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Disclaimer: รายงานนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนโดยเฉพาะ จัดทาบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่านเท่านั้น มิได้สะท้อนความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
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บทสรุปผู้บริหาร
ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องใน 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market
capitalization) มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และปริมาณซื้อขายอนุพันธ์ และจานวนนักลงทุนบุคคลที่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ สาหรับในอนาคตตลาดทุนไทยจะยังเติบโตได้ดีต่อไปหรือไม่นั้น ผู้ร่วมตลาดทุนต้องเข้าใจถึงคอขวด
สาคัญของตลาดทุนในปัจจุบัน ที่ทาให้โครงสร้างของระบบตลาดทุนยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
จานวนมากของผู้ลงทุนและผู้ระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คอขวดที่ผู้ศึกษาเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะต่อไป และ
ถ้าสามารถแก้ไขข้อจากัดได้ จะตอบโจทย์ความต้องการและขยายตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วมี 6 ประการ คือ
คอขวดที่ 1: ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์มีจานวนจากัด และไม่สามารถดูแลนักลงทุนได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่ ส่งผลให้ใน 3 ปีที่ผ่านมา มูลค่าซื้อขายของ
นักลงทุนบุคคลค่อนข้างทรงตัว ตลาดทุนไทยประสบภาวะนักลงทุนหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์แม้ส่วนใหญ่จะ
ยังถือหุ้นอยู่ และจานวนบัญชีนักลงทุนบุคคลทีม่ ีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละปีคิดเป็นเพียง 50% ของ
จานวนบัญชีทั้งหมด
ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขคอขวด เช่น (1) การกาหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้แนะนาการลงทุนใน
หลักทรัพย์จากความสามารถในการดูแลบัญชีลูกค้าที่ไม่มีรายการซื้อขาย และ (2) การให้บริการลูกค้าผ่าน
ช่องทาง online/automated service เพื่อสนับสนุนการทางานและดูแลลูกค้าเดิมของผู้แนะนาการลงทุน ทาให้
ผู้แนะนาการลงทุนมีเวลามากขึ้นเพื่อหาและแนะนาการลงทุนให้แก่ลูกค้าใหม่
คอขวดที่ 2: ช่องทางการจัดจาหน่ายกองทุนรวมอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งขาดแรงจูงใจ
ที่จะแนะนาการซื้อขายกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมของ บลจ. ที่ไม่ได้สังกัดธนาคาร
พาณิชย์ ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุนรวมไทยคิดเป็นเพียง 14% ของขนาดกองทุนทั้งหมด
ขณะทีใ่ นต่างประเทศอยู่ที่ 40-50% และเงินลงทุนสุทธิไหลออกจากกองทุนรวมตราสารทุนไทยเกือบทุกปีใน
5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ต่างประเทศแก้ไขคอขวดดังกล่าวโดยเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายกองทุนรวมที่เป็นกลาง เช่น online
fund mart ที่จาหน่ายกองทุนรวมทุกประเภทของทุก บลจ. และปรับระบบค่าตอบแทนผู้แนะนาการลงทุนใน
กองทุนรวมให้สัมพันธ์กับมูลค่าเงินลงทุนมากกว่ามูลค่าซื้อขายของผู้ถือหน่วยลงทุน และห้ามรับค่าตอบแทน
จาก บลจ. หรือผู้จัดการกองทุน
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คอขวดที่ 3: การลงทุนของกองทุนประกันสังคมนับเป็นการลงทุนของรัฐ แม้ว่าทรัพย์สินจะ
เป็นของแรงงานภาคประชาชน ซึ่งถ้าภาครัฐถือหุ้นรวมเกินครึ่งหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนจะมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมไม่สามารถเพิ่มการลงทุนในบางหุ้นที่พื้นฐานดีและให้ผลตอบแทน
การลงทุนสูงได้
การปรับแก้ พ.ร.บ. ประกันสังคมเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขคอขวดได้ โดยอาจ (1) แยก
หน่วยงานด้านการลงทุนของกองทุนประกันสังคมให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลอิสระทีไ่ ม่ใช่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติในต่างประเทศ หรือ (2) กาหนดให้การลงทุนของกองทุนประกันสังคม
ไม่ถือเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ แม้กองทุนประกันสังคมจะยังมีสถานะเป็นส่วนราชการ
คอขวดที่ 4: กฎหมายและภาษีเป็นอุปสรรคต่อการควบรวมกิจการภายในประเทศ ทาให้บริษัท
จดทะเบียนไม่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพราะแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนสามารถควบ
รวมกิจการได้ตามกฎหมายและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ยังมีประเด็นอุปสรรคที่ทาให้การควบรวม
กิจการภายในประเทศมีความล่าช้า ภาระต้นทุนเพิ่ม และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติจริง
ทั้งนี้ ต่างประเทศแก้ไขคอขวดดังกล่าวโดย (1) ออกกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ และ (2) ออกกฎหมายเฉพาะสาหรับ
การควบรวมกิจการเพื่อบังคับใช้เพิ่มเติมจากกฎหมายอื่น
คอขวดที่ 5: การพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ใช้เวลานาน ทาให้กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ด้านตลาดทุนของไทยล้าหลังและไม่สอดคล้องกับพัฒนาการในตลาดทุน ส่งผลให้เกิดข้อจากัด
ในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการรับบริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียน
ตัวอย่างแนวปฏิบัติในต่างประเทศเพื่อแก้ไขคอขวด เช่น (1) การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างตลาดทุนของประเทศทั้งระบบ และ (2) การจัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามระดับความ
ซับซ้อนและจัดกลุ่มนักลงทุนตามระดับความรู้ในการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อกาหนดกรอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ให้เหมาะสมกับนักลงทุน
คอขวดที่ 6: การดาเนินคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ใช้เวลานานและพิจารณาเฉพาะ
มาตรการทางอาญา ส่งผลให้การพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีผลสัมฤทธิ์น้อย
ตัวอย่างแนวปฏิบัติในต่างประเทศเพื่อแก้ไขคอขวด เช่น (1) เพิ่มมาตรการทางแพ่งที่พิจารณา
พยานหลักฐานด้วยหลักพยานหลักฐานที่มีน้าหนักยิ่งกว่า (preponderance of evidence) และมีบทลงโทษที่
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หลากหลายเพื่อเอาผิดผู้กระทาผิดและเยียวยาผู้เสียหาย และ (2) กาหนดให้เจ้าพนักงานที่เป็นหน่วยงานกากับ
ดูแลมีสิทธิสืบสวนคดีและ/หรือฟ้องคดีได้เอง
ทั้งนี้ หากผู้ร่วมตลาดทุนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงคอขวดสาคัญและร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม จะทา
ให้ตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและก้าวกระโดด และท้ายที่สุดจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
อนึ่ง งานศึกษาฉบับนี้เน้นชี้ประเด็นเชิงลึกเกี่ยวกับคอขวดสาคัญที่ควรเร่งแก้ไข ขณะที่การชี้แนว
ทางแก้ไขโดยพิจารณาจากตัวอย่างแนวปฏิบัติในต่างประเทศ ยังเป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นเท่านั้น จาเป็นต้อง
ศึกษาในเชิงลึกต่อไปเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุนไทย

iii

บทนา
ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2551-2555 สะท้อนจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ที่เพิ่มเป็น 322,006 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 161,043 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มเฉลี่ยปีละ 18% มูลค่าซื้อ
ขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 906 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 488 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ปริมาณซื้อขายอนุพันธ์เฉลี่ยต่อวันเพิ่มเป็น 44,177 สัญญา จาก 8,837 สัญญา หรือเพิ่มเฉลี่ยปีละ 50% และ
ระหว่างปี 2553-2555 จานวนนักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเป็น 497,551 คน จาก 370,777 คน หรือเพิ่ม
เฉลี่ยปีละ 12%
อย่างไรก็ดี ในอนาคตตลาดทุนไทยจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดหรือไม่นั้น ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง
คือ การที่ผู้ร่วมตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐและหน่วยงานกากับดูแล ต้องเข้าใจถึงคอขวดสาคัญของ
ตลาดทุนในปัจจุบัน ที่ทาให้โครงสร้างของระบบตลาดทุนยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการจานวนมากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งความต้องการของประชากรไทยที่มีศักยภาพลงทุนและต้องการผลตอบแทนการลงทุน
ที่สูงขึ้น และบริษัทไทยที่ต้องการแหล่งระดมทุน
งานศึกษาฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและชี้ประเด็นคอขวดที่สาคัญของตลาดทุนไทยที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะต่อไป รวมถึงศึกษาตัวอย่างแนวปฏิบัติในต่างประเทศเพื่อ
แก้ไขคอขวดต่างๆ ซึ่งถ้าสามารถแก้ไขข้อจากัดได้ จะช่วยให้ตอบโจทย์ความต้องการและขยายตลาดทุนได้
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ งานศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
1. การเติบโตของตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเข้าใจถึงสถานะและระดับการพัฒนาของตลาดทุน
ไทยในปัจจุบัน
2. คอขวดสาคัญของตลาดทุนไทย 6 ประการที่ควรเร่งแก้ไข ประกอบด้วย (1) ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์ (2) ช่องทางการจัดจาหน่ายกองทุนรวมที่พึ่งพาธนาคารพาณิชย์
(3) การลงทุนของกองทุนประกันสังคมที่นับเป็นการลงทุนของรัฐ (4) กฎหมายและภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อ
การควบรวมกิจการภายในประเทศ (5) การพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ใช้เวลานาน และ
(6) การดาเนินคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ใช้เวลานานและขาดมาตรการทางแพ่ง
ทั้งนี้ หากผู้ร่วมตลาดทุนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงคอขวดสาคัญและร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม จะทา
ให้ตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและก้าวกระโดด และท้ายที่สุดจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
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อนึ่ง งานศึกษาฉบับนี้เน้นชี้ประเด็นเชิงลึกเกี่ยวกับคอขวดสาคัญที่ควรเร่งแก้ไข ขณะที่การชี้แนว
ทางแก้ไขโดยพิจารณาจากตัวอย่างแนวปฏิบัติในต่างประเทศ ยังเป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นเท่านั้น จาเป็นต้อง
ศึกษาในเชิงลึกต่อไปเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุนไทย
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บทที่ 1: การเติบโตของตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมา
1. ด้านขนาดตลาดทุน
ขนาดตลาดทุนไทยระหว่างปี 2551-2555 เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดทีเ่ ติบโตเป็น 322,006 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 161,043 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 18%
(ภาพที่ 1) สูงเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาค ทั้งนี้ การเติบโตส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มของราคาหุ้นเดิมมากกว่า
จานวนหุ้นที่เข้าจดทะเบียนใหม่ กล่าวคือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น 171,623 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ใน 5 ปีที่ผ่านมา แต่เป็นส่วนเพิ่มจากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (initial public offering: IPO) และ
บริษัทจดทะเบียนเดิมที่ระดมทุนเพิ่ม (secondary equity offering: SEO) เพียง 12,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือคิดเป็น 7% เท่านั้น
ภาพที่ 1: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าที่เพิ่มขึน้ ของ
market capitalization
มูลค่า IPO และ SEO

หมายเหตุ: ระหว่างปี 2551-2555 หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใน SET50 มี 3 หลักทรัพย์ คือ ESSO BLA และ IVL
ที่มา: WFE และ ตลท.
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2. ด้านสภาพคล่อง
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวันระหว่าง ก.ค. 2553 - ก.ย. 2555 อยู่ที่ 960 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใกล้เคียงระดับของตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิมที่ 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่าง ม.ค. 2551 - มิ.ย. 2553 ซึ่งอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียและอินโดนีเซีย (ภาพที่ 2)
อนึ่ง ผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่า มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ไทยที่เติบโตก้าวกระโดดดังกล่าว ส่วนสาคัญ
ประการหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเริ่มทยอยเปิดเสรีตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้น
มา (กล่องที่ 1)
ภาพที่ 2: มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ที่มา: Bloomberg และ WFE

สาหรับในตลาดอนุพันธ์ ปริมาณซื้อขายอนุพันธ์เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเช่นกัน เฉลี่ยสูงถึงปีละ
50% (ภาพที่ 3) ส่งผลให้มีปริมาณซื้อขายอนุพันธ์เฉลี่ยวันละ 44,177 สัญญาในปี 2555 ที่สาคัญเป็นผลจาก
(1) ผลิตภัณฑ์เดิมที่สาคัญ: SET50 futures และ single stock futures มีปริมาณซื้อขายเพิ่มเป็นเฉลี่ย
วันละ 24,916 สัญญาในปี 2555 จากเดิม 8,652 สัญญาในปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 16,264 สัญญา
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
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(2) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาคัญ: gold futures และ USD futures มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยวันละ 18,360
สัญญาในปี 2555 โดย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (TFEX) เริ่มจัดให้ซื้อขาย 1) gold
futures ขนาด 50 บาท เมื่อกุมภาพันธ์ 2552 2) gold futures ขนาด 10 บาท เมื่อสิงหาคม 2553 (กล่องที่ 1)
และ 3) USD futures เมื่อมิถุนายน 2555 ทั้งนี้ ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง gold futures ส่งผลให้
ปัจจุบันปริมาณซื้อขายอนุพันธ์มากกว่า 30% มาจาก gold futures จากเดิมที่เกือบทั้งหมดมาจาก SET50
futures
ภาพที่ 3: ปริมาณซื้อขายอนุพันธ์เฉลี่ยต่อวัน
หน่วย: สัญญา
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หมายเหตุ: - ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน นับเฉพาะจานวนวันทาการตั้งแต่วันเริ่มซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- อื่นๆ คือ oil futures, SET50 index options, silver futures, interest rate futures
ที่มา: TFEX
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กล่องที่ 1: ตัวอย่างการแก้ไขคอขวดสาคัญในอดีตที่นาไปสู่การเติบโตของตลาดทุนไทยในช่วงที่
ผ่านมา
1. การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
1.1 คอขวดและการแก้ไข
ในอดีตระบบค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าคอมมิชชั่นของไทยไม่ได้เปิดเสรีเช่นในปัจจุบัน
กล่าวคือ การเรียกเก็บมีอัตราขั้นต่าที่ทุกบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้องปฏิบัติตาม โดยหากซือ้ ขายผ่านผู้แนะนา
การลงทุนในหลักทรัพย์เรียกเก็บขั้นต่า 0.25% ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน หากซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเรียกเก็บ
ขั้นต่า 0.20% ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน และหากซื้อขายแบบบัญชีเงินสด (วางเงินเต็มจานวนก่อนการซื้อขาย)
เรียกเก็บขั้นต่า 0.15% ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน ไม่ว่าจะผ่านผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์หรืออินเตอร์เน็ต
ระบบค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอัตราขั้นต่าดังกล่าว ถือเป็นคอขวดสาคัญที่กระทบต่อ
การพัฒนาตลาดทุนไทยในอดีต เนื่องจากเป็นการผลักภาระต้นทุนการซื้อขายให้กับนักลงทุน จึงไม่จูงใจให้เกิด
การซื้อขาย ขณะที่เอื้อประโยชน์แก่ บล. ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทาให้การแข่งขันของ
ธุรกิจ บล. ไทยไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่1 ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยจึงร่วมกันผลักดันและมีมติให้
เปิดเสรีค่าธรรมเนียม โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ (1) ม.ค. 2553 - ธ.ค. 2554 กาหนดให้ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพย์เป็นแบบขั้นบันได (sliding scale) โดยอัตราปรับลดลงเมื่อมูลค่าซื้อขายต่อวันสูงขึ้น และ
(2) ปี 2555 เป็นต้นไป สามารถต่อรองค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างเสรี
1.2 พัฒนาการในตลาดทุนทีเ่ กิดขึ้น
ภายหลังการทยอยเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2553 สังเกตพบว่า มูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ไทยปรับเพิ่มขึ้นมาเทียบเท่าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จากเดิมที่ใกล้เคียงตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน 960 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่าง ก.ค. 2553 - ก.ย.
2555 จากเดิม 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่าง ม.ค. 2551 - มิ.ย. 2553 (ภาพที่ 2)
อนึ่ง แม้จะกล่าวไม่ได้ว่าการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมเป็นปัจจัยเดียวที่ทาให้มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้นดังกล่าว แต่ผู้ศึกษาเชื่อว่าเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดทุนให้สามารถ
ก้าวกระโดดได้ในช่วงที่ผ่านมา

1

คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย (2552), “แผนพัฒนาตลาดทุนไทย”
ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์อาจพูดคุยหรือให้คาแนะนาลูกค้ามากกว่าวันละ 6 บัญชี แต่ลูกค้าบางส่วนอาจไม่ส่งคาสั่งซื้อขาย
3
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (2554), “ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนาการลงทุน ผู้จัดการสาขา และ
2
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2. การเปิดรับสมาชิกร้านค้าทองและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดอนุพันธ์
2.1 คอขวดและการแก้ไข
ในอดีตธุรกิจการลงทุนในทองคาในประเทศไทยทั้งหมดเป็นการซื้อขายผ่านร้านค้าทองคา โดยสมาคม
ค้าทองคากาหนดมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคาที่ 96.5% ดังนั้น เมื่อการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่าน
ตลาดทุนโลกขยายตัวสูงและ TFEX ริเริ่มที่จะจัดให้ซื้อขาย gold futures ในตลาดอนุพันธ์ของไทย จึงเกิดข้อ
กังวลในกลุ่มร้านค้าทองคา ดังนั้น TFEX จึง (1) หารือร่วมกับผู้ร่วมตลาด สมาคมค้าทองคา และหน่วยงาน
กากับดูแล (2) ให้ความชัดเจนด้านโอกาสทางธุรกิจของร้านค้าทองคาที่สามารถสมัครเป็นบริษัทสมาชิกของ
TFEX เพื่อเป็นตัวกลางซื้อขาย gold futures ได้ (3) ชี้แจงถึงพัฒนาการของ gold futures ในต่างประเทศ ที่
ช่วยส่งเสริมให้ปริมาณซื้อขายทองคาเพิ่มขึ้นแทนที่จะเกิดการแย่งตลาดเช่นที่ร้านค้าทองคากังวล และ
(4) ตัดสินใจที่จะจัดให้ซื้อขายสัญญาขนาดน้าหนักทองคา 50 บาทก่อน จากเดิมที่ตั้งใจไว้ที่ขนาด 10 บาท
เพื่อไม่ให้ร้านค้าทองคาซึ่งทาธุรกิจกับรายย่อยเป็นหลัก รู้สึกว่าเกิดการแข่งขันแย่งลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
2.2 พัฒนาการในตลาดทุนที่เกิดขึ้น
ในปี 2552 ภายหลัง TFEX เริ่มจัดให้ซื้อขาย gold futures ขนาด 50 บาท ร้านค้าทองคาสมัครเป็น
บริษัทสมาชิกของ TFEX 5 ราย (ปัจจุบันมีรวม 6 ราย จากสมาชิก TFEX ทั้งหมด 41 ราย) และปริมาณซื้อขาย
อนุพันธ์ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดระหว่างปี 2552-2555 ซึ่งความสาเร็จดังกล่าวประกอบกับความเข้าใจจาก
ร้านค้าทองคา ส่งผลให้ TFEX ประสบความสาเร็จในการเพิ่ม gold futures ขนาด 10 บาท ในปี 2553
ปัจจุบันปริมาณซื้อขายอนุพันธ์มากกว่า 30% มาจาก gold futures จากเดิมที่เกือบทั้งหมดมาจาก
SET50 futures (ภาพที่ 3) นอกจากนี้ gold futures ยังเป็นผลิตภัณฑ์สาคัญในตลาดอนุพันธ์ทสี่ ามารถดึงดูด
การซื้อขายจากนักลงทุนบุคคลเดิมที่เคยหยุดการซื้อขาย (inactive account) และนักลงทุนบุคคลใหม่ได้ โดย
ระหว่าง ก.ค. 2553 - ธ.ค. 2554 พบว่า 49% ของบัญชีนักลงทุนบุคคลที่กลับมาซื้อขายหรือที่เปิดใหม่ เริ่มซื้อ
ขาย gold futures เป็นผลิตภัณฑ์แรก
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3. ด้านฐานนักลงทุน
จานวนนักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ 50,000 คน ระหว่างปี 25532555 หรือคิดเป็นเติบโตเฉลี่ยปีละ 12% โดย ณ สิ้นกันยายน 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีฐานนักลงทุนที่ไม่
นับซ้า 497,551 คน ทั้งนี้ การไม่นับซ้า หมายถึง นาย A เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับ 3 บล. จะนับว่าเป็น
นักลงทุนเพียง 1 คนเท่านั้น (ภาพที่ 4)
สาหรับจานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เติบโตต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งบัญชีที่เป็นลูกค้าของ บล. สังกัดและ
ไม่สังกัดธนาคารพาณิชย์ โดยจานวนบัญชีเปิดใหม่และเริ่มซื้อขายครั้งแรกเฉลี่ยต่อเดือน เพิ่มเป็น 4,815 บัญชี
ในปี 2555 จาก 1,048 บัญชีในปี 2552 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า บล. ในสังกัดธนาคารพาณิชย์มีบัญชีลูกค้าที่เริ่มซื้อ
ขายครั้งแรกเติบโตสูงกว่า บล. ที่ไม่อยู่ในสังกัดธนาคารพาณิชย์ (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 4: จานวนนักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาส

Q3 รวมสะสม
ณ สิ้น
Q3/

ที่มา: ตลท.
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ภาพที่ 5: จานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดใหม่และเริ่มซื้อขายครั้งแรกเฉลี่ยต่อเดือน
แบ่งตามจานวนบัญชีที่เป็นลูกค้า บล. สังกัดและไม่สังกัดธนาคารพาณิชย์
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SET index

6,000

บทที่ 2: 6 คอขวดสาคัญของตลาดทุนไทยที่ควรเร่งแก้ไข
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านขนาดตลาดทุน ด้านสภาพคล่อง
และด้านฐานนักลงทุน สาหรับในอนาคตปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ตลาดทุนไทยยังเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
ต่อไป คือ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาคอขวดสาคัญของตลาดทุนในปัจจุบัน
เพื่อให้โครงสร้างของระบบตลาดทุนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ระดมทุนจานวนมากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คอขวดที่ผู้ศึกษาเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะต่อไป
และถ้าสามารถแก้ไขข้อจากัดได้ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและขยายตลาดทุนได้อย่างรวดเร็วมี
6 ประการ คือ
คอขวดที่ 1: ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์มีจานวนจากัด และไม่สามารถดูแลนักลงทุนได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่
คอขวดที่ 2: ช่องทางการจัดจาหน่ายกองทุนรวมอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งขาดแรงจูงใจที่จะแนะนา
การซื้อขายกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมของ บลจ. ที่ไม่ได้สังกัดธนาคารพาณิชย์
คอขวดที่ 3: การลงทุนของกองทุนประกันสังคมนับเป็นการลงทุนของรัฐ แม้ว่าทรัพย์สินจะเป็นของแรงงาน
ภาคประชาชน ซึ่งถ้าภาครัฐถือหุ้นรวมเกินครึ่งหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
คอขวดที่ 4: กฎหมายและภาษีเป็นอุปสรรคต่อการควบรวมกิจการภายในประเทศ ทาให้บริษัทจดทะเบียนไม่
สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
คอขวดที่ 5: การพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ใช้เวลานาน ทาให้กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุน
ของไทยล้าหลังและไม่สอดคล้องกับพัฒนาการในตลาดทุน
คอขวดที่ 6: การดาเนินคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ใช้เวลานานและขาดมาตรการทางแพ่ง
ทั้งนี้ ความเข้าใจถึงคอขวดที่จะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะต่อไปของ
ผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย และการร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้ตลาดทุนไทย
เติบโตได้อย่างแข็งแรงและก้าวกระโดด และท้ายที่สุดจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต
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คอขวดที่ 1: ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์มีจานวนจากัด และไม่สามารถดูแล
นักลงทุนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่
1. คอขวด
ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์ (investment consultant: IC) ไม่สามารถดูแลนักลงทุนได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ เพราะมีจานวนจากัดส่วนใหญ่เน้นดูแลเฉพาะลูกค้าเดิมที่มีมูลค่าซื้อขายสูงเพียงไม่กี่บัญชี
และแนะนาหุ้นที่คุ้นเคยไม่กี่หลักทรัพย์
จานวนผู้แนะนาการลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ 7% และมีจานวน 6,762 คนในปี 2554 ขณะที่จานวน
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เติบโตเฉลี่ยปีละ 12% และมีจานวน 700,225 บัญชีในปี 2554 ส่งผลให้ผู้แนะนา
การลงทุน 1 คน ต้องรับผิดชอบลูกค้าโดยเฉลี่ยประมาณ 100 บัญชี อย่างไรก็ดี พบว่าผู้แนะนาการลงทุน 1 คน
บริการส่งคาสั่งซื้อขายให้ลูกค้าเพียงวันละประมาณ 6 บัญชี2 และส่งคาสั่งซื้อขายเพียงวันละประมาณ 6
หลักทรัพย์เท่านั้น (ตารางที่ 1)
ข้อสังเกตสาคัญประการหนึ่ง คือ การที่ผู้แนะนาการลงทุนได้รับผลตอบแทน (incentive) เป็นสัดส่วน
ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (27.5% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์3) ส่งผลให้ผู้แนะนา
การลงทุนมีแนวโน้มที่จะดูแลลูกค้ารายใหญ่เดิมเพียงไม่กี่บัญชี มากกว่าลูกค้ารายเล็กโดยเฉพาะที่เป็นรายใหม่
หลายๆ บัญชี เนื่องจากการดูแลลูกค้ารายใหญ่จะทาให้ได้รับผลตอบแทนสูงจากมูลค่าซื้อขายที่สูง
ตารางที่ 1: สถิตเิ กี่ยวกับผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์
สถิติเกี่ยวกับผู้แนะนาการลงทุน

2552

2553

2554

จานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่อจานวนผู้แนะนาการลงทุน (บัญชีต่อคน) [B/A]

94

101

104

5,940

6,225

6,762

A: จานวนผู้แนะนาการลงทุนที่ปฏิบัติงานอยู่ (คน)
B: จานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชี)

561,318 626,441 700,225

จานวนบัญชีที่ให้บริการโดยผู้แนะนาการลงทุน 1 คน ต่อวัน (บัญชี)

6.0

5.5

5.7

ปริมาณธุรกรรมผ่านผูแ้ นะนาการลงทุน 1 คน ต่อวัน (ล้านบาท)

1.2

1.7

1.3

จานวนหลักทรัพย์ที่ส่งคาสั่งผ่านผู้แนะนาการลงทุน 1 คน ต่อวัน (หลักทรัพย์)

n.a.

7.5

6.2

ที่มา: ตลท.
2

ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์อาจพูดคุยหรือให้คาแนะนาลูกค้ามากกว่าวันละ 6 บัญชี แต่ลูกค้าบางส่วนอาจไม่ส่งคาสั่งซื้อขาย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (2554), “ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนาการลงทุน ผู้จัดการสาขา และ
หัวหน้าทีมการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)”
3
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2. ผลกระทบจากคอขวด
การที่ผู้แนะนาการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่สามารถดูแลนักลงทุนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้ใน 3 ปีที่ผ่านมา มูลค่าซื้อขายของนักลงทุนบุคคลค่อนข้างทรงตัว (ภาพที่ 6) และตลาดทุนไทย
ประสบภาวะนักลงทุนหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ แม้ส่วนใหญ่จะยังคงถือหุ้นอยู่4 แต่เหลือบัญชีนักลงทุนบุคคล
ที่ยังซื้อขายหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง5 เพียงประมาณ 1 ใน 3 ภายใน 3 ปี (ตารางที่ 2) อีกทั้ง จานวนบัญชีที่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในแต่ละปี โดยเฉลี่ยยังคิดเป็นเพียงประมาณ 50% ของจานวนบัญชีทั้งหมด (ภาพที่ 7)
ภาพที่ 6: มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันแบ่งตามประเภทนักลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

16,118
1,134
1,586
4,695

18,226
1,215
2,356
3,543

8,702

11,113

2551

2552

29,066
2,205
3,495

29,473
2,586
3,886

5,348

30,601
Local institute
Prop. Trade ↑

2,366
4,159

↔

6,714

7,323

Foreign ↑

18,019

16,287

16,754

Retail ↔

2553

2554

ก ย2555
(ม ค -ก ย )
SET index

ที่มา: ตลท.

4
5

75% ของบัญชีที่หยุดซื้อขายยังคงมีการถือครองหุ้นอยู่
การซื้อขายอย่างต่อเนื่อง หมายถึง มีการซื้อขายอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังของแต่ปี ระหว่างปี 2552 - 2555
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ตารางที่ 2: จานวนและสัดส่วนบัญชีแยกตามปที่ซื้อขายครั้งแรกและยังคงมีรายการซื้อขายในปต่อมา
ปที่ซื้อขาย
ครั้งแรก
H1-2552
H2-2552
H1-2553
H2-2553
H1-2554
H2-2554
H1-2555
H1-2552
H2-2552
H1-2553
H2-2553
H1-2554
H2-2554
H1-2555

ปที่มีรายการซื้อขาย
H1-2552 H2-2552 H1-2553 H2-2553 H1-2554 H2-2554 H1-2555
จานวนบัญชี
3,871
3,500
2,840
2,677
1,960
1,792
1,261
8,707
7,517
6,845
5,393
4,922
2,774
10,948
9,716
7,651
6,878
3,563
18,445 14,424 11,942
6,654
21,733 18,550 10,095
25,740 16,310
28,889
สัดส่วนบัญชี
100%
90%
73%
69%
51%
46%
33%
100%
86%
79%
62%
57%
32%
100%
89%
70%
63%
33%
100%
78%
65%
36%
100%
85%
46%
100%
63%
100%

เหลือบัญชี
ที่ยังซื้อขาย
เพียงประมาณ
1 ใน 3 ภายใน
2-3 ป

ที่มา: ตลท.

ภาพที่ 7: จานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
1,400,000
1,200,000

50.4%

1,000,000

48.3%

55.0%
45.2%

2551

2552

2553

จานวนบัญชี ณ สิ้นป (บัญชี )

2554

343,160

385,102

700,225
302,782

626,441
282,950

-

n.a.

200,000

540,265

400,000

561,318

600,000

758,982

800,000

0.8
0.75
0.7
0.65 ญชี
จานวนบั
0.6
ที่มีการซื้อขาย
0.55
ต่อจ0.5
านวน
บัญชี0.45
ทั้งหมด
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

2555
2555
(ม ค -ส ค )

จานวนบัญชีที่ซื้อขายอย่างน้อย ครั้ง
ในแต่ละป (active account) (บัญชี)

ที่มา: ตลท.
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3. ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขคอขวด
3.1 วิธีกระตุ้นการซื้อขายของลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ของ บล. ไทย
ปัจจุบัน บล. ต่างๆ เริ่มใช้วิธีการเพื่อแก้ไขภาวะนักลงทุนหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ (inactive
account) เช่น
(1) กาหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ของผู้แนะนาการลงทุน จากการรักษาสัดส่วน inactive account ต่อ
จานวนบัญชีลูกค้าทั้งหมดที่ดูแล ไม่ให้เกินกว่าระดับใดๆ ที่ บล. กาหนดไว้ หากไม่สามารถรักษาระดับได้ จะ
ไม่ได้รับบัญชีลูกค้าใหม่จาก บล. ให้ดูแลเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อแก้ปัญหา inactive account ของผู้แนะนาการลงทุนบางกลุ่ม โดยเข้า
มาช่วยกระตุ้นนักลงทุนให้กลับมาซื้อขาย ซึ่งเจ้าหน้าที่เฉพาะจะได้รับค่าตอบแทนที่แบ่งสัดส่วนจาก incentive
(27.5% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย) ของผู้แนะนาการลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีลูกค้ารายนั้น
(3) ถ้าผู้แนะนาการลงทุนสามารถลดสัดส่วน inactive account จากบัญชีทั้งหมดที่ดูแลได้ จะได้รางวัล
พิเศษ เช่น บัตรของขวัญ (gift voucher)
นอกจากนี้ ในอนาคต สมาคม บล. ยังมีแผนงานที่จะส่งเสริมการขยายฐานนักลงทุนใหม่ในกับ บล.
โดยจัดอบรมพนักงานของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนาผู้ลงทุน (introducing
agent: IA) ที่สามารถหาและแนะนาลูกค้าใหม่ให้ บล. ได้ ทั้งนี้ ผู้แนะนาผู้ลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนเป็น
upfront fee และ retention fee (ส่วนแบ่งรายได้จาก incentive 27.5% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย)
3.2 การใช้ช่องทาง online/automated service ของ บล. ต่างประเทศ
ต่างประเทศมีการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง online/automated service เพื่อสนับสนุนการทางาน
และดูแลลูกค้าเดิมของผู้แนะนาการลงทุน ทาให้ผู้แนะนาการลงทุนมีเวลามากขึ้นเพื่อหาและแนะนาการลงทุน
ให้แก่ลูกค้าใหม่ ทั้งนี้ แนวทางที่ใช้มีหลายรูปแบบ เช่น
(1) Trading arcade: บริการศูนย์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับส่งคาสั่งซื้อขายและให้บริการ
ข้อมูลวิจัยครบวงจร เพื่อให้นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ ตัดสินใจลงทุน และส่งคาสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ได้เองผ่านระบบ internet trading (ตัวอย่างประเทศที่ให้บริการ: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย
ออสเตรเลีย)
(2) Online portfolio advisor: บริการแนะนาการลงทุนโดยทาระบบเลือกกลุ่ม ETF/กองทุนไว้ล่วงหน้า
ตามวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้เองจาก
ระบบ (ตัวอย่างประเทศที่ให้บริการ: สหรัฐอเมริกา)
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(3) Automated phone service: บริการรับคาสั่งซื้อขาย เปลี่ยนแปลงรายการ และให้ข้อมูล real-time
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (ตัวอย่างประเทศที่ให้บริการ: สหรัฐอเมริกา)
อนึ่ง ผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่า บัญชีนักลงทุนไทยที่เปิดใหม่ใช้ช่องทาง internet trading มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุกช่วงอายุของนักลงทุน (ภาพที่ 8 และตารางที่ 3) โดยในปี 2555 บัญชีเปิดใหม่ถึง 69% ที่ส่งคาสั่ง
ซื้อขายแรกโดยใช้ช่องทาง internet trading อีกทั้ง มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลที่ผ่านช่องทาง
internet trading ยังสูงกว่าทีผ่ ่านช่องทางผู้แนะนาการลงทุนเป็นครั้งแรกในปี 2555 ด้วย (ภาพที่ 9) ดังนั้น
การใช้ประโยชน์จากการให้บริการผ่านช่องทาง online จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจและ บล. ไทยควรนามาใช้
เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาพที่ 8: สัดส่วนจานวนบัญชีเปิดใหม่แยกตามช่องทางที่ใช้ในการส่งคาสั่งครั้งแรก

ที่มา: ตลท.

ตารางที่ 3: จานวนบัญชีเปิดใหม่แยกตามช่องทางที่ใช้ในการส่งคาสั่งครั้งแรกและช่วงอายุนักลงทุน
<= 30 ป

31 – 40 ป

41 – 50 ป

> 50 ป

Inv. consult Internet Inv. consult Internet Inv. consult Internet Inv. consult Internet

ปี 2552 จานวนบัญชี
% ช่องทาง
ปี 2553 จานวนบัญชี
% ช่องทาง
ปี 2554 จานวนบัญชี
% ช่องทาง
H1/2555 จานวนบัญชี
% ช่องทาง

1,739
39%
3,739
32%
5,096
27%
2,438
21%

2,752
61%
8,008
68%
13,767
73%
9,170
79%

1,741
48%
3,812
43%
5,372
37%
2,529
30%

1,905
52%
5,065
57%
9,229
63%
5,765
70%

1,239
66%
2,564
62%
3,811
56%
1,841
47%

627
34%
1,570
38%
2,997
44%
2,089
53%

1,063
77%
2,097
70%
3,082
66%
1,614
58%

321
23%
904
30%
1,582
34%
1,151
42%

ที่มา: ตลท.
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ภาพที่ 9: มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลเฉลี่ยต่อวันแบ่งตามช่องทางที่ซื้อขาย
(หน่วย: ล้านบาท)

6,103
2,599
2551

Investment consultant
10,885
9,055
7,309

3,805
2552

7,232
7,134
Internet trading

2553

2554

8,426

8,327
มค -กย

ที่มา: ตลท.

16

คอขวดที่ 2: ช่องทางการจัดจาหน่ายกองทุนรวมอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งขาด
แรงจูงใจที่จะแนะนาการซื้อขายกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมของ บลจ. ที่
ไม่ได้สังกัดธนาคารพาณิชย์
1. คอขวด
1.1 ช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์และผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวม
ขาดแรงจูงใจที่จะแนะนากองทุนอย่างเป็นกลาง
ช่องทางการจัดจาหน่ายกองทุนรวมอยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่และพึ่งพาผู้แนะนา
การลงทุนในกองทุนรวมของสาขาธนาคารพาณิชย์ เห็นได้จากปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ
(AUM) ของกองทุนรวมตราสารหนี้ 96% และของกองทุนรวมตราสารทุน 77% อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
บลจ. ในสังกัดธนาคารพาณิชย์ (ภาพที่ 10)
ประเด็นสาคัญที่ตามมา คือ ผู้แนะนาการลงทุนที่สาขาธนาคารพาณิชย์จะเลือกแนะนาผลิตภัณฑ์ตาม
เป้า KPI ของธนาคารพาณิชย์เป็นสาคัญ กล่าวคือ เน้นแนะนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเงินฝากและผลิตภัณฑ์ภายใต้
การบริหารจัดการของ บลจ. ในสังกัดธนาคารตนเอง ขณะทีข่ าดแรงจูงใจที่จะแนะนากองทุนรวมตราสารทุนและ
กองทุนรวมของ บลจ. ที่ไม่ได้สังกัดธนาคารตนเอง เห็นได้จากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของ
กองทุนรวมทั้งหมด 2.1 ล้านล้านบาท ณ ก.ย. 2555 สูงถึง 70% เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ และมีเพียง 14%
ที่เป็นกองทุนรวมตราสารทุน (ภาพที่ 10) นอกจากนี้ การที่ผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวมมีรายได้จากค่า
คอมมิชชั่นจากการขายหน่วยลงทุน จึงเน้นทาเป้าการซื้อหน่วยลงทุนเมื่อมีกองทุนใหม่ออกมา มากกว่าความ
ต่อเนื่องในการลงทุนและผลตอบแทนที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับ
1.2 ข้อจากัดด้านจานวนและคุณภาพของผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวม
เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตแนะนาการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสามารถ
จาหน่ายกองทุนรวมได้มีเพียง 2-3 คนต่อสาขาเท่านั้น อีกทั้ง การควบคุมคุณภาพของผู้แนะนาการลงทุนยังไม่
เข้มข้นเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพความรู้ของผู้ให้คาแนะนาการลงทุน และการต่อ
อายุใบอนุญาตกาหนดให้อบรมเพียง 15 ชั่วโมงทุก 2 ปี เวลาอบรมที่น้อยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอให้ผู้แนะนา
การลงทุนเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ได้เท่าที่ควร
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ภาพที่ 10: สัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของกองทุนรวม
6% อสังหาริม ทรัพย์
9% ผสม

14% ตราสารทุน

77%
บลจ ในสังกัด ธพ

4% ไม่ใช่ บลจ
ในสังกัด ธพ

70% ตราสารหนี้

กองทุนรวมตาม
นโยบายการลงทุน
(2.1 ล้านล้านบาท ณ ก ย

% ไม่ใช่ บลจ
ในสังกัด ธพ

96%
บลจ ในสังกัด ธพ

)

หมายเหตุ: ไม่รวมกองทุนปิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น กองทุนรวมวายุภักษ์และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
ที่มา: ก.ล.ต.

2. ผลกระทบจากคอขวด
แม้ว่าขนาดอุตสาหกรรมกองทุนรวมจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 15% ใน 5 ปีที่ผ่านมา แต่
มูลค่ากองทุนรวมตราสารทุนคิดเป็นเพียง 14% ของกองทุนรวมทั้งหมด (ภาพที่ 11) และเงินลงทุนสุทธิไหล
ออกจากกองทุนรวมตราสารทุนเกือบทุกปี กล่าวคือ ดัชนีหลักทรัพย์ (SET index) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30%
ดังนั้น หากมูลค่ากองทุนรวมตราสารทุนเติบได้ตามดัชนีราคาดังกล่าว โดยสมมติให้ไม่มีเงินไหลออกหรือเข้า
ประมาณการมูลค่ากองทุนควรเพิ่มจาก 118,619 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 342,444 ล้านบาทในปี 2555
อย่างไรก็ดี สถานะที่เกิดขึ้นจริงพบว่า มูลค่ากองทุนเพิ่มเป็นเพียง 301,609 ล้านบาทในปี 2555 สะท้อนว่าเงิน
ลงทุนสุทธิในกองทุนรวมตราสารทุนไหลออกรวม 40,835 ล้านบาทในช่วงที่ผ่านมา (ภาพที่ 12)
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในกองทุนรวมของต่างประเทศพบว่า ฮ่องกง สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 40-50% ของมูลค่ากองทุนรวมทั้งหมด ในขณะที่ไทยลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุนเพียง 14% ของมูลค่ากองทุนรวมทั้งหมด (ภาพที่ 13)
การลงทุนในกองทุนตราสารทุนน้อยดังกล่าว ส่งผลให้นักลงทุนไทยเสียโอกาสได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่สูงขึ้น โดย 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนในตราสารทุนให้ผลตอบแทนสูงเป็น 4 เท่าของการลงทุนใน
ตราสารหนี้และเงินฝากประจา กล่าวคือ หากเริ่มลงทุนด้วยเงิน 100 บาทในปี 2545 นักลงทุนจะมีสินทรัพย์ใน
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ปี 2555 เพิ่มเป็น 403 บาทหากลงทุนในหุ้น เป็น 144 บาทหากลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และเป็น 120 บาท
หากฝากประจา 1 ปีไว้กับธนาคารพาณิชย์ (ภาพที่ 14)
ภาพที่ 11: มูลค่า AUM แบ่งตามประเภทกองทุนรวม
AUM ทั้งหมด ณ สิ้นป
(CAGR 2551-2555
0.13 อสังหาริม ทรัพย์
0.19 ผสม
1.48 ตราสารหนี้

2.10

(หน่วย: ล้านล้านบาท)

1.75

0.08
0.11
1.15

0.07
0.15
0.89
10%

13%

0.09
0.12
1.25

0.10
0.13
1.23

15%

16%

0.12

0.19

0.26

0.28

2551

2552

2553

2554

%)

14%

0.30 ตราสารทุน
กย

หมายเหตุ: ไม่รวมกองทุนปิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น กองทุนรวมวายุภักษ์และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
ที่มา: ก.ล.ต.

ภาพที่ 12: ประมาณการเงินลงทุนสุทธิ (net flow) ในกองทุนรวมตราสารทุน
(หน่วย: ล้านบาท)

342,444

272,257
193,640
191,899

118,619

-1,741

SET index

261,621

270,296
282,948

301,609 เกิดจริง

12,652

เงินไหลเข้า
-40,835

-10,636

เงินไหลออก

2551

2552

2553

2554

กม ยค -ก ย

450

735

1,033

1,025

1,299

CAGR 2551-2555

SET index

%

หมายเหตุ: ไม่รวมกองทุนปิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น กองทุนรวมวายุภกั ษ์และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
ที่มา: ก.ล.ต.

19

ภาพที่ 13: สัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่อ AUM ของกองทุนรวม
51%
43%

41%

14%
(

)
่องกง

( 8)

(2.3)

(0. )

สิงคโปร์

มาเลเซีย

ไทย

AUM ข
(

)

หมายเหตุ: กรณีของไทยไม่รวมกองทุนปิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น กองทุนรวมวายุภักษ์และกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ระบบสถาบันการเงิน
ที่มา: Hong Kong Investment Funds Association (ธ.ค. 2554), Singapore Asset Management Industry Survey 2554 (ธ.ค. 2554),
Securities Commission Malaysia (มิ.ย. 2555) และ ก.ล.ต. (ก.ย. 2555)

ภาพที่ 14: ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศไทยระหว่างป 2545-2554
(สมมติให้เริ่มลงทุนด้วยเงิน 100 บาทในป 2545)
(หน่วย: บาท)

391
277

218

195

215 214

403 หุ้น

273

163

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

100

2554

144 พันธบัตร
120 เงินฝาก

ที่มา: ตลท. ThaiBMA และ ธปท.
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3. ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขคอขวด
3.1 การเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายกองทุนรวมที่เป็นกลางและปรับระบบค่าตอบแทนผู้แนะนา
การลงทุนในกองทุนรวม
การเพิ่มช่องทางจัดจาหน่ายกองทุนรวมที่เป็นกลางในหลายประเทศ ทาโดยหน่วยงานกากับดูแล
กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์และที่ปรึกษาทางการเงินต้องจาหน่ายกองทุนรวมของทุก บลจ. และการจัดจาหน่าย
กองทุนรวมผ่านระบบ online fund mart ที่นักลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนของทุก บลจ. ได้ เช่น กรณีของ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฮ่องกง และสิงคโปร์
นอกจากนี้ ในหลายประเทศหน่วยงานกากับดูแลใช้การปรับระบบค่าตอบแทนของผูแ้ นะนาการลงทุน
ในกองทุนรวม เพื่อลดปัญหาการขาดแรงจูงใจและความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ (ตารางที่ 4) เช่นกาหนดให้
(1) ผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวมมีรายได้เป็นสัดส่วนต่อมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมของ
นักลงทุน (fee-based) แทนการได้รับรายได้เป็นสัดส่วนต่อมูลค่าซื้อขายของนักลงทุน (commission-based)
(2) ผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม front-end load ซึ่งเป็น
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (sale commission) ประเภทหนึ่งที่ผู้แนะนาการลงทุนนิยมเรียกเก็บจากนักลงทุนเมื่อ
ซื้อกองทุน
(3) ผู้แนะนาการลงทุนไม่สามารถรับ trail commission ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมรายปีที่
บลจ. เรียกเก็บจากนักลงทุน และแบ่งบางส่วนต่อให้กับผู้แนะนาการลงทุนได้
(4) ผู้แนะนาการลงทุนไม่สามารถรับผลตอบแทนใดๆ จากผู้จัดการกองทุนรวมได้
ตารางที่ 4: ระบบค่าตอบแทนของผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ของผู้แนะนาการลงทุน
ใช้ระบบ fee-based แทน commission-based

อังกฤษ

ออสเตรเลีย






ห้ามเก็บค่าธรรมเนียม front-end load
ห้ามใช้ระบบ trail commission
ห้ามผู้จัดการกองทุนจ่ายผลตอบแทนใดๆ ให้แก่
ผู้แนะนาการลงทุน



อินเดีย

เนเธอร์แลนด์






ที่มา: แนวทางการพัฒนาการจัดจาหน่ายกองทุนรวมของไทย (นรพัชร์ อัศววัลลภ, 2555), เว็ปไซต์ investment firm/fund mart/bank
ในต่างประเทศ
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3.2 แนวทางควบคุมคุณภาพของผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวม
The Financial Services Authority (FSA) ของอังกฤษ ยกระดับความรู้ของผู้แนะนาการลงทุนใน
กองทุนรวมผ่านโครงการ Retail Distribution Review (RDR) ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อคุ้มครองนักลงทุน โดยกาหนดให้
ผู้แนะนาการลงทุนในกองทุนรวมต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยปีละ 35 ชั่วโมง และถ้าผู้แนะนาการลงทุนมี
คุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานความรู้ที่ RDR กาหนด ต้องเข้าอบรมและสอบเพิ่มเติมความรู้ (qualification
gap-fill) กล่าวคือ ผู้แนะนาการลงทุนที่สอบใบอนุญาตมาหลายปีแล้ว ซึ่งข้อสอบใบอนุญาตดังกล่าวอาจ
ครอบคลุมไม่เท่ามาตรฐานใหม่ การสอบยกระดับความรู้จึงช่วยให้ผู้แนะนาการลงทุนมีความพร้อมมากขึ้น
Securities and Futures Commission (SFC) ของฮ่องกง จัดให้เจ้าหน้าที่ปลอมเป็นนักลงทุน
(mystery shopper) เพื่อตรวจสอบคุณภาพการขายกองทุนรวมของผู้แนะนาการลงทุนในขณะปฏิบัติงาน
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คอขวดที่ 3: การลงทุนของกองทุนประกันสังคมนับเป็นการลงทุนของรัฐ แม้ว่า
ทรัพย์สินจะเป็นของแรงงานภาคประชาชน ซึ่งถ้าภาครัฐถือหุ้นรวมเกินครึ่งหนึ่ง
บริษัทจดทะเบียนจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
1. คอขวด
ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมกาหนดให้กองทุนประกันสังคมเป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงแรงงาน
และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด ดังนั้นการลงทุน
ในหุ้นของกองทุนประกันสังคมจึงถูกนับรวมเป็นการลงทุนของรัฐแม้ว่ากองทุนจะเป็นทรัพย์สินของแรงงานภาค
ประชาชนและไม่ใช่ทรัพย์สินของรัฐ
ดังนั้น การลงทุนในหุ้นของกองทุนประกันสังคมจึงถูกนับรวมเป็นการลงทุนของรัฐ ทาให้บริษัทที่
กองทุนเข้าไปลงทุนมีความเสี่ยงที่จะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ หากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดถือหุ้นในบริษัท
รวมกันถึง 50% ของมูลค่าหุ้น บริษัทดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
2. ผลกระทบจากคอขวด
ข้อจากัดในการลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมทีม่ ีเงินกองทุน 0.9 ล้านล้านบาท
และลงทุนในหุ้น 9.1% ของเงินกองทุนทั้งหมด ณ กันยายน 2555 ไม่สามารถเพิ่มการลงทุนในบางหุ้นที่มี
พื้นฐานดีและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงได้ อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (RATCH) ที่
ระหว่างปี 2554-2555 จ่ายเงินปันผล (dividend yield) เฉลี่ยปีละ 3.1% และมีผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา
(capital gain) เฉลี่ยปีละ 18.7% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่ม SET เป็นเพียง 2.3% และ 14.7% ตามลาดับ
(ตารางที่ 5)
อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป กองทุนประกันสังคมจะเริ่มจ่ายเงินบานาญเกษียณอายุให้แก่สมาชิก
กองทุน ทาให้มีความเสี่ยงว่าเงินกองทุนจะไม่เพียงพอใน 30 ปีข้างหน้า (ภาพที่ 15) ทั้งนี้ แม้ว่าการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อเพิ่มเงินกองทุน อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอดังกล่าวได้
ทั้งหมด แต่ถือว่ามีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง ดังนั้น การที่กองทุนประกันสังคมเลือกลงทุนในสินทรัพย์ได้
จากัดเนื่องจากคอขวดข้างต้น จึงสูญเสียโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้นและบรรเทาปัญหา
ความไม่เพียงพอของเงินกองทุน ทาให้กระทบต่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในระยะยาว
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ตารางที่ 5: หลักทรัพย์ที่ภาครัฐมีสัดส่วนการถือหุ้น 25-50%
Market
สัดส่วนการถือหุ้นโดยภาครัฐ
capitalization
ณ เม.ย. 2555
ณ เม.ย. 2555
(ล้านบาท) ประกันสังคม ภาครัฐอื่น รวม

ส่วนเหลือที่ประกันสังคมจะถือหุ้น
เพิ่มได้ โดยที่บริษัทไม่เปลี่ยน
สถานะไปเป็นรัฐวิสาหกิจ
( ู ค
:
)

ค่าเฉลี่ยป 2554 - 2555
Dividend
Capital
yield
gain
(SET=2.3%) (SET=14.7%)

RATCH

60,538

4.7%

45.0%

49.7%

ไม่เกิน 0.3%

187

3.1%

18.7%

TOP

137,702

0.5%

49.2%

49.7%

ไม่เกิน 0.3%

454

2.8%

-6.1%

PTTGC

309,832

0.5%

48.9%

49.4%

ไม่เกิน 0.6%

1,841

1.9%

8.4%

IRPC

89,094

0.9%

48.1%

49.0%

ไม่เกิน 1.0%

908

2.4%

-16.0%

EASTW

13,975

0.5%

44.8%

45.3%

ไม่เกิน 4.7%

653

3.1%

49.7%

MFC

2,340

-

41.2%

41.2%

ไม่เกิน 8.8%

207

8.5%

22.4%

BCP

35,112

2.1%

34.2%

36.3%

ไม่เกิน 13.7%

4,809

3.5%

27.7%

TMB

74,035

-

27.9%

27.9%

ไม่เกิน 22.1%

16,349

0.9%

-8.8%

EGCO

52,120

1.5%

25.4%

26.9%

ไม่เกิน 23.1%

12,046

3.2%

11.5%

ที่มา: ตลท. (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน – เม.ย. 2555)

ภาพที่ 15: มูลค่าเงินกองทุนประกันสังคม
ล้า3.
นบาท
5,000,000

เงินกองทุนประกันสังคมจะหมดในป 2587

สัดส่วนเงินกองทุนประกันสังคม
ตามประเภทการลงทุน ณ ก ย
(946,375 ล้านบาท)
ตราสารหนี้
%
ตราสารทุน
%
หน่วยลงทุน
4. %
เงินฝาก
1. %

4,000,000
3,000,000
2,000,000

2557

1,000,000

-1,000,000

รายรับ

รายจ่าย

2586

2584

2582

2580

2578

2576

2574

2572

2570

2568

2566

2564

2562

2560

2558

2556

2554

2552

0
เงินสะสมกองทุน

หมายเหตุ: ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมกาหนดให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้ไม่เกิน 40% ของเงินกองทุน
ที่มา: สานักงานประกันสังคม
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3. ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขคอขวด
การปรับแก้ พ.ร.บ. ประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนให้กับกองทุนประกันสังคม โดย
อาจกระทาได้หลายแนวทาง ดังนี้
(1) แยกหน่วยงานด้านการลงทุนของกองทุนประกันสังคมจากกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีสถานะเป็น
นิติบุคคลอิสระที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่นเดียวกับสถานะของกองทุนบาเน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.) ในปัจจุบัน จะช่วยให้นิติบุคคลใหม่ดังกล่าวสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดีได้หลากหลายขึ้น
ตัวอย่างในต่างประเทศที่ใช้นโยบายข้างต้น เช่น Canadian Pension Plan Investment Board
(CPPIB) ของแคนาดา ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียง Canadian Pension Plan (CPP) ก่อตั้งในปี 2509 และเป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยงานรัฐ ต่อมาในปี 2540 ภาครัฐได้มีนโยบายให้แยกออกเป็นนิติบุคคลอิสระ และ ณ ก.ย. 2555
มีขนาดกองทุน 5 ล้านล้านบาท และมีสมาชิก 18 ล้านคน
(2) กาหนดให้การลงทุนของกองทุนประกันสังคม ไม่ถือเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ แม้กองทุน
ประกันสังคมจะยังมีสถานะเป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงแรงงาน
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คอขวดที่ 4: กฎหมายและภาษีเป็นอุปสรรคต่อการควบรวมกิจการภายในประเทศ
ทาให้บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
1. คอขวด
การควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) นับเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญเพื่อการเติบโตทางธุรกิจและ
ความอยู่รอดที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
เนื่องจากความจาเป็นด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมกับบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัท
ข้ามชาติได้ โดยมีวิธีการควบรวมกิจการ 3 รูปแบบคือ (1) การได้มาซึ่งหุ้น (share acquisition) (2) การได้มา
ซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ (asset/business acquisition) และ (3) การควบกิจการ (amalgamation) อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบว่า ยังมีประเด็นกฎหมายและภาษีที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดการทาธุรกรรมควบรวมกิจการ
ภายในประเทศที่ควรเร่งแก้ไข อาทิเช่น
1.1 อุปสรรคด้านกฎหมาย
แม้ว่าปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนสามารถควบรวมกิจการได้ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
(พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะการทาธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าว
ยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติที่ทาให้การควบรวมเกิดความล่าช้า ภาระต้นทุนเพิ่ม และไม่ชัดเจนในการตีความเพื่อ
นาไปปฏิบัติตาม ตัวอย่างประเด็นอุปสรรคด้านกฎหมายทีส่ าคัญ เช่น
(1) การโอนลูกหนี้: บริษัทต้องทาหนังสือแจ้งโอนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงลูกหนี้ทุกราย ในกรณีที่ควบ
รวมกิจการด้วยการโอนสินทรัพย์หรือกิจการทั้งหมด
(2) การโอนเจ้าหนี:้ บริษัทต้องทาสัญญาแปลงหนี้ใหม่กับเจ้าหนี้ทุกราย ในกรณีที่ควบรวมกิจการโดย
การโอนสินทรัพย์หรือกิจการทั้งหมด
(3) การรับโอนใบอนุญาตต่างๆ: แม้ว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ จะระบุให้สิทธิและความรับผิดโอนไป
เป็นของบริษัทใหม่ภายหลังการควบกิจการ แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องขอใบอนุญาตใหม่หรือไม่ ทาให้กิจการ
ต้องดาเนินการขอใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด ตามกฎหมายใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจนั้นๆ เช่น พ.ร.บ.
โรงงาน และ พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
(4) การโอนสิทธิเรียกร้อง: การควบรวมกิจการด้วยการโอนสินทรัพย์หรือกิจการบางส่วนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญามีสถานะ
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เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ เช่น สัญญาเช่าซื้อและกรมธรรม์ นั้น กิจการต้องทาสัญญาแปลงหนี้ใหม่กับคู่สัญญา
ทุกรายหรือไม่
(5) การซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อย (minority shareholder): บริษัทที่เข้าซื้อกิจการไม่สามารถ
ติดต่อขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อย บริษัทย่อมไม่สามารถบังคับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเสียงข้าง
น้อยของบริษัทที่จะเข้าควบรวมได้ (squeeze out) ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากมีข้อกังวลว่าอาจรอนสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย
(6) การซื้อหุ้นคืนกรณีมีผู้คัดค้านการควบกิจการ: พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ระบุว่ากรณีการควบกิจการ
บริษัทต้องซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านมติการควบรวม ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการกาหนดราคาซื้อคืนที่
เป็นธรรมระหว่างบริษัทที่ซื้อคืนกับผู้คัดค้านการควบรวม
1.2 อุปสรรคด้านภาษี
ปัจจัยทางด้านภาษีนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการควบรวมกิจการเป็นอย่างมาก
แม้ว่าปัจจุบันการควบรวมกิจการจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่กาหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตามเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
นั้นยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติจริง เช่น
(1) การยกเว้นภาษีเงินได้จากการชาระค่าตอบแทนด้วยหุ้นหรือการแลกหุ้น (share swap): พระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา 5 สัตตรส ที่ประกาศใช้ในปี 2555 ระบุให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับนิติบุคคลเฉพาะกรณี
การทา share swap ที่แลกกับหุ้นในบริษัทใหม่ทั้งหมดเท่านั้น ทาให้การทา share swap เพื่อโอนกิจการ
บางส่วนจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีและจะได้รับยกเว้นภาษีก็ต่อเมื่อยกเลิกบริษัทเดิมก่อนที่จะถูกควบรวมเท่านั้น
และการยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 291 ที่ประกาศใช้ในปี 2555 ระบุ
ให้เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ทาการ share swap เพื่อแลกกับหุ้นในบริษัท
ใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กิจการยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้รับสิทธิการ
ยกเว้นภาษี เช่น การโอนหุ้นที่ทา share swap นี้ต้องกระทาในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เป็นต้น
(2) ภาษีสาหรับการควบรวมกิจการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท: ตามประมวล
รัษฎากรไม่ได้ยกเว้นภาษีสาหรับการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มบริษัทเดียวกัน (qualified reorganization) ซึ่งเป็น
วิธีที่บริษัทขนาดใหญ่นิยมใช้เพื่อปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(3) การควบรวมกิจการในรูปแบบควบบริษัทไม่สามารถนาผลขาดทุนสะสมมาใช้เพื่อให้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ทาให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มภายหลังจากการควบรวมกิจการ
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(4) วิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีเงื่อนไขในรายละเอียดมาก เช่น 1) การควบรวม
กิจการโดยการโอนสินทรัพย์หรือกิจการบางส่วน บริษัทที่รับโอนกิจการต้องดาเนินกิจการในลักษณะเดียวกัน
เท่านั้นและต้องทาการโอนกิจการให้แล้วเสร็จภายในรอบบัญชีที่ตกลงโอนกิจการจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และ 2) การควบรวมกิจการโดยการโอนสินทรัพย์หรือกิจการทั้งหมด กาหนดให้บริษัทต้องจดทะเบียน
ยกเลิกและชาระบัญชีในรอบที่โอนกิจการ และต้องแจ้งโอนกิจการและเลิกกิจการก่อนวันโอนไม่น้อยกว่า 15 วัน
รวมถึงต้องแจ้งรับโอนกิจการก่อนวันรับโอนไม่น้อยกว่า 15 วันจึงจะได้รับยกเว้นภาษี เป็นต้น
จากอุปสรรคในด้านกฎหมายและด้านภาษีที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การควบรวมกิจการเพื่อพัฒนาธุรกิจและตลาดทุน แต่งตั้งโดย ก.ล.ต. ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน
ทาหน้าที่ส่งเสริมการควบรวมกิจการในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาด
ทุน อย่างไรก็ตามเมื่อ 18 พ.ย. 2555 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นให้สานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง (สศค.) ทบทวนหลักการและความจาเป็นของการเสนอร่างกฎหมายอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าการส่งเสริม
การควบรวมมีทางเลือกอื่นที่ทาได้โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. ผลกระทบจากคอขวด
แม้ว่าในปี 2553-2555 ประเทศไทยจะมีการควบรวมกิจการของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมาก แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วพบว่า จานวนและมูลค่าการทาธุรกรรมควบรวมของไทยยังน้อยกว่ามาก เห็น
ได้จากธุรกรรมควบรวมกิจการที่ทาสาเร็จและอยู่ระหว่างควบรวมระหว่าง ม.ค. – ต.ค. 2555 ของไทยมีเพียง
96 รายการ คิดเป็นมูลค่า 7,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ของสิงคโปร์มี 302 รายการ คิดเป็นมูลค่า 19,239
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของมาเลเซียมี 185 รายการ คิดเป็นมูลค่า 15,242 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และของไต้หวันมี
156 รายการ คิดเป็นมูลค่า 10,274 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ภาพที่ 16 และ 17)
นอกจากนี้ สัดส่วนการควบรวมกิจการของบริษัทไทยส่วนใหญ่เป็นการควบรวมกิจการกับบริษัท
ต่างประเทศ โดยระหว่างปี 2553-2555 มีจานวนธุรกรรมควบรวมกิจการกับต่างประเทศโดยเฉลี่ยคิดเป็น
64% ของจานวนธุรกรรมควบรวมทั้งหมด (ภาพ 16)
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ภาพที่ 16: จานวนธุรกรรมควบรวมกิจการที่ทาสาเร็จและอยู่ระหว่างควบรวม (รายการ)
ควบรวมกับบริษัทในประเทศ
137

491

2553

104
421
2554

สิงคโปร์

64% ็
ค

214
51

251
มค -ตค

80

83
264

206

2553

2554

มาเลเซี ย

71
114
มค -ตค

ควบรวมกับบริษัทต่างประเทศ

74

215

164

2553

2554

ไต้หวัน

ค
%

63
93
มค -ตค

62
93

49
94

2553

2554

32
64
มค -ตค

ไทย

ที่มา: Bloomberg

ภาพที่ 17: ปริมาณธุรกรรมควบรวมกิจการที่ทาสาเร็จและอยู่ระหว่างควบรวม (ล้านดอลลาร์สหรัฐ )
ควบรวมกับบริษัทในประเทศ

ควบรวมกับบริษัทต่างประเทศ

4,735

+ PTTGC 6,480
+ BIGC 1,187

6,654

9,140
3333,8699

2525,842
42

4,602
14,637
14
637

2553

2554

สิงคโปร์

มค -ตค

19,272
19
272

2553

7,906
15,019
15
019

2554

มาเลเซีย

1919,500
500
1010,539
539
4,703
มค -ตค

9,774

1111,869
869
9,479

6,807

2553

2554

4,854
5,420
มค -ตค

4,641
3,906

10,861

2553

2554

ไต้หวัน

1,253
6,287
มค -ตค

ไทย

หมายเหตุ: ในปี 2554 ปริมาณธุรกรรมควบรวมกิจการของไทยเพิ่มสูงขึ้นจากการควบรวมกิจการที่สาคัญคือ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอน
(PTTGC) จานวน 6,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) จานวน 1,187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา: Bloomberg

อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2553-2555 มีการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยขนาดใหญ่บาง
แห่ง ซึ่งภายหลังจากการควบรวมกิจการแล้วส่งผลให้กิจการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ การลดต้นทุน และการเพิ่มอานาจการแข่งขันทั้งด้านการเจรจาต่อรองและเพิม่ ส่วนแบ่ง
การตลาดที่ช่วยให้กิจการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ กิจการยังได้รับประโยชน์จากนักลงทุนที่ให้ความ
สนใจในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหลักทรัพย์
เพิ่มสูงขึ้น (กล่องที่ 2) ดังนั้น หากอุปสรรคด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการในปัจจุบัน
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ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทาธุรกิจแล้ว จะช่วยให้บริษัทไทยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินธุรกิจและขยายธุรกิจให้แข่งขันทัดเทียมกับต่างประเทศ
กล่องที่ 2: ตัวอย่างการควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับประโยชน์จากการควบรวม
ทั้งในด้านผลประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างก้าวกระโดด
1. ควบรวมกิจการในรูปแบบการได้มาซึ่งหุ้น (share acquisition) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซ็นคาร์ จากัด และบริษัท เอสเอสซีพี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็น
ผู้ดาเนินธุรกิจคาร์ฟูร์ในประเทศไทยด้วยมูลค่า 35,500 ล้านบาท ณ 13 พ.ย. 2553 ทาให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน) มีอานาจในการบริหารงานในธุรกิจคาร์ฟูร์ทั้งหมดแทน และเปลี่ยนชื่อสาขาจาก “คาร์ฟูร์”
เป็น “บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า” แทน
หลังการควบรวมกิจการในปี 2553 ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น ณ สิ้นปี 2554 มีรายได้สุทธิ
เท่ากับ 113,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% จากปี 2553 และมีกาไรสุทธิเท่ากับ 5,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86%
จากปี 2553 นอกจากนี้ ตัวชี้วัดด้านตลาดทุนที่สาคัญในปี 2554 ยังดีขึ้นทั้งด้าน market capitalization และ
ด้านสภาพคล่องจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน เป็นต้น
รายได้ (ล้านบาท

2553

2554

90,273

76,209

113,641

+49%

มค -กย

4,198

2553

+86%

5,242

2,816

กาไรสุทธิ (ล้านบาท

2554

มค -กย

market capitalization
(ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
P/E (เท่า)
ROE (%)

ก่อนควบรวม
2552
2553
34,059 72,726

2554
96,116

หลังควบรวม
2555
170,775

10

35

69

204

12.5
16

23.1
15

26.3
24

25.9
26
(ม.ค. – ก.ย. 2555)
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2. ควบรวมกิจการในรูปแบบการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการ (asset/business acquisition)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (BGH) ซื้อกิจการทั้งหมดและรับโอนภาระหนี้สินทั้งหมดของบริษัท
เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เมื่อ
1 เม.ย. 2554 และทาคาเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (tender offer) ของบริษัท ประสิทธิพัฒนา จากัด (มหาชน)
มีธุรกรรมควบรวม 11,868 ล้านบาท
หลังการควบรวมกิจการทาให้บริษัทเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นอันดันหนึ่งของประเทศไทย
ทั้งด้านรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์ โดยผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2554
มีรายได้สุทธิเท่ากับ 37,753 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% จากปี 2553 และมีกาไรสุทธิเท่ากับ 2,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
91% จากปี 2553 และมีตัวชี้วัดด้านตลาดทุน เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและด้านสภาพคล่องจาก
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว
รายได้ ล้านบาท

36,614

2553

37,753

24,351

+ %

2554

มค -กย

6,531

2553

+ %

4,386

2,295

กาไรสุทธิ ล้านบาท

2554

มค -กย

มูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
P/E (เท่า)
ROE (%)

ก่อนควบรวม
2552
2553
30,241 57,941

หลังควบรวม
2554
2555
125,728
175,410

27

77

150

410

19.1
13

25.2
15

31.8
18

23.6
23
(ม.ค. – ก.ย. 2555)

3. การควบกิจการ (amalgamation) กลุ่มบริษัท ปตท. ได้จัดกลุ่มธุรกิจใหม่โดยควบระหว่างบริษัท
ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จากัด (มหาชน) (PTTAR) ที่ธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส์ กับบริษัท ปตท.
เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTCH) เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยจัดตั้งบริษัทใหม่คือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC) เมื่อ 19 ต.ค. 2554
ผลจากการควบกิจการทาให้ในปี 2555 ทาให้บริษัทกลายเป็นแกนนาด้านธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท.
ที่ครบวงจรและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น มีกาไรสุทธิ
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ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง 81% เป็น 504,599 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 274,873 ล้าน
บาท อยู่ใน 10 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มเป็น 2,040 ล้านบาท

2553

2554

423,910
มค -กย

30,033

24,120

กาไรสุทธิ (ล้านบาท

16,633

+8 %

รายได้ (ล้านบาท
504,599

381,860

+32%

2553

2554

มค -กย

มูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (ล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
P/E (เท่า)
ROE (%)

ก่อนควบรวม
(ณ 19 ต.ค. 2554)
PTTAR
PTTCH
79,153
161,022

หลังควบรวม
2554
274,873

2555
315,619

650

1,129

2,040

1,054

6.8
18 (H1)

9.3
16 (H1)

9.9
14

10.0
15
(ม.ค. – ก.ย. 2555)

ที่มา: ตลท.

ที่มา: SET

3. ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขคอขวด
3.1 การออกกฎหมายให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์
การศึกษาพบว่า ในสิงคโปร์และมาเลเซียมีกฎหมายที่ระบุให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปรับปรุง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ เพื่อให้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ออกมา
บังคับใช้สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรูปแบบการจัดตั้งและบทบาทของภาคธุรกิจ ดังนี้
สิงคโปร์จัดตั้ง Securities Industry Council (SIC) ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจหลักทรัพย์ (the Securities and
Futures Act และ the Securities Industry Act) ในปี 2516 โดยคณะกรรมการ SIC แต่งตั้งโดย
กระทรวงการคลัง ปัจจุบันคณะกรรมการ SIC มี 16 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 13 คน จาก
กระทรวงการคลัง 2 คน และจากสถานศึกษา 1 คน โดยมีบทบาทกากับและดูแลให้การควบรวมกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จัดทา guidance notes เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
สาหรับการควบรวมกิจการ และจัดทาข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม
กิจการต่อกระทรวงการคลัง
มาเลเซียจัดตั้ง Companies Commission of Malaysia หรือเรียกอีกชื่อว่า Suruhanjaya Syarikat
Malaysia (SSM) ในปี 2545 ตาม Companies Commission of Malaysia Act ปี 2544 องค์กรนี้ประกอบด้วย
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ผู้แทนจากหน่วยงานกากับดูแลและผู้แทนจากภาคธุรกิจ มีบทบาทและหน้าที่สนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของ
บริษัทจากัด ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และกากับดูแลให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียน
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมถึงให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทจากัด เช่น พ.ร.บ. บริษัทจากัด มาตรา 125 (the Companies Act: Act 125) (2) พ.ร.บ.
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาตรา 197 (the Registration of Businesses Act: Act 197) (3) พ.ร.บ. ธุรกิจทรัสต์
มาตรา 100 (the Trust Companies Act: Act 100)
3.2 การออกกฎหมายการควบรวมกิจการ
ในไต้หวันได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. ควบรวมกิจการ (Business Mergers and Acquisitions Act) เมื่อ
6 ก.พ. 2545 เพิ่มเติมจากกฎหมายอื่นที่บังคับใช้ ได้แก่ (1) พ.ร.บ. บริษัทจากัด (the Company Act)
(2) พ.ร.บ. ธุรกิจหลักทรัพย์ (the Securities and Exchange Act) (3) the Statute for Upgrading Industries
(4) the Fair Trade Act และ (5) the Statute for Investment by Foreign Nationals โดยหลังจากนั้นได้
ปรับปรุงกฎหมายอีกครั้งเมื่อ 5 พ.ค. 2555 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้กับบริษัทที่ทาธุรกรรมควบรวมแต่ไม่
รวมถึงการควบรวมของสถาบันการเงิน ซึ่งการออกกฎหมายควบรวมกิจการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อจากัด
การแก้ไขกฎหมายอื่นโดยไม่จาเป็นเนื่องจากการแก้ไขกฎหมายใช้เวลานาน
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คอขวดที่ 5: การพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ใช้เวลานาน ทาให้กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุนของไทยล้าหลังและไม่สอดคล้องกับพัฒนาการใน
ตลาดทุน
1. คอขวดและผลกระทบจากคอขวด
พัฒนาการตลาดทุนในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
ของตลาดทุนไทยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น การเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้
อย่างเสรี และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการระดมทุนรูปแบบใหม่ๆ ผู้ประกอบการในตลาดทุนจึง
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือให้แข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สิ่งที่กาลังเป็นข้อกังวลที่สาคัญและอาจ
กลายเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันคือ ความล่าช้าของการพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์
ด้านตลาดทุนในประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุน ทาให้กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุนไทยที่
บังคับใช้ในปัจจุบันล้าหลังและไม่ทันกับพัฒนาการของตลาดทุน
1.1 การพิจารณากฎหมาย
ปัจจุบันมีร่างกฎหมายด้านตลาดทุนหลายฉบับที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณากฎหมาย ร่าง
กฎหมายบางฉบับอยู่ในกระบวนการพิจารณากฎหมายเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จากการศึกษาพบว่า
กฎหมายของไทยแต่ละฉบับใช้ระยะเวลาเฉลี่ยทั้งกระบวนการประมาณ 782 วันหรือนานกว่า 2 ปี (นับเฉพาะ
ระยะเวลาที่เข้าสู่การกระบวนการนิติบัญญัตซิ ึ่งเริ่มตั้งแต่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ) โดยขั้นตอนที่ใช้เวลาในการ
พิจารณานานที่สุดคือในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ใช้เวลาพิจารณา 262 วัน ตามมาด้วย สภาผู้แทนราษฎร
125 วัน สมาชิกวุฒิสภา 42 วัน6
งานศึกษาฉบับนี้ได้ทาการศึกษากระบวนการพิจารณากฎหมายด้านตลาดทุนในขั้นตอนปกติ
6 ขั้นตอน ดังนี้ (1) หน่วยงานนโยบายที่เกี่ยวข้องและ ก.ล.ต. พิจารณาหลักการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และ ตลท. (2) นาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของร่างกฎหมายที่
เสนอ (3) กฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎหมาย (4) คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมาย (5) สภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมายในสมัยประชุม และ (6) นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายเพื่อโปรด
เกล้าและประกาศราชกิจจานุเบกษา (ภาพที่ 18)
6

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอี าร์ไอ) (2555), “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการนิติบัญญัตไิ ทย” เป็นการศึกษา
เฉพาะกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของไทยตั้งแต่ 1 ม.ค. 2547 – 19 ก.ย. 2549
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ภาพที่ 18: สาเหตุสาคัญที่ทาให้การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนใช้ระยะเวลานาน
กระบวนการพิจารณากฎหมายด้านตลาดทุน
หน่วยงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ก ล ต พิจารณาหลักการร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

1

การทาความเข้าใจและ
พิจารณาหลักการระหว่าง
หน่วยงานใช้ระยะเวลานาน

ครม อนุมัติ
หลักการ

2

กฤษฎีกา
พิจารณาร่าง
กฎหมาย

การขาดความต่อเนื่องใน
การบริหารงานของรัฐมนตรี

ครม เห็น
ชอบร่าง
กฎหมาย

สภา ส ส และ
สมาชิกวุฒิ สภา
พิจารณาในสมัย
ประชุมสภา

3

ความเห็นไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เสนอ
และพิจารณาร่างกฎหมาย รวมถึง
หลักการที่เสนอในร่างกฎหมาย
ยังไม่ครบถ้ วน ทาให้ ต้องเริ่ม
กระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น

4

ขั้นตอนส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาดาเนินการ ไม่มีการ
กาหนดเวลาและไม่มีระบบ
ติดตามทีช่ ัด เจน

5

นายกรัฐมนตรี
ทูลเกล้าถวายเพื่อ
โปรดเกล้าและ
ประกาศราชกิจจา
กฎหมายที่ออกมายังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น ต้อง
ได้รับการทบทวน ทาให้การ
นาไปใช้ล่าช้า

หมายเหตุ: *สมัยประชุมสภาในแต่ละปีกาหนดปีและ 2 ช่วง ช่วงละ 4 เดือน คือ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. และ 1 ส.ค. – 28 พ.ย. หากเสนอเรื่องเข้าสภา
ไม่ทันจะต้องรอสมัยประชุมต่อไป

ระหว่างกระบวนการพิจารณากฎหมายข้างต้น มักพบสาเหตุสาคัญที่ทาให้การพิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเกิดความล่าช้า ดังนี้ (ภาพที่ 17)
(1) การทาความเข้าใจและพิจารณาหลักการระหว่างหน่วยงานใช้ระยะเวลานาน: อุปสรรคสาคัญที่ทา
ให้หน่วยงานกากับดูแลนโยบายด้านตลาดทุนที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลานานทาความเข้าใจและพิจารณาหลักการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทาให้ต้องเริ่มทาความ
เข้าใจและพิจารณาหลักการใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายและหลักการของผู้บริหารหรือคณะทางานชุด
ใหม่ นอกจากนี้ ยังขาดรูปแบบกระบวนการทาความเข้าใจเพื่อหาข้อสรุประหว่างหน่วยงานในประเด็นที่
ความเห็นไม่สอดคล้องกัน รวมถึงการติดตามประเด็นที่หารือโดยต่อเนื่อง ทาให้ต้องใช้เวลานานและบางครัง้ ไม่
สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้
ตัวอย่างร่างกฎหมายที่ประสบปัญหาข้างต้น เช่น 1) การเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในมาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง เพื่อกาหนดบทลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทาผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมจากบทลงโทษ
ทางอาญา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มพิจารณาหลักการตั้งแต่ก่อนปี 2551 และ 2) การเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนฯ เช่น การจัดการเงินปันผลคงค้างและการมอบฉันทะทางอิเลคทรอนิกส์ที่เริ่มพิจารณามาตั้งแต่
ปี 2554 ปัจจุบันร่างแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(2) การขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานของรัฐมนตรี: ตั้งแต่ปี 2551 – 2555 มีการเปลี่ยน
รัฐมนตรี 5 คน ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ทาให้ร่างกฎหมายส่วนใหญ่ที่เสนอแก้ไขถูกส่งกลับ
มาทบทวนและเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น
ตัวอย่างร่างแก้ไขกฎหมายที่ต้องนากลับมาทบทวนใหม่ เช่น 1) ร่างแก้ไข พ.ร.บ. การดาเนินคดีแบบ
กลุ่มในการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ (class action) เพื่อช่วยให้นักลงทุนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากการ
ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยไม่จาเป็นต้องฟ้องคดีเอง โดยเริ่มเสนอแก้ไขร่างมาตั้งแต่ปี
2543 และเคยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อปี 2547 แต่ปัจจุบันต้องนากลับมา
พิจารณาหลักการใหม่จากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และ 2) ร่างแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 ที่เริ่ม
เสนอแก้ไขร่างตั้งแต่ปี 2552 และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อต้นปี 2554 โดยเมื่อ
17 เม.ย. 2555 กระทรวงการคลังได้ขอถอนร่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนากลับมาทบทวนหลักการใหม่
(3) ความเห็นไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย รวมถึง
หลักการที่เสนอในร่างกฎหมายยังไม่ครบถ้วนทาให้ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้น: หน่วยงานที่เสนอร่าง
กฎหมายต้องทาความเข้าใจในหลักการและความจาเป็นของการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
และแม้ว่ากฎหมายจะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และหากคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่เห็นชอบใน
หลักการหน่วยงานที่เสนอร่างจะต้องนากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมาย
รวบรวมประเด็นและผลกระทบไม่ครบถ้วนจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้นเช่นกัน
ตัวอย่าง การเสนอร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุนเริ่มเสนอร่างกฎหมายตั้งแต่ปี
2552 และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ 4 ม.ค. 2555 แต่ต้องนาร่างกลับมาพิจารณาตั้งแต่ต้นถึง
2 ครั้ง ครั้งแรกเนื่องจากสาระสาคัญของร่างกฎหมายที่เสนอยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจ ตลอดจน
ไม่ครอบคลุมรูปแบบทางธุรกิจทั้งหมด โดยได้นาส่งร่างกฎหมายกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้งเมื่อ 7 ก.ค. 55 ครั้งที่ 2 เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น
ให้ทบทวนหลักการและความจาเป็นในการเสนอกฎหมายอีกครั้งเมื่อ 18 พ.ย. 55
(4) ขั้นตอนส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุระยะเวลาดาเนินการ ไม่มีกาหนดเวลาและไม่มีระบบติดตามที่ชัดเจน:
กระบวนการพิจารณากฎหมายส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุระยะเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังขาดระบบ
การติดตามร่างกฎหมายที่อยู่ในกระบวนการพิจารณา ทาให้ไม่สามารถติดตามสถานะและความคืบหน้าของ
การพิจารณากฎหมายได้ เช่น การแก้ไขกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน
การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (treasury stock) ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างแก้ไข
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กฎกระทรวงในปี 2551และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ
(5) กฎหมายที่ออกมายังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ต้องได้รับการทบทวน ทาให้การนาไปใช้ล่าช้า:
กฎหมายด้านตลาดทุนที่ประกาศใช้บางฉบับยังไม่สามารถนาไปใช้ได้ทันที เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาไม่
ครบถ้วนทุกประเด็นในหลักการหรือต้องทบทวนหลักการใหม่ ทาให้ต้องทยอยออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อจากัดหรือให้สิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกับกฎหมายเดิม
ตัวอย่างกฎหมายที่ออกมาแล้วยังต้องมีการแก้ไขปรับปรุง เช่น 1) พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุนที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2550 แต่ยังมีอุปสรรคภาระภาษีจากการทาธุรกรรรมที่ซ้าซ้อนทาให้ต้องออกพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่ 533 เพิ่มเติมเพื่อภาษีเท่าเทียมกับเครื่องมืออื่นๆ ในตลาดทุน และ 2) พ.ร.บ. กองทุนการออม
แห่งชาติที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 แต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างทบทวนหลักการและแก้ไขในสาระสาคัญ รวมถึง
ยกร่างกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
1.2 การพิจารณากฎเกณฑ์
ความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาแก้ไขและออกกฎเกณฑ์ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญที่ทาให้การออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความล่าช้าและไม่สอดคล้องกับการพัฒนาตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น ก.ล.ต. ตลท. กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ธปท. และกรมที่ดิน เป็นต้น
ซึ่งสาเหตุสาคัญที่ทาให้การพิจารณากฎเกณฑ์ใช้ระยะเวลานาน ได้แก่
(1) การขาดรูปแบบการออกผลิตภัณฑ์ที่คล่องตัวและตอบโจทย์นักลงทุนที่หลากหลาย: การขอ
อนุญาตออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและการระดมทุนใหม่จากหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ ใช้เวลานาน เพราะต้อง
ใช้ระยะทาความเข้าใจในหลักการร่วมกัน เช่น การหาความสมดุลระหว่างการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความ
ซับซ้อนกับข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้องนักลงทุนรายย่อยขนาดเล็ก เช่น การอนุญาตให้มีการซื้อขายใบอ้างอิง
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปลี่ยนมือได้ (ThaiDR) รูปแบบ unsponsored DR ซึ่งต้องจัดทาเกณฑ์อนุญาตให้
บล. และ บลจ. สามารถเสนอขาย ThaiDR อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศและทาการซื้อขายผ่านกระดานหลักทรัพย์
ในประเทศได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มพิจารณาหลักการร่วมกันตั้งแต่ปี 2554 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ออกผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากมีขอ้ กังวลแนวทางการกากับดูแล เรื่องการเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่นักลงทุนรายย่อย
และการเปิดเผยข้อมูล
(2) การขาดความต่อเนื่องในหลักการเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน: การเปลี่ยน
แปลงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทาให้ต้องเริ่มกระบวนการทาความเข้าใจระหว่างหน่วยงานใหม่ โดยอาจ
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มีประเด็นเชิงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจด้านตลาด
ทุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีจานวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากมีเจ้าหน้าที่ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้จะ
ทาให้การพิจารณากฎเกณฑ์หยุดชะงัก เช่น การปรับแก้ไขเกณฑ์สาหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนให้คล่องตัวซึ่งเริ่ม
พิจารณาหลักการมาตั้งแต่ปี 2553 แต่เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องของนโยบายทาให้การปรับปรุงเกณฑ์และ
การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีธุรกิจเงินร่วมลงทุนเกิดความล่าช้า
(3) การพิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์มีลักษณะทยอยดาเนินการไม่เบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน ทาให้บาง
กฎเกณฑ์ยังไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง: มีบางกฎเกณฑ์ที่ออกมาบังคับใช้แล้วแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง เพราะกฎเกณฑ์ที่ออกมาบังคับใช้ขาดความชัดเจนและไม่เอื้อต่อการนาไปปฏิบัติ นอกจากนี้
บางกฎเกณฑ์ที่ออกมาแล้วยังต้องทยอยแก้ไขหรือออกกฎเกณฑ์อื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขข้อจากัดหรือให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติม เช่น 1) เกณฑ์การรับบริษัทต่างชาติเข้าจดทะเบียนรูปแบบ secondary listing มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2552 แต่ปัจจุบันยังไม่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะยังมี
อุปสรรคที่ต้องแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมวด 3/1 เพื่อยกเว้นให้บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศไม่ต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมวด 3/1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการและหน้าที่ของกรรมการ
บริษัท โดยสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนของประเทศนั้นๆ เพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียน และ
การยกเว้นภาษีเงินปันผลสาหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (bonus issue หรือ stock
dividend) รวมถึงการปรับปรุงเกณฑ์ให้เป็นสากลเพื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศ และ 2) การรับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เริ่มพิจารณาตั้งแต่ปี 2553 และ
เกณฑ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2555 แต่เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนด้านภาษี เช่น การเสียภาษีเงินได้
จากการรับรู้รายได้และการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ จากการรับโอนผลประโยชน์ เป็นต้น ทาให้ infrastructure fund ที่
สนใจเข้ามาจดทะเบียนชะลอการเข้าจดทะเบียนเพื่อรอความชัดเจนด้านภาษี
จากอุปสรรคแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะส่งผลให้กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการตลาดทุนและความสามารถในการแข่งขันของตลาด
ทุนไทยแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานที่ทาหน้าที่เสนอแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ขาดแรงจูงใจที่จะเสนอแก้ไข
กฎหมายที่ต้องใช้เวลานานหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ไม่ทาเป็นองค์รวมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบทุกขั้นตอน
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2. ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขคอขวด
2.1 การปฏิรูปกฎหมายตลาดทุนของเกาหลี
กระทรวงการคลังของเกาหลีดาเนินการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง โดยในปี 2548 กระทรวงการคลัง
มอบหมายให้ Financial Supervisory Commission (FSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแล ทาการปฏิรูปกฎหมาย
ด้านตลาดทุนทั้งหมด เนื่องจากพบปัญหาสาคัญด้านตลาดทุนที่สาคัญ เช่น
(1) การระดมทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีจานวนน้อยและมีสัดส่วนการระดมทุนผ่านตลาดทุนอยู่ใน
ระดับต่าเมื่อเทียบกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
(2) กฎหมายด้านตลาดทุนเดิมล้าหลังไม่สอดคล้องกับพัฒนาการตลาดทุนและตลาดเงิน เช่น
-

กฎหมายแยกเป็นหลายฉบับเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้และนาไปใช้

-

กฎหมายไม่ครอบคลุมรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ

-

กฎหมายเดิมมีบทลงโทษที่ขาดความยืดหยุ่นเป็นอุปสรรคต่อการต่อการแข่งขัน

-

การขาดกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุน (investor protection) ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ

เกาหลีได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่คือ Capital Markets Act เมื่อ 4 ก.พ. 2552 โดยได้ปรับโครงสร้าง
ของกฎหมายเดิมให้รองรับการรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนใหม่ๆ และสร้างความเชื่อมโยงใน
ด้านผลิตภัณฑ์ การดาเนินธุรกิจ และความต้องของลูกค้า โดยกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้รวมกฎหมายเดิมหลาย
ฉบับไว้ด้วยกัน ได้แก่ (1) the Securities and Exchange Act (2) the Futures trading Act (3) the Asset
Management Business Act (4) the Trust Business Act (5) the Act on Merchant Bank และ (6) the
Securities and Futures Exchange Act (ภาพที่ 19)
ข้อแตกต่างของกฎหมายฉบับเดิมและฉบับใหม่คือ กฎหมายด้านตลาดทุนเดิมมีหลายฉบับและไม่มี
ความเชื่อมโยงของกฎหมายระหว่างกลุ่มธุรกิจ เช่น กฎหมายของธนาคาร (the Banking Act) และกฎหมาย
ของธุรกิจประกัน (the Insurance Business Act) แต่กฎหมายฉบับใหม่นี้เปลี่ยนจากมุมมองผลิตภัณฑ์ในตลาด
ทุนไปเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงิน (financial investment product) และเชื่อมโยงเนื้อหาของกฎหมาย
ให้คลอบคลุมกฎหมายของธนาคารและและธุรกิจประกัน เพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการลงทุนที่
หลากหลายยิ่งขึ้น
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การปฏิรูปกฎหมายด้านตลาดทุนของเกาหลี ส่งผลให้
-

มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รองรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่ครบถ้วน (financial
investment services) ครอบคลุมการทาธุรกิจตลาดทุน เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการ
ลงทุน ธุรกิจให้คาแนะนาการลงทุน และธุรกิจทรัสต์

-

มีกฎหมายครอบคลุมการทาธุรกิจด้านการลงทุนที่ครบถ้วน (financial investment company)
เช่น ขยายประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ และกากับดูแลธุรกิจอย่างทั่วถึง

-

มีกลไกสาหรับการคุ้มครองสิทธิของนักลงทุนรายย่อยที่ทันกับการพัฒนาสินค้าและบริการ
เช่น การให้คาแนะนานักลงทุนรูปแบบ “Know Your Customer” ซึ่งผู้แนะนาต้องแนะนา
ผลิตภัณฑ์ตามพื้นฐานความรู้และประการณ์การลงทุนของลูกค้า

-

มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รองรับการทาธุรกรรมข้ามประเทศ (cross border) และธุรกรรม
ข้ามตลาด (cross market)

ภาพที่ 19: การปรับโครงสร้างของกฎหมายเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนในเกาหลี
โครงสร้างกฎหมายเดิม

โครงสร้างกฎหมายใหม่ (ป 2552)

ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

เงินฝาก
(Banking
Act)

ตลาดหุ้น /ตลาดอนุพันธ์
(Securities and Exchange
Act /Futures Trading Act/
Asset Management
Business Act)

ธุรกิจประกัน
(Insurance
Business Act)

เงินฝาก
(Banking
Act)

Financial investment
products
(Capital Markets Act)

ธุรกิจประกัน
(Insurance
Business Act)

ที่มา: Consolidation and Reform of Financial Market Regulation in Korea (Park, 2011)

2.2 รูปแบบการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและการจัดกลุ่มนักลงทุนของต่างประเทศ
เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติและดูแลให้เหมาะสม
ในสิงคโปร์ได้กาหนดโครงสร้างของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและจัดกลุ่มนักลงทุน โดย
แยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน (specified investment product: SIP) เช่น ETF derivatives และ
structured warrant เป็นต้น ออกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ (excluded investment product: EIP) เช่น หุ้น และ
warrant พร้อมทั้งได้จัดกลุ่มของนักลงทุนและระบุคุณสมบัติของนักลงทุนอนุญาตให้ซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนได้ เช่น หากเป็นนักลงทุนบุคคลขนาดเล็กตามเกณฑ์ฐานะทางการเงิน (ตารางที่ 6) จะต้องผ่าน
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การทดสอบตามเงื่อนไขของหน่วยงานกากับดูแล ได้แก่ customer account review กับ บล. หรือ SGX Online
Education กับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จึงจะสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้
รูปแบบการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เชื่อมโยงกับการจัดกลุ่มนักลงทุนช่วยให้หน่วยงาน
กากับดูแลลดข้อกังวลเรื่องการให้ความรู้แก่นักลงทุนรายย่อยและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทาให้การออก
ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูงทาได้ง่ายขึ้น สาหรับในไทยได้การจัดกลุ่มของนักลงทุนบุคคลที่
เป็น accredit investor แล้วตามประกาศกรอบคุณสมบัติของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนใหญ่ เมื่อ 9 ก.ค. 2555
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับการจัดกลุ่มของนักลงทุน
ตารางที่ 6: รูปแบบการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและการจัดกลุ่มนักลงทุน
ประเทศ

สิงคโปร์

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุนตามความซับซ้อน

นักลงทุนที่สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มี ความซับซ้อนได้

หลักทรัพย์ที่มี
ความซับซ้อน
(specified investment
product: SIP)

หลักทรัพย์อื่น
(excluded investment
product: EIP)

นักลงทุนบุคคล
ขนาดเล็ก

นักลงทุนบุคคลที่เป็น
accredited investor

นักลงทุนสถาบัน
ในประเทศและ
นักลงทุนต่างชาติ

ETF, ETN, certificates,
structured warrant,
stapled securities,
extended settlement
contracts, derivatives

Common stock, warrant,
REIT, ADR, collective
investment schemes
(investing only in EIP),
business trust


ถ้าผ่าน Customer
Account Review หรือ
ผ่าน SGX Online
Education


มีสินทรัพย์สุทธิ > 2
ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
หรือมีรายได้ต่อปี > 0.3
ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ใน
1 ปีที่ผ่านมา





มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50
ล้านบาทขึ้นไป หรือมี
รายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้าน
บาท หรือมีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตั้งแต่ 10
ล้านบาทขึ้นไป*
หมายเหตุ: *ก.ล.ต. อยู่ระหว่างแก้ไขเกณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศกรอบคุณสมบัติของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ที่มา: MAS
ไทย

ไม่มีการจัดประเภทผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
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คอขวดที่ 6: การดาเนินคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ใช้เวลานานและขาด
มาตรการทางแพ่ง
1. คอขวด
การพิจารณาและบังคับคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่สาคัญมากต่อการรักษา
ความเป็นธรรมในตลาดทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่เป็นกฎหมาย
หลักสาหรับกากับดูแลคดีความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ได้กาหนดบทลงโทษไว้เฉพาะประเภทคดีอาญาและมี
กระบวนการดาเนินคดีหลายขั้นตอนซึ่งใช้เวลานาน ทาให้การพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีผล
สัมฤทธิ์น้อย
1.1 การพิจารณาคดีอาญา
การพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาต้องเป็นไปตามมาตรฐานการพิสูจน์จนสิ้นสงสัย (prove beyond
reasonable doubt) ขณะทีค่ วามผิดในคดีหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ผู้กระทาความผิดจะร่วมกันทาเป็นกลุ่ม รู้เห็น
และแบ่งหน้าที่กันดาเนินการ และพยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทาความผิด ดังนั้น
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดจึงทาได้ยาก
1.2 ขั้นตอนการดาเนินคดี
กระบวนการดาเนินคดีใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีมี
หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกระบวนการก่อนส่งฟ้องศาล7 กล่าวคือ
(1) ก.ล.ต. เป็นเจ้าพนักงานกากับดูแล แต่มิใช่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ดังนั้น เมื่อพบการกระทาผิดจึงมีหน้าที่เฉพาะการรวบรวมหลักฐานและส่งเรื่องต่อให้พนักงาน
สอบสวน (กรมสอบสวนคดีพิเศษ: DSI) เพื่อสืบสวนและรวบรวมหลักฐานซ้าอีกครั้ง ทาให้พยานบุคคลที่ ก.ล.ต.
สอบถ้อยคาไปแล้ว ต้องถูกเรียกมาให้ถ้อยคาใหม่ซึ่งใช้เวลานานและสร้างภาระซ้าซ้อนให้กับพยานบุคคล และ
บางครั้งอาจนาไปสู่ปัญหาพยานเปลี่ยนคาให้การ นอกจากนี้ หลักฐานบางประเภทอาจเสื่อมไปตามเวลาหรือ
ระยะเวลาในการจัดเก็บจากัด เมื่อกระบวนการสืบสวนมีระยะเวลานานจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องสงสัยจะหลบหนี
ยักย้ายทรัพย์สิน และทาลายหลักฐาน
(2) เมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วจะส่งเรื่องต่อให้พนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาเรื่องและ
ส่งฟ้องศาลในฐานะโจทก์ต่อไป อย่างไรก็ดี หากพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดี จะแจ้งเรื่องกลับมา
7

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (2554), “เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ในชั้นก่อนฟ้องคดี”
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เฉพาะที่พนักงานสอบสวน โดย ก.ล.ต. อาจไม่ทราบเรื่องและเหตุผลที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง จึงขาดโอกาสชี้แจง
เพิ่มเติมแก่พนักงานอัยการ โดยเฉพาะในประเด็นเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดทุน
2. ผลกระทบจากคอขวด
การพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาจนสิ้นสงสัยที่ทาได้ยากและขั้นตอนการดาเนินคดีที่มีระยะเวลานาน
ทาให้การพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีผลสัมฤทธิ์น้อย โดยใน 20 ปีที่ผ่านมาพบว่า การดาเนิน
คดีอาญาภายหลังจากการกล่าวโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 287 คดี มีกรณีที่ไม่เกิดการฟ้องคดี
เนื่องจากขาดอายุความและผู้ต้องหาหลบหนีหรือเสียชีวิตถึง 41 คดี หรือคิดเป็น 14% ของจานวนคดีทั้งหมด
ขณะทีม่ ีคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษและคดีสิ้นสุดเพียง 21 คดี หรือคิดเป็น 7% ของจานวนคดีทั้งหมด
(ตารางที่ 7)
กระบวนการตั้งแต่ ก.ล.ต. ตั้งเรื่อง ถึงศาลชั้นต้นพิพากษาในช่วงที่ผ่านมาใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ
4 ปี และมีบางคดีที่การดาเนินคดีใช้เวลาเป็น 10 ปี เช่น คดีเกี่ยวกับการสร้างราคาของ บริษัท อุตสาหกรรมผ้า
เคลือบพลาสติกไทย จากัด (มหาชน) (TCOAT) และ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (THIP)
ที่ ก.ล.ต. พบการกระทาความผิดในปี 2537 และ 2538 และการพิจารณาสืบสวนคดีถึงศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว
เสร็จในปี 2548 (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 7: การดาเนินคดีอาญาภายหลังการกล่าวโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ป 2535 – มี.ค. 2555
การดาเนินการ
1. ไม่มีการฟ้องคดี
- ขาดอายุความ
- ผู้ต้องหาหลบหนี/เสียชีวิต
- สั่งไม่ฟ้อง
2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน
อัยการ และศาล

จานวนคดี
27
14
73

สัดส่วน
9%
5%
25%

14%

97

34%

3. ศาลชั้นต้นพิพากษา แต่คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด
- ศาลชั้นต้นยกฟ้อง
- ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ

7
31

2%
11%

4. ศาลชั้นต้นพิพากษาและคดีสิ้นสุด
- ศาลชั้นต้นยกฟ้อง
- ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ

17
21

6%
7%

รวม

287

100%

เวลาพิจารณาคดี
หลบหนี > 10 ปี

เฉลี่ย 4 ปี*
(ตั้งแต่ ก.ล.ต. ตั้งเรื่อง ถึง
ศาลชั้นต้นพิพากษา)

ที่มา: ก.ล.ต. (มี.ค. 2555) และ *ก.ล.ต. (ความคืบหน้าตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย – พ.ค. 2554)
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ตารางที่ 8: ตัวอย่างการดาเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
บริษัท

ความผิด

ศาลชั้นต้นพิพากษา

TCOAT

สร้างราคาในปี 2537

ปี 2548 (รวมเวลา 11 ปี)

THIP

สร้างราคาในปี 2538

ปี 2548 (รวมเวลา 10 ปี)

ROYNET

Insider trading ในปี 2546

ปี 2554 (รวมเวลา 9 ปี)

สร้างราคาในปี 2551
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3. ตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขคอขวด
ต่างประเทศมีหลายแนวทางเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และ
ประสิทธิภาพในขั้นตอนการดาเนินคดี ดังนี้
3.1 การใช้มาตรการทางแพ่ง
สาหรับการพิจารณาคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในหลายประเทศมีทั้งมาตรการทางอาญาและทางแพ่ง
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการพิจารณาคดี เช่น กรณีออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ (ตารางที่ 9) เนื่องจาก
มาตรการทางแพ่งพิจารณาพยานหลักฐานด้วยหลักพยานหลักฐานที่มีน้าหนักยิ่งกว่า (preponderance of
evidence) ทาให้กระบวนการมีความรวดเร็ว ขณะทีม่ าตรการทางอาญาพิจารณาพยานหลักฐานด้วยหลัก
การพิสูจน์จนสิ้นสงสัย (beyond a reasonable doubt) และต้องจับผู้ต้องหาได้ก่อนจึงสามารถพิจารณาคดีได้
นอกจากนี้ มาตรการทางแพ่งยังมีบทลงโทษที่หลากหลายเพื่อเอาผิดกับผู้กระทาความผิดและเยียวยา
ผู้เสียหาย เช่น เรียกค่าปรับ เรียกคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการฝ่าฝืนกฎหมาย เรียกค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปใน
กระบวนการตรวจสอบ จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียผลประโยชน์ ห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
3.2 เจ้าพนักงานที่เป็นหน่วยงานกากับดูแลมีสิทธิสืบสวนคดีและ/หรือฟ้องคดีได้เอง
กรณีออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ได้มอบอานาจสืบสวนและดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลให้กับเจ้า
พนักงานที่เป็นหน่วยงานกากับดูแล กล่าวคือ เมื่อเจ้าพนักงานพบการกระทาความผิดสามารถเก็บหลักฐานและ
สืบสวนคดีด้วยวิธีพิเศษต่างๆ เช่น การดักฟังโทรศัพท์ การแฝงตัว ได้เอง และเมื่อพบมูลความผิดสามารถส่ง
ฟ้องศาลได้โดยตรง
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นอกจากนี้ กรณีสิงคโปร์ที่มี Commercial Affairs Department (CAD) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแล
ความผิดในภาคธุรกิจและการเงิน ได้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการประจาที่ CAD เพื่อให้
การสืบสวนและส่งฟ้องต่อศาลเป็นเอกภาพ
ตารางที่ 9: การพิจารณาและสืบสวนคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในประเทศต่าง
หน่วยงาน
กากับดูแล

ขอบเขต
การกากับ
การพิจารณาคดี
ดูแล

กระบวนการพิจารณาและสืบสวนคดี
การสอบสวนไม่ซ้าซ้อน

หน่วยงานกากับดูแลเป็น
โจทก์ฟ้องคดีได้โดย
ไม่ต้องผ่านอัยการ

 มีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการประจา
ที่ CAD เพื่อให้การสอบสวนและส่งฟ้องต่อศาลเป็นเอกภาพ

สิงคโปร์
Commercial Affairs
Department (CAD)

ภาคธุรกิจ
และการเงิน

สหรัฐอเมริกา
Securities Exchange
Commission (SEC)

ตลาดทุน

ออสเตรเลีย
Australian Securities
and Investments
Commission (ASIC)

ตลาดทุน

 มีอานาจสอบสวนและ
 สามารถส่งฟ้องเองหรือจะ
ดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลได้ ส่งผ่านพนักงานอัยการก็ได้
เองตามกฎหมาย

มาเลเซีย
Securities
Commission (SC)

ตลาดทุน

มีอานาจสอบสวนและส่ง
สานวนให้พนักงานอัยการ
พิจารณาได้โดยตรง

คดีอาญา
และคดีแพ่ง

คดีอาญา
ไทย
ก.ล.ต.

ตลาดทุน

 มีอานาจสอบสวนและ
 สาหรับคดีแพ่ง
ดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลได้ X สาหรับคดีอาญาต้องส่ง
เองตามกฎหมาย
ฟ้องโดยพนักงานอัยการ

 สาหรับคดีอาญาบาง
ประเภท SC สามารถสั่งฟ้อง
ได้เองโดยไม่ต้องผ่านอัยการ
หากได้รับความเห็นชอบจาก
อัยการสูงสุด

X ต้องส่งเรือ่ งให้พนักงานสอบสวน (DSI) เพื่อสอบสวนซ้า
และส่งเรื่องต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พิจารณาสั่งฟ้อง

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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บทส่งท้าย
ภายใต้ภาวะตลาดทุนไทยที่มีพัฒนาการและความซับซ้อนมากขึ้นเป็นลาดับ ความต้องการของผู้ร่วม
ตลาดที่เกิดขึ้นจานวนมากและหลากหลาย จาเป็นต้องได้รับการตอบสนองอย่างทันการณ์ ในขณะที่โครงสร้าง
ตลาดทุนไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถทาหน้าที่ในการจัดสรร ระดมทุน และติดตามการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากคอขวดสาคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ดังนั้น การพัฒนาตลาดทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดทุนใน
ต่างประเทศ จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมไม่สามารถละเลยภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งไป ซึ่ง
หากผู้ร่วมตลาดทุนทุกภาคส่วนเล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของคอขวดต่างๆ และแก้ไขอย่างเป็นองค์
รวม โดยอาจพิจารณาตัวอย่างแนวทางแก้ไขปัญหาคอขวดของต่างประเทศจากงานศึกษาฉบับนี้ มาปรับใช้เพื่อ
วางแนวนโยบาย ปรับกระบวนการ และปรับกรอบวิธีคิด ให้เหมาะสมกับกรณีปัญหาของตลาดทุนไทย ย่อมจะ
ช่วยให้ตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและก้าวกระโดด รวมถึงจะเป็นเครื่องมือสาคัญทีช่ ่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
คอขวดสาคัญของตลาดทุนไทย
ผูแ้ นะนาการลงทุนในหลักทรัพย์: มีจานวนจากัดและไม่สามารถดูแล
นักลงทุนได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่
ช่องทางการจัดจาหน่ายกองทุนรวม: อยูใ่ นระบบธนาคารพาณิชย์ ซึง่
ขาดแรงจูงใจทีจ่ ะแนะนาการซือ้ ขายกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุน
รวมของ บลจ ทีไ่ ม่ได้สงั กัดธนาคารพาณิชย์

การลงทุนของกองทุนประกันสังคม: นับเป็นการลงทุนของรัฐ แม้วา่
ทรัพย์สนิ จะเป็นของแรงงานภาคประชาชน ซึง่ ถ้าภาครัฐถือหุน้ รวมเกิน
ครึง่ หนึง่ บริษทั จดทะเบียนจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
4 การควบรวมกิจการ: กฎหมายและภาษีเป็นอุปสรรคต่อการควบรวม
กิจการภายในประเทศ ทาให้บริษทั จดทะเบียนไม่สามารถเติบโตได้
อย่างก้าวกระโดด
5 การพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์: ใช้เวลานานทาให้กฎหมาย
และกฎเกณฑ์ดา้ นตลาดทุนของไทยล้าหลังและไม่สอดคล้องกับ
พัฒนาการในตลาดทุน
การดาเนินคดีเกีย่ วกับหลักทรัพย์: มีขน้ั ตอนทีใ่ ช้เวลานานและขาด
มาตรการทางแพ่ง
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