ demutualization และทาํ IPO : 
• การนําหุนภายหลังการ demutualization 
มากระจายตอใหสาธารณชนในวงกวาง
ผานการทํา IPO และเปลี่ยนสถานะเปน 
publicly-owned 

รูปแบบการปรับโครงสรางองคกรของ
ตลาดหลกัทรัพย

4 Hughes (2002) และ IOSCO (2005) 6



ทิศทางการปรับโครงสรางองคกรของตลาดหลักทรัพยในโลก

ที่มา : WFE

Australia – ASX
Hong Kong – HKEx
Singapore – SGX

Japan – TSE
Korea – KRX
India – NSE & BSE

13 จาก 17 ตลาดหลักทรัพยแบบเดิมในเอเชียแปซิฟกผานการ demutualization แลว

De
mu
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ly

De
mu

& 
IPO Malaysia – BM

Japan – OSE
New Zealand – NZX

Philippines – PSE

Taiwan – TWSE
Sri Lanka – CSE

มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market capitalization) ของตลาดหลักทรัพย ทีผ่านการ 
demutualization แลว คิดเปน 88% ของมูลคาดังกลาวของทั้งโลก ณ สิ้นป 2008

Demu only
16%

Demu & IPO
72%
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ปจจัยทีท่ําใหการแขงขันเพิ่มขึ้น

ประเดน็ที่ 1 : การเพิ่มขึ้นของการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ (1/2)

ปจจัยทีม่ีผลตอระดับการแขงขัน

การเปดเสรี
ธุรกิจตลาด
หลักทรัพย

สภาพคลอง
ท่ีสูงขึ้นในตลาด

หลักทรัพย

ขนาดเศรษฐกิจ
และตลาดทุน
ในประเทศ

นโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับ national 

champion

การแขงขันของธุรกิจ
ตลาดหลกัทรัพย
ภายในประเทศ
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สิงคโปร
- ตลาดทุนขยายตัวดีและสภาพคลองสูง 
สงผลใหเกิด ATS ในสิงคโปร เชน 
Liquidnet และ BlocSec เปนตน

- SGX มุงรักษาความสามารถในการแขงขัน
และสวนแบงตลาด โดยรวมทนุกับ Chi-X 
จัดตั้ง exchange-backed dark pool แหง
แรกในเอเชียแปซิฟก

กรณีการแขงขันเพิ่มขึ้น
ฮองกง
- ภาครัฐมีนโยบายให HKEx เปน national 

champion เนื่องจากธุรกจิตลาด
หลกัทรัพยเปนธุรกิจสําคัญของประเทศ

กรณีการแขงขันมีจํากัด

• การแขงขันที่เพิม่ขึ้นภายหลังการ demutualization สวนใหญมาจาก ATS ซึ่งมีทัง้ขอดีและ
ขอเสียที่ยังเปนประเด็นถกเถียง

- สภาพคลองในตลาดสวนหนึ่งถูกแบงไปทําการซ้ือขายโดยไมเปดเผยขอมลูตอสาธารณะ
- ความไมเทาเทียมในการแขงขัน (unlevel playing field) เน่ืองจากตลาดหลักทรัพยแบบเดิมมี

หนาท่ีดานการรับบริษัทเขาจดทะเบียนและกํากับดูแลคุณภาพของ บจ. แต ATS เปนเพียง
กระดานซือ้ขายหลักทรัพยและไมมคีาใชจายดังกลาว

ประเดน็ที่ 1 : การเพิ่มขึ้นของการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ (2/2)
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ประเดน็ที่ 2 : การปรับเพิม่คาธรรมเนียมอยางไมสมเหตสุมผล (1/2)
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• การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมอยางไมสมเหตุสมผลของตลาดหลักทรัพยเปนสิ่งที่เกิดไดยาก

- กรณี HKEx การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก Securities and 
Futures Commission (SFC) กอนวาอยูในระดับที่เหมาะสมและตองพิจารณาถึง
คาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพยอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศรวมดวย 

ควบคุมโดยหนวยงานกํากบัดูแล1

- หากคาธรรมเนียมแพงไมสมเหตุสมผล
- บจ. สามารถไปจดทะเบียนท่ีตลาดหลักทรัพยอื่นได
- บล. จะเลือกไปทําธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยอืน่ และสําหรับ บล. ขนาดใหญอาจจะทําระบบ

จับคูคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพยภายในฐานลูกคาของตนเอง (order internalization)
- ผูลงทุนสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพยอื่นหรอื ATS ได

ควบคุมโดยกลไกราคาจากการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพย2

ประเดน็ที่ 2 : การปรับเพิม่คาธรรมเนียมอยางไมสมเหตสุมผล (2/2)
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• จากงานศึกษาในกรณี HKEx, BM และ ASX พบวาภายหลังการ demutualization
-  รายไดของตลาดหลกัทรัพยจากคาธรรมเนียมการซือ้ขายและรายไดจากการบริการ บล. 
ตอมูลคาการซื้อขายหลกัทรัพยทั้งหมด ของทั้ง 3 ตลาดลดลง

- รายไดของตลาดหลกัทรัพยจากคาธรรมเนียมสําหรบั บจ. (listing fee) ตอมูลคาของ บจ. 
ตามราคาตลาดของ HKEx ลดลง

0.56 0.40 0.25 0.28
0.69 0.82

0.00.2
0.40.6
0.81.0

1999 2007 2003 2007 1998 2007

HKEx BM ASX

bp

รายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียม
การซ้ือขายและรายไดจากการบริการ บล.
ตอมลูคาการซ้ือขายหลักทรัพยท้ังหมด

2.39 1.85
1.33

0.77

1.94
0.96

0.0
0.51.0
1.52.0
2.5

1999 2007 2003 2007 1998 2007

HKEx BM ASX

bp

ที่มา : WFE และงบการเงนิของตลาดหลักทรัพยตางๆ ที่มา : WFE และงบการเงนิของตลาดหลักทรัพยตางๆ

รายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียม
สําหรับ บจ. (listing fee) ตอมลูคาของ บจ. ตาม
ราคาตลาด (market capitalization)
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• ตลาดหลกัทรัพยมีแรงจูงใจทีจ่ะรักษา reputational capital ดานการกํากบัดูแลตลาด เพราะเปน 
brand value ที่สามารถสรางความแตกตางและความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุน 

• แนวทางปองกันปญหาทีส่ําคัญ 4 ประการ

ประเดน็ที่ 3 : ตลาดหลักทรัพยอาจลดมาตรฐานการกํากับดูแลตลาดลง เนื่องจากมี
ความขดัแยงเชิงผลประโยชนจากบทบาทดานธุรกจิและบทบาทดานกํากับดูแล (1/2)

แบงบทบาทดานการกํากบัดูแลระหวางตลาดหลกัทรัพยและทางการใหชัดเจน 2

มี 2 แนวทาง คือ 
(1)  โอนงานดานกาํกับดูแลสวนใหญไปใหทางการ เพื่อลดขอกงัวล

- LSE โอนงานใหทางการเปนผูกาํหนดเกณฑสําหรับ บจ. และสถาบันตัวกลาง 
สวนงานดาน market surveillance ยังดําเนินการตรวจสอบในชั้นตน 

(2)  ตลาดหลักทรัพยยังทําหนาท่ีกํากับดูแลตลาดอยูคอนขางมาก 
- ASX ยังเปนผูกําหนดเกณฑสําหรับ บจ. รวมท้ังทําหนาท่ี market surveillance 
ในชั้นตน แตยกใหทางการเปนผูออกเกณฑสําหรับสถาบันตัวกลาง

(1) LSE
(2) ASX

วางกรอบการอภิบาลองคกร (governance arrangement)
- กําหนดใหในคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยตองมีบุคคลท่ีมีหนาท่ีหลักใน

การดูแลผลประโยชนของสาธารณะ (public interest director) หรอืบุคคลท่ีมี
ความเปนอิสระ (independent director)

HKEx
& 

SGX

1

แยกองคกรดานการกํากับดูแลตลาดของตลาดหลกัทรัพยออกจากสวนงานธุรกิจอ่ืนๆ4
กรณีจดัตั้งบริษัทลูกภายใต holding companyกรณียงัอยูภายใตการบริหารของตลาดหลักทรัพย

BOD

Derivatives RegulationsSecurities

BOD
Committees Regulatory

Committees

Regulatory
Authority

เชน กรณี SGX และ BM

Regulation

Regulation Co

เชน กรณี ASX และ TSE

BOG
Exchange 

operations Co
BOD

Holding Co
BOD

DerivativesSecurities

100% 100%

สรางกระบวนการตรวจสอบของทางการ (regulatory oversight process) ทีรั่ดกุม 3

- จัดทํา MOU เพื่อกําหนดกรอบการตรวจสอบของทางการอยางชัดเจน เชน 
annual audit หรอื quarterly information sharing 

- ทางการกํากับดูแลกระบวนการ self-listing ของตลาดหลักทรัพย (เกือบทุก
กรณี) รวมท้ังปญหาที่ อาจเกิดภายหลังกับ บจ. ท่ีเปนคูแขงหรอืพันธมติร
เชิงธุรกิจกับตลาดหลักทรัพย

ประเดน็ที่ 3 : ตลาดหลักทรัพยอาจลดมาตรฐานการกํากับดูแลตลาดลง เนื่องจากมี
ความขดัแยงเชิงผลประโยชนจากบทบาทดานธุรกจิและบทบาทดานกํากับดูแล (2/2)
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ASX
SGX & HKEx



ประเดน็ที่ 4 : การขาดองคกรที่จะทํางานพฒันาตลาดทุน

15

ขอดีของการจัดตั้งสถาบันเฉพาะ

- แยกบทบาทงานชัดเจนระหวางงานพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจซื้อขายหลกัทรัพย ทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเงินกองทุนและแหลงรายไดในอนาคตที่แนนอน 

- ครอบคลุมการพฒันาตลาดทนุในวงกวาง ทั้งหุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และธุรกิจ
รวมลงทนุ ไดดีข้ึน 

• การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพฒันาตลาดทุน

ประสบการณของมาเลเซียและสิงคโปร

- มาเลเซีย : จัดตั้งกองทุนเพื่อการพฒันาตลาดทุน (Capital Market Development Fund : 
CMDF) เพื่อการพฒันาตลาดทุนระยะยาวโดยเฉพาะ  

- สิงคโปร : จัดตั้งกองทุนเพื่อการพฒันาภาคการเงิน (Financial Sector Development Fund : 
FSDF) เพื่อการพฒันาภาคการเงินระยะยาวในวงกวาง  

- แหลงที่มาของเงินทุน : เงินทุนที่ไดจากการนําหุนของตลาดหลกัทรัพยที่ไดรับจัดสรรเขา 
IPO ในตลาด และเงินปนผลตอเนื่องจากหุนของตลาดหลกัทรัพยที่ยังถืออยู

ประเดน็ที่ 5 : การเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนหรือตางชาติเขาครอบงํา
ตลาดหลักทรัพย (1/2)
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• แนวทางหลกัที่ตลาดหลกัทรัพยตางๆ นิยมใชผสมผสานกัน เพื่อปองกันตางชาติหรือกลุม
ผลประโยชนไมใหเขามาถือหุนมากเกินไป จนครอบงําตลาดหลกัทรัพยได

ASX

1. จํากัดสัดสวนการถอืหุนขั้นสูง 2. ภาครัฐหรอืสถาบันเพือ่การพฒันา
ตลาดทุนถือหุนใหญ

BM

SGX

38%

25%

5%

5%

15%

HKEx 5%
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• ตองระมัดระวังในข้ันตอนการ demutualization และ IPO วา บล. มีการลดสัดสวนการถอื
ครองหุน และหุนถูกกระจายสูสาธารณชนมากพอ

ปญหาทีเ่กิดข้ึน

PSE • ในกระบวนการ IPO หลาย บล. ยังคงถือหุนตอไป โดยยอมเสียคาปรับเพื่อที่จะ
สามารถละเมิดเกณฑการถือหุนข้ันสูงได

• ปจจุบัน บล. ถือหุนตลาดหลักทรัพยรวมประมาณ 37% ซึ่งแมจะนอยกวากึ่งหนึ่ง 
แตถือเปนผูถือหุนกลุมใหญที่สุด และมีตัวแทน บล. 6 คน อยูในคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยทั้งหมด 16 คน

• ภายหลังการ demutualization PSE ยังไมไดรับประโยชนจากการ demutualization 
เทาที่ควร เนื่องจาก governance structure ของ PSE ยังมีลกัษณะคลายแบบ 
mutual-owned และไมสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจไดเต็มที่

ประเดน็ที่ 5 : การเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนหรือตางชาติเขาครอบงํา
ตลาดหลักทรัพย (2/2)

ผูลงทุนได
ประโยชน

ประเดน็ที่ 6 : การกระตุนใหเกิดการแขงขนัระหวางธุรกิจตวักลาง

18

กอนการ demutualization : 
• เนนจัดสรรทรพัยากรทั้งคน เวลา และทนุ เพื่อสงเสริม บล. ที่
เปนสมาชิก โดยเฉพาะ บล. ขนาดกลางและขนาดเล็ก5

หลังการ demutualization : 
• กิจกรรมเพื่อการอุดหนุน บล. ที่เปนสมาชิกโดยเฉพาะลดลง
หรือหมดไป

ลดการอุดหนุน บล. ที่เปนสมาชิก

ขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางที่มใิชสมาชิก 
(open market access)

กอนการ demutualization : 
• บล. ที่เปนสมาชิกจะใหความสําคัญกับการรักษา economic 

rent ดวยการจาํกัดจํานวนสมาชิก และเฉพาะสมาชิกเทานั้นที่
สามารถสงคําสั่งซื้อขายใหตลาดหลกัทรัพยได (close access)

หลังการ demutualization : 
• ธุรกิจตัวกลางใดๆ สามารถสงคําสั่งซื้อขายโดยตรงกับตลาด
หลกัทรัพยได

การแขงขัน
ระหวาง
ธุรกิจ

ตัวกลาง

1

2

5 Hughes and Zargar (2006) 



ประเดน็ที่ 7 : การพัฒนาของตลาดทุนและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ demutualization (1/3)
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ตลาดทุนโดยรวม1

1.1) มลูคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market capitalization) และมลูคาการซ้ือขาย (trading value) เพิ่มขึ้น
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1,000
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2,000
2,500
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$USD bn

ที่มา : WFE

3 เทา 4 เทา
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1.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินเพิม่ขึ้น  

1.3) การเปนชองทางใหตลาดหลักทรัพยในประเทศกําลังพฒันา สามารถเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย
ชั้นนําในโลก (strategic partner) เพื่อขยายฐานธุรกิจได เชน กรณี BM กับ CME เปนตน

ประเดน็ที่ 7 : การพัฒนาของตลาดทุนและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ demutualization (2/3)

- มากกวา 60% ของตลาดหลักทรัพยท่ีทําการ 
demutualization แลว ใหบริการท้ังผลิตภัณฑ
การเงินขัน้พื้นฐานและตราสารอนุพนัธ

- ดึงดูดผูระดมทุนท้ังในประเทศและตางประเทศให
เขามาจดทะเบียนในตลาดเพิ่มขึ้น

0
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37
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หมายเหตุ : หนวย % แสดงถึงสัดสวนของจํานวนตลาดหลักทรัพยในแตละกลุม
ที่มา : WFE (2007) และการคํานวณโดยผูวิจัย ที่มา : WFE

SGX% บรษัิท

60%
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ที่มา : งบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ 21

ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย2

2.1) อตัราสวนตนทุนตอรายไดลดลง เพราะรายได
จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตอเนือ่ง ขณะที่มกีาร
ควบคุมตนทุนท่ีดีขึ้น (cost discipline) ทําให
ตนทุนคอนขางทรงตัวไมเปลี่ยนแปลงมากนกั  

ประเดน็ที่ 7 : การพัฒนาของตลาดทุนและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ demutualization (3/3)

2.2) สัดสวนรายไดตอจาํนวนพนักงาน  
(productivity) สูงขึ้น

ประเดน็ที่ 8 : การปรับเปนบริษัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบยีน (IPO) (1/2)

• ประโยชน 3 ดานหลกัเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยในเวทโีลก ทีจ่ะเกิดข้ึน
มิไดหรือเกิดไดยาก หากตลาดหลกัทรัพยทําเพยีงการ demutualization แตขาดการทํา IPO 
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ชวยขจัดปญหาเชิงโครงสราง (governance structure) และความขัดแยงเชิงผลประโยชน
ระหวางผูรวมตลาดไดมากขึ้น

1
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หมายเหตุ : * คือ สวนตางของดัชนีที่วัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demu แลว เทียบกบัตลาดหลักทรัพยที่ยังมิได demu
**  คือ สวนตางของดัชนีที่วัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demu และ IPO แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมิได demu

ที่มา : Serifsoy and Tyrell, Wharton’s Financial Institutions Center (2006)

(1) มีการลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับตลาด  
หลักทรัพยอยางหลากหลายมากกวา 

(2) มอีัตราการขยายตัวของรายไดท่ีสูงกวา 

“t” = Year of demutualization and/or IPO



ประเดน็ที่ 8 : การปรับเปนบริษัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบยีน (IPO) (2/2)
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ทําใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยถกูวัดผลไดชัดเจนและโปรงใสตลอดเวลา อีกทั้ง
งายตอการเปรียบเทียบกับตลาดหลกัทรัพยคูแขงอ่ืนๆ 

2

เปนชองทางสําคัญเพื่อการระดมทุนของตลาดหลกัทรัพย 3

- การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
- ราคาหุนของตลาดหลักทรัพย

หัวขอการนําเสนอ

• ปจจยัผลักดันและแนวโนมการ demutualization ของธรุกิจตลาด
หลักทรัพยในโลก

• ประเดน็พจิารณาเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย

• บทสงทาย
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ควรเปดเสรีธุรกิจตลาดหลกัทรัพยมากนอยเพียงใด และจําเปนหรือไมที่ตองมีตลาด
หลกัทรัพยที่เปน national champion 

ถึงแมไมพบวาตลาดหลกัทรัพยทีผ่านการ demutualization แลว เพิ่มคาธรรมเนียมอยาง
ไมสมเหตุสมผล แตหนวยงานกํากับดูแลควรมีกลไกเพื่อดูแลความเหมาะสมของ
คาธรรมเนียมไวดวย โดยเฉพาะในประเทศที่ขนาดตลาดทุนเลก็ 

ควรแยกบทบาทการกํากับดูแลตลาดอยางชัดเจน ระหวางหนวยงานกํากับดูแลและตลาด
หลกัทรัพย โดยจะตองสอดคลองกับระดับการพฒันาของตลาดทุน และกรอบการกํากับ
ดูแลจะตองสามารถเผชิญกับความทาทายใหมๆ  ไดทันเวลา

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง governance structure อยางจริงจัง ควรกระจายหุนใหแก 
สาธารณชนในสัดสวนที่มากพอ 

บทสงทาย
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2

1

3

4

จากประสบการณของตลาดหลกัทรัพยตางๆ ที่ผานการ demutualization แลว ทําใหเชื่อวา
การ demutualization เปนแนวทางที่ถกูตอง เพื่อรองรับความทาทายในตลาดทุนโลก เพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน และปองกันการถูกลดทอนบทบาทในเวทโีลก

อยางไรก็ตาม เพื่อประโยชนสูงสุด จําเปนตองพิจารณาประเด็นตอไปน้ีอยางรอบคอบ


