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บทสรุปผูบริหาร
ผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเปดเสรีภาคการเงินในชวง 20
ปที่ผานมา ทําใหระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เกิดการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศและการเปดเสรีการทําธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดทุนโลกเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นและเกิดความทาทายสําหรับ
ธุรกิจตลาดหลักทรัพยแบบดัง้ เดิม (traditional exchange) 3 ประการหลัก คือ (1) การรวมตัว
(consolidation) ระหวางตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม (2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูลงทุน
และผูระดมทุน และ (3) การเกิดกระดานซื้อขายหลักทรัพยทางเลือก (alternative trading system :
ATS)
การจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมสวนใหญเกิดขึ้นจากความรวมมือของกลุมบริษัท
หลักทรัพย (บล.) เพื่อเปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย หรือที่เรียกวามีโครงสรางแบบ
mutual-owned หรือ member-owned ที่มีการจํากัดจํานวน บล. ที่เปนสมาชิก (close access) และ
บล. ที่เปนสมาชิกเหลานั้นจะมีสว นรวมบริหารตลาดหลักทรัพย โดยสมาชิกแตละรายมีหนึ่ง
คะแนนเสียงเทากัน (1 member - 1 vote) ซึ่งภายใตภาวะการแขงขันในตลาดทุนโลกที่ไมรุนแรง
มากนัก โครงสรางดังกลาวจะยังสามารถทํางานไดดี อยางไรก็ตาม ภายใตการแขงขันที่รุนแรงมาก
ขึ้น โครงสรางดังกลาวจะทําใหตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพการดําเนินงานต่ํา
มีความเสี่ยงทีจ่ ะสูญเสียสวนแบงทางการตลาด และมีแนวโนมถูกลดทอนบทบาท (marginalized)
ในตลาดทุนโลกไปอยางตอเนื่อง เพราะปญหาเชิงโครงสราง 3 ประการ คือ (1) ความขัดแยงเชิงผล
ประโยชนระหวางตลาดหลักทรัพยและ บล. ที่เปนสมาชิก (2) กระบวนการตัดสินใจที่ขาด
ประสิทธิภาพ โดยนิยมใชการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอกฉันท (consensus base) เปนหลัก แมวา
แตละสมาชิกจะมีคะแนนเสียงที่เทากันก็ตาม และ (3) ความไมเทาเทียมระหวางการสนับสนุน บล.
และผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ
ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทใน
ตลาดทุนโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การ demutualization โดยเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารจาก mutual-owned และ non-profit structure ไปเปน shareholder-owned และ
for-profit structure โดยโครงสรางแบบใหมจะชวยใหเกิด (1) โครงสรางการถือหุนทีช่ ัดเจน และ

i

ชวยกระจายการถือหุนและอํานาจการบริหารใหครอบคลุมผูรวมตลาดทุนอยางเหมาะสม เกิดความ
โปรงใสและลดความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวาง บล. และผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ (2) การทํางาน
แบบองคกรธุรกิจ (profit motive organization) ที่มีกระบวนการตัดสินใจที่คลองตัว เพราะเปลี่ยน
จากระบบการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอกฉันท ไปเปนแบบเห็นดวยตามเสียงขางมาก (majority
base) ทําใหสามารถปรับตัวไดเร็ว และ (3) การเชื่อมโยงทางธุรกิจกับตลาดหลักทรัพยอื่นทําไดงาย
เนื่องจากมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน เปดโอกาสใหไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาด
การใช trading platform เดียวกัน และการมี network ที่เชื่อมตอถึงกัน เปนตน
เนื่องจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพยเกีย่ วของและกระทบกับหลายภาคสวนใน
ประเทศ ทําใหหลายครั้งผูมีสวนไดเสียในตลาดอาจเกิดขอสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการ
demutualization ตลาดหลักทรัพย งานศึกษาฉบับนี้จึงเนนศึกษาประสบการณของตลาดหลักทรัพย
ตางๆ ที่ผานการ demutualization และ/หรือผานการนําบริษัทตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน
(initial public offering : IPO) มาแลว เพื่อตอบขอสงสัยและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
demutualization ตลาดหลักทรัพย 8 ประการ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะนําไปสูการเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย
และการเพิ่มการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศไดหรือไม
ผลการศึกษา : การแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศสามารถเพิ่มไดจาก 2 ปจจัย คือ
(1) การเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย และ (2) สภาพคลองในตลาดหลักทรัพยที่เพิ่มมากขึ้น
ภายหลังการ demutualization จูงใจใหเกิดคูแขงใหมๆ เขามาแขงขันในตลาด อยางไรก็ดี ระดับของ
การแขงขัน (degree of competition) ยังขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ขนาดเศรษฐกิจและตลาดทุนของ
ประเทศ และนโยบายของภาครัฐในการมีตลาดหลักทรัพยที่เปน national champion เปนตน
ประเด็นที่ 2 : ความเปน natural monopoly ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย ทําใหภายหลังการ
demutualization และมีการดําเนินงานแบบองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไร จะนําไปสูการปรับเพิ่ม
คาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมหรือไม

ii

ผลการศึกษา : การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมภายหลังการ demutualization อยางไมเปนธรรมเปนสิ่งที่
เกิดไดยากเนื่องจาก (1) หนวยงานกํากับดูแลในหลายประเทศยังมีอํานาจควบคุมคาธรรมเนียมของ
ตลาดหลักทรัพย และ (2) ธุรกิจตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจที่ตองเผชิญกับการแขงขันสูงจากตาง
ประเทศ ทั้งในรูปของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมและ ATS โดยเฉพาะภายใตสภาวะที่ผูลงทุนและ
ผูระดมทุนมุงหาชองทางการทําธุรกรรมที่ตนทุนต่ําและประสิทธิภาพสูงเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยัง
พบวาในบางตลาดหลักทรัพยมีการปรับโครงสรางคาธรรมเนียมทีจ่ ัดเก็บจาก บล. และผูรวมตลาด
อื่นใหเหมาะสมขึ้น อาทิ คาธรรมเนียมสําหรับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ลดลงในอัตราที่มากกวา
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บจาก บล. เปนตน
ประเด็นที่ 3 : ภายหลังการ demutualization ผลประโยชนที่ขัดแยง (conflict of interest) กันของ
ตลาดหลักทรัพยระหวางการแสวงหาผลกําไรและการกํากับดูแลตลาด จะนําไปสูมาตรฐานการ
กํากับดูแลตลาดที่หยอนยานลงหรือไม
ผลการศึกษา : จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวามี 4 แนวทางที่นิยมใชเพื่อปองกัน
ปญหา คือ (1) การวางกรอบการอภิบาลองคกร (governance arrangement) ใหคณะกรรมการของ
ตลาดหลักทรัพยตองมีบุคคลที่มีหนาที่หลักในการดูแลผลประโยชนของสาธารณะ (public interest
director) หรือบุคคลที่มีความอิสระ (independent director) (2) การกําหนดบทบาทในดานการกํากับ
ดูแลระหวางตลาดหลักทรัพยและทางการใหชัดเจน (3) สรางกระบวนการตรวจสอบของทางการ
(regulatory oversight process) ที่รัดกุม ซึ่งรวมถึงกรณีตลาดหลักทรัพยนําหุน ของตนเขาจดทะเบียน
ดวย และ (4) การแยกโครงสรางองคกรดานการกํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรัพยออกจากสวน
งานธุรกิจอื่นๆ
ประเด็นที่ 4 : การ demutualization จะทําใหขาดองคกรที่จะทํางานพัฒนาตลาดทุนและคุมครอง
ผูลงทุนหรือไม
ผลการศึกษา : ภายหลังการ demutualization ในตางประเทศพบวายังมีการพัฒนาตลาดทุนและ
คุมครองผูลงทุนอยางตอเนื่องผานหลายวิธี เชน การจัดตัง้ สถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ซึง่
กรอบการดูแลอาจเจาะจงเฉพาะตลาดทุนหรือครอบคลุมทั้งตลาดทุนและภาคการเงินในวงกวาง
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และการคุมครองผูลงทุนโดยรวม เปนตน ซึง่ จะแตกตางกันไปขึ้นอยูก ับระดับของการพัฒนาของ
ตลาดทุนและภาคการเงินในประเทศนั้นๆ และระดับเงินกองทุนที่สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหมไดรับ
ประเด็นที่ 5 : การ demutualization เปนชองทางใหกลุมผลประโยชนภายในประเทศบางกลุมหรือ
ตางประเทศเขามาครอบงําตลาดหลักทรัพยไดหรือไม
ผลการศึกษา : จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวามีมุมมอง 2 ดานเกีย่ วกับการถูก
ควบรวมภายหลังการทํา demutualization โดยกลุมหนึ่งมองวาการควบรวมชวยสงเสริมศักยภาพใน
การแขงขัน ขณะที่อกี กลุมเห็นวาการควบรวมกระทบตอผลประโยชนของประเทศ ซึ่งจาก
ประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวามี 3 แนวทางหลักที่นิยมใชผสมผสานกันเพื่อปองกัน
ปญหาดังกลาว คือ (1) การจํากัดสัดสวนการถือครองหุนขั้นสูง (maximum shareholding limit) ของ
นักลงทุนตางประเทศและนักลงทุนแตละราย (2) การใหภาครัฐและ/หรือสถาบันเพื่อการพัฒนา
ตลาดทุนเปนผูถือหุนรายใหญ และ (3) การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการเขาควบรวมตลาด
หลักทรัพย อยางไรก็ดมี ีขอสังเกตวา ภาครัฐหรือหนวยงานกํากับอาจผอนปรนกฎเกณฑตางๆ ใน
เวลาตอมาเพื่อใหเอื้อกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนโลก
ประเด็นที่ 6 : การ demutualization จะกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง
(intermediary) ไดหรือไม
ผลการศึกษา : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะชวยสงเสริมการแขงขันระหวางธุรกิจ
ตัวกลาง และเพิ่มคุณภาพของตลาดทุนโดยรวม ผาน 2 ชองทางหลัก คือ (1) การลดการอุดหนุน บล.
ที่เปนสมาชิก และ (2) การขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุม ธุรกิจตัวกลางที่มิใชสมาชิก (open
market access) เมื่อประโยชนจากการไดรบั การอุดหนุนหมดไปและการแขงขันระหวางธุรกิจ
ตัวกลางสูงขึ้น ธุรกิจตัวกลางตางๆ จะเรงเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใหบริการแก
ผูลงทุน ซึ่งอาจสะทอนออกมาในหลายรูปแบบ เชน การออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ ที่ตอบ
สนองความตองการของผูลงทุนไดดีขนึ้ และหลากหลายขึ้น เปนตน
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ประเด็นที่ 7 : การ demutualization จะชวยใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือไม
ผลการศึกษา : ประโยชนเชิงประสิทธิภาพที่เห็นไดอยางชัดเจนจากการ demutualization มี 2 ดาน
หลัก คือ (1) ตลาดทุนโดยรวมดีขึ้น ซึ่งสะทอนผานมูลคาตลาด (market capitalization) และมูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดที่สูงขึ้น และความคลองตัวในการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยอื่น
เปนตน และ (2) ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยทดี่ ีขึ้น เห็นไดจากสัดสวนตนทุนตอรายได
(cost to income ratio) ที่ลดลงและอัตราสวนกําไรตางๆ ที่สูงขึ้น รวมถึงประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของพนักงาน (productivity) และราคาหุนของตลาดหลักทรัพยเองที่ดีขนึ้ ดวย เปนตน
ประเด็นที่ 8 : การปรับองคกรตลาดหลักทรัพยใหเปนบริษัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) ไดหรือไม
ผลการศึกษา : ประโยชน 3 ดานหลักซึ่งสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตลาด
หลักทรัพยในเวทีโลก จะเกิดขึ้นไดยากหรือไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย หากตลาดหลักทรัพยทําเพียง
การ demutualization แตขาดการทํา IPO เพราะ (1) การ IPO ชวยใหประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพยถูกวัดผลไดอยางชัดเจนและโปรงใสตลอดเวลา และงายตอการเปรียบเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพยคูแขงอื่นๆ (2) เปนชองทางสําคัญสําหรับการระดมทุนของตลาดหลักทรัพย เพื่อ
การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี (IT platform) และ (3) ชวยขจัดปญหาความ
ขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวางผูรวมตลาดไดมากขึน้ ดวย เพราะการทํา IPO จะชวยกระจายหุนใน
วงกวางครอบคลุมผูรวมตลาดทุกกลุมไดดขี ึ้น
เมื่อพิจารณาคุณภาพของตลาดทุนโดยรวมและประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีขนึ้ ของ
ตลาดหลักทรัพยที่ผานการ demutualization แลว ผูวิจยั เชื่อวาการ demutualization เปนแนวทางที่
ถูกตอง เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทในเวทีตลาดทุนโลกและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
ตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจเกิดขึน้ ไดบาง ดังนั้น ทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล จําเปนตองกําหนดนโยบายและรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละเรื่องของการ demutualization ตลาดหลักทรัพยใหชดั เจน
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บทนํา
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเปดเสรีภาคการเงิน สงผลใหระบบ
การเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เกิดการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและ
การเปดเสรีการทําธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําให
ตลาดทุนโลกเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากขึน้ และเกิดความทาทายสําหรับธุรกิจตลาดหลักทรัพย
แบบดั้งเดิม
ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมเพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาท
(marginalized) ในตลาดทุนโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การ demutualization
ทั้งนี้ จากผลสํารวจของ World Federation of Exchanges (WFE) ใน 45 ตลาดหลักทรัพย ในป 2008
พบวา รอยละ 60 ของจํานวนตลาดหลักทรัพยทั้งหมดไดทําการ demutualization แลว (รวม 27
ตลาดหลักทรัพย) และรอยละ 42 ของจํานวนตลาดหลักทรัพยทั้งหมดไดทําการ demutualization
และ IPO แลว (รวม 19 ตลาดหลักทรัพย) หากพิจารณาถึงมูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market
capitalization) ของตลาดหลักทรัพยทั้งหมดจะพบวา มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาด
หลักทรัพยทยี่ งั มิไดทําการ demutualization เหลือเพียงรอยละ 12 เทานั้น (รวม 18 ตลาดหลักทรัพย)
ภาพที่ 1 : สัดสวนจํานวนตลาดหลักทรัพยตามรูปแบบโครงสรางองคกรในป 2000 และ 2008
ตลาดหลักทรัพยที่ทําการ demu. และ/หรือ IPO แลว
ตลาดหลักทรัพยที่ยังมิไดทําการ demu.
63%

40%

60%
38%

(Demu 18%
Demu-IPO 42%)
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2008

ที่มา : WFE (จากการสํารวจใน 45 ตลาดหลักทรัพย)
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สําหรับประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ป 2009 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในแผนพัฒนา
ตลาดทุนไทย ซึ่งไดสรางแผนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) ผานการ demutualization ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการสําคัญดวย
อยางไรก็ดี เนือ่ งจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพยเกีย่ วของและกระทบกับหลาย
ภาคสวนในประเทศ ทําใหหลายครั้งผูมีสวนไดเสียในตลาดอาจเกิดขอสงสัยหรือความกังวล
เกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพยได งานศึกษาฉบับนี้จงึ จะเนนตอบขอสงสัยและสราง
ความเขาใจที่ถกู ตองเกีย่ วกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย 8 ประการ ผานประสบการณ
ของตลาดหลักทรัพยตางๆ ที่ทําการ demutualization และ/หรือทํา IPO ไปแลว โดยจะเนนศึกษาใน
ตลาดหลักทรัพยแถบเอเชียแปซิฟกเปนหลัก
ตารางที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานของตลาดหลักทรัพยหลักที่ใชในงานศึกษาฉบับนี้
ตลาดหลักทรัพย

Australian Securities Exchange (ASX)
Singapore Exchange (SGX)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx)
Philippine Stock Exchange (PSE)
Bursa Malaysia Berhad (BM)

Market capitalization
ณ สิ้นป 2008
(ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
683,872
264,974
1,328,768
52,031
189,087

ปที่ทํา
demutualization

ปที่ทํา
IPO

1998
1999
2000
2001
2004

1998
2000
2000
2003
2005

ที่มา : WFE
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บทที่ 1 : ปจจัยผลักดันและแนวโนมการ demutualization ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย
ในโลก
1. ความทาทายในตลาดทุนโลก
ในชวง 20 ปทผี่ านมา ผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและการเปดเสรี
ภาคการเงิน สงผลใหระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เกิดการเปดเสรีการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางประเทศและการเปดเสรีการทําธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดทุนโลกเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น1 และเกิดความทา
ทายสําหรับธุรกิจตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม 3 ประการหลัก คือ
1.1 การรวมตัว (consolidation) ระหวางตลาดหลักทรัพยแบบดัง้ เดิม ทั้งที่อยูในประเทศ
เดียวกัน ภูมภิ าคเดียวกัน และตางภูมิภาค (ภาพที่ 2) ทําใหเกิดประโยชนจากการประหยัดตอขนาด
(economy of scale) ความสามารถในการใหบริการการซื้อขาย 24 ชั่วโมง และประโยชนจากการใช
trading platform เดียวกัน
1.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูลงทุนและผูระดมทุน กลาวคือ เมื่อการลงทุนขาม
ประเทศเปนสิง่ ที่ทําไดงายและกฎระเบียบลดลง นักลงทุนจึงมุงหาชองทางการซื้อขายหลักทรัพยที่
มีความรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง และตนทุนการทําธุรกรรม (transaction cost) ต่ําเปนสําคัญ รวมทั้ง
แมแต บจ. จะเลือกระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยที่มีคาใชจายในการระดมทุนที่ต่ําทีส่ ุด เมื่อเทียบ
กับมูลคาของบริษัทที่คาดวาจะไดรับ
1.3 การเกิดกระดานซื้อขายหลักทรัพยคูแขง ใหม (ATS) ซึ่งเปน off-exchange trading
system เชน electronic communication networks (ECN) multilateral trading facilities (MTF) และ
dark pools ที่มีประสิทธิภาพสูง ใหบริการครบวงจรและตนทุนการทําธุรกรรมต่ํากวาการซื้อขาย
ผานตลาดหลักทรัพยแบบดัง้ เดิม อีกทั้ง มีวิธีการสงคําสั่งซื้อขายที่ไมตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
โดย ATS สวนใหญถูกจัดตัง้ ขึ้นจากความรวมมือของนักลงทุนสถาบันรายใหญ
ธุรกิจ ATS ขยายตัวไดอยางรวดเร็วเนื่องมาจาก (1) การพัฒนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย และ (2) การขยายตัวของ free-market regulation ซึ่งเปนกฎระเบียบที่สงเสริมให
เกิดการแขงขันจากทุกชองทาง เพื่อใหไดการทําธุรกรรมที่มีราคาถูกและรวดเร็วที่สุด
1

Akhtar (2002) และ Serifsoy and Tyrell (2006)
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(best execution) สําหรับนักลงทุน รวมถึงการพยายามยกเลิกขอไดเปรียบตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแบบดั้งเดิม เชน การเปน designated trading platform
ในยุโรป ATS มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เพียงเวลาไมถึง 2 ป ธุรกิจของบริษัท Chi-X,
Turquoise และ BATS ซึ่งเปน ATS สามารถครองสวนแบงทางการตลาดในยุโรปไดมากกวารอยละ
10 และ Aite Group2 คาดการณวาจะเพิ่มเปนรอยละ 50 ภายในป 2013 โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ
(ภาพที่ 3) ATS ทั้ง 3 บริษัทมีสวนแบงตลาดรวมสูงถึงรอยละ 16 ณ ตุลาคม 2009 ขณะที่ตลาด
หลักทรัพยแบบดั้งเดิมหลักอยาง London Stock Exchange (LSE) เหลือสวนแบงรอยละ 37 โดย
ลดลงจากรอยละ 55 ณ มีนาคม 2008 สําหรับในสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 4) ธุรกิจ ATS มีสวนแบงทาง
การตลาดมากกวารอยละ 20 ณ กรกฎาคม 2009 ขณะที่ Nasdaq และ NYSE เหลือสวนแบงรอยละ
49 โดยลดลงจากรอยละ 64 ในปกอนหนา

2

Aite Group เปนบริษัทวิจัยและใหคําปรึกษาชั้นนําดานธุรกิจเทคโนโลยีและกฎระเบียบตางๆ ตลอดจน

ผลกระทบที่มีตอตลาดการเงิน จัดตั้งโดยผูเชี่ยวชาญในวงการธนาคาร หลักทรัพย และการลงทุน
4

ภาพที่ 2 : แนวโนมการควบรวมและเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพยตางๆ

ที่มา : WFE
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ภาพที่ 3 : สวนแบงตลาดของธุรกิจตลาดหลักทรัพยในอังกฤษ ภาพที่ 4 : สวนแบงตลาดของธุรกิจตลาดหลักทรัพยใน
สหรัฐอเมริกา
Others, 29%

Others, 29%

Nasdaq, 20%

LSE , 37%
BATS
Europe*, 3%
Euronext, 1%

Turquoise*, 3%
CHI-X*, 10%
หมายเหตุ : * คือ ATS
ที่มา : Thomson Reuters - Oct 2009

EdgeA*, 3%

NYSE/Arca,
15%

EdgeX*, 8%

Euronext OTC, 17%

NYSE/Floor,
BATS*, 11%
14%
หมายเหตุ : * คือ ATS
ที่มา : BATS Global Market - July 2009 Newsletter

2. ปญหาเชิงโครงสรางของตลาดหลักทรัพยแบบดัง้ เดิม
การจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมสวนใหญเกิดขึ้นจากความรวมมือของกลุม บล. เพื่อ
เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย หรือที่เรียกวามีโครงสรางแบบ mutual-owned หรือ
member-owned ที่มีการจํากัดจํานวน บล. ที่เปนสมาชิก (close access) และ บล. ที่เปนสมาชิก
เหลานั้นจะมีสว นรวมบริหารตลาดหลักทรัพย โดยแตละสมาชิกมีหนึ่งคะแนนเสียง (1 member - 1
vote)3 ซึ่งภายใตภาวะการแขงขันในตลาดทุนโลกที่ไมรุนแรงมากนัก โครงสรางดังกลาวจะทํางาน
ไดดี อยางไรก็ตาม ภายใตการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น โครงสรางดังกลาวจะทําใหตลาดหลักทรัพย
แบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพการดําเนินงานต่ํา มีความเสีย่ งที่จะสูญเสียสวนแบงทางการตลาด และมี
แนวโนมถูกลดทอนบทบาท (marginalized) ในตลาดทุนโลกไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาด
หลักทรัพยขนาดเล็ก ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินนอย ปริมาณและมูลคาการซื้อ
ขายต่ํา แตมีตน ทุนการทําธุรกรรมสูง เนื่องจาก 3 ปจจัยหลัก คือ

3

Akhtar (2002)
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2.1 ความขัดแยงเชิงผลประโยชน (conflict of interest) ระหวางตลาดหลักทรัพยและ บล.
ที่เปนสมาชิก กลาวคือ ภายใตโครงสรางแบบ mutual-owned มีการจํากัดจํานวน บล. ที่เปนสมาชิก
และเฉพาะ บล. ที่เปนสมาชิกสามารถสงคําสั่งซื้อขายใหตลาดหลักทรัพยได ทําใหตลาดหลักทรัพย
สูญเสียโอกาสจากสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยทคี่ วรจะสูงขึ้น หากมีการขยายสิทธิการซื้อ
ขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางที่มิใชสมาชิกดวย (open market access) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยยงั
มีการชวยอุดหนุนคาใชจายบางอยางเพื่อสนับสนุน บล. (cost subsidization)4 ดวย ทําใหการบริหาร
งานขาดประสิทธิภาพ
2.2 การตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพ กลาวคือ ภายใตโครงสรางแบบ
mutual-owned การตัดสินใจมีแนวโนมจะเปนแบบเห็นดวยโดยเอกฉันท และมีลักษณะของการถอย
ทีถอยอาศัยกันสูง (compromised) ระหวาง บล. ที่เปนสมาชิก ทําใหการตัดสินใจทางธุรกิจไมมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหมลาชา และปรับตัวไมทันกับสภาวการณทเี่ ปลี่ยน
แปลงไปอยางรวดเร็วในตลาดทุนโลก5
2.3 ความไมเทาเทียมระหวางการสนับสนุน บล. และผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ6 กลาวคือ ภายใต
โครงสรางแบบ mutual-owned ตลาดหลักทรัพยจะเนนจัดสรรทรัพยากรทั้งคน เวลา และทุน เพื่อ
สนับสนุน บล. มากกวาผูรว มตลาดกลุมอื่นๆ นอกจากนี้ ผลจากการชวยอุดหนุนคาใชจายบางอยาง
เพื่อสนับสนุน บล. ทําใหตลาดหลักทรัพยตองจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูรวมตลาดอืน่ ๆ ในสัดสวน
ที่สูงขึ้นเพื่อเปนการชดเชย ดังนั้น ภายใตกระแสการเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
ตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมจึงเสี่ยงตอการสูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหกับตลาดหลักทรัพยที่
ไดทําการ demutualization แลวและมีโครงสรางคาธรรมเนียมที่เหมาะสมกวาได

4

Akhtar (2002)

5

Hughes (2002)
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ผูรวมตลาดอื่นๆ เชน บจ. และนักลงทุน
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3. ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดัง้ เดิม
ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทใน
ตลาดทุนโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การ demutualization โดยเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารจาก mutual-owned และ non-profit structure ไปเปน shareholder-owned
และ for-profit structure7 โดยโครงสรางแบบใหมจะชวยใหเกิด
3.1 โครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน และชวยกระจายการถือหุนและอํานาจการบริหารให
ครอบคลุมผูรวมตลาดทุนอยางเหมาะสม ทําใหเกิดการแยกสิทธิในการเขาถึงตลาดเพื่อสงคําสั่งซื้อ
ขายหลักทรัพย (trading privilege) ออกจากโครงสรางผูถือหุน (ownership structure) จึงเกิดความ
โปรงใสและลดความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวาง บล. และผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ
3.2 ผลักดันใหเกิดการทํางานแบบองคกรธุรกิจ (profit motive organization) ที่มี
กระบวนการตัดสินใจที่คลองตัวสูง เพราะเปลี่ยนจากระบบการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอกฉันท
ที่ 1 สมาชิกมี 1 เสียง ไปเปนแบบเห็นดวยตามเสียงขางมาก ที่ 1 ผูถือหุนมี 1 เสียง ทําใหสามารถ
ปรับตัวกับสภาวการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในตลาดทุนโลกได8
3.3 สามารถเชื่อมโยงทางธุรกิจกับตลาดหลักทรัพยอื่นไดงาย เนื่องจากมีโครงสรางการถือ
หุนที่ชัดเจน ทําใหไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาด การใช trading platform เดียวกัน และ
การมี network ที่เชื่อมตอถึงกัน เปนตน
4. การปรับโครงสรางองคกรของตลาดหลักทรัพย
กระบวนการปรับโครงสรางองคกรของตลาดหลักทรัพยโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ตามนิยาม
ของ WFE คือ
4.1 การ demutualization : การเปลี่ยนโครงสรางจากระบบ mutual-owned และ non-profit
ไปเปนการจัดสรรหุนแบบ private placement (PP) และมีองคกรแบบ shareholder-owned และ
for-profit โดยแบงไดเปน 2 กลุม คือ

7

IOSCO (2005), Akhtar (2002) และ WFE (2008)

8

Hughes (2002)
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4.1.1 จัดสรรหุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดให บล. ที่เปนสมาชิก เชน กรณีของ Tokyo
Stock Exchange (TSE) (demutualization : 2001) ที่มี บล. ถือหุนรอยละ 100 ทําให บล. ยังคงมี
บทบาทในการบริหาร รูปแบบนี้อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนเพียงการทํา corporatization เทานั้น9
4.1.2 จัดสรรหุนใหกับทั้ง บล. ที่เปนสมาชิกเดิม (insider) และผูรวมตลาดอื่นๆ (outsider)
เชน กรณี Copenhagen Stock Exchange (demutualization : 1996) ที่จัดสรรหุนให บล. รอยละ 60
และ บจ. รอยละ 40
4.2 การ demutualization และทํา IPO : การนําหุนภายหลังการ demutualization มา
กระจายตอใหสาธารณชนในวงกวางผานการทํา IPO และเปลี่ยนสถานะเปน publicly-owned เชน
กรณี Australian Stock Exchange (ASX) (demutualization : 1998, IPO : 1998) และ Bursa
Malaysia Berhad (BM) (demutualization : 2004, IPO : 2005)
ตามการสํารวจของ WFE ใน 45 ตลาดหลักทรัพย ในป 2008 พบวารอยละ 60 ของจํานวน
ตลาดหลักทรัพยทั้งหมดไดทําการ demutualization แลว (รวม 27 ตลาดหลักทรัพย) และรอยละ 42
ของจํานวนตลาดหลักทรัพยทั้งหมดไดทําการ demutualization และ IPO แลว (รวม 19 ตลาด
หลักทรัพย) อีกทั้ง หากพิจารณาถึงมูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market capitalization) ของตลาด
หลักทรัพยทั้งหมดจะพบวา มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพยที่ยังมิไดทําการ
demutualization เหลือเพียงรอยละ 12 เทานั้น (รวม 18 ตลาดหลักทรัพย)
สําหรับตลาดหลักทรัพยในเอเชียมีเพียง 6 ตลาดหลักทรัพยหลักเทานัน้ ที่ยังมิไดทําการ
demutualization คือ Indonesia Stock Exchange (IDX), Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock
Exchange, Hanoi Stock Exchange, Hochiminh Stock Exchange (HOSE) และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET)

9

จากนี้ไป ในงานศึกษาฉบับนี้จะหมายถึง “corporatization”
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ตารางที่ 2 : รูปแบบโครงสรางองคกรของตลาดหลักทรัพยตางๆ ในโลกตามกลุมทวีป

Demutualized &
listed exchanges

North America
NYSE Euronext (US)
CME Group
NASDAQ OMX
Intercontinental - ICE
TMX Group

Latin America
Bolsa De Santiago
Bolsa De Lima
BM&FBovespa
Bolsa De Colombia

Demutualized
exchanges

EMEA
London
Deutsche Boerse
NYSE Euronext (Europe)
BME Spanish
Athen Exchange
Johannesburg
Moscow - MICEX
Oslo Borse
Mauritius
Tehran

North Asia
Hong Kong
Osaka

South Asia

Korea
Taiwan
Tokyo
Jasdaq*
Nagoya*

NSE India
Bombay
Colombo

SEA + ANZ
ASX
New Zealand
SGX
BM
PSE

Karachi*

In process of demu.
CBOE

Burenos Aires SE
Bolsa Mexicana

Others

Amman
Cyprus
Egyptian - EGX
Warsaw
Istanbul
Malta
Luxembourg
Irish
Wiener Borse
SWX Swiss
Tel Aviv
Russian (RTS)*

Shanghai
Shenzhen

SET
IDX
Hanoi*
HOSE*

หมายเหตุ : * คือ ตลาดหลักทรัพยที่ไมไดเปนสมาชิกของ WFE
ที่มา : WFE (2008) และการรวบรวมโดยผูวิจัย
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บทที่ 2 : ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย
เพื่อใหกระบวนการ demutualization ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ
ของประเทศและผูมีสวนไดเสียของตลาดหลักทรัพยโดยรวม ประเด็นหลักที่ตลาดหลักทรัพยตางๆ
ใหความสําคัญ คือ การจัดสรรโครงสรางผูถือหุนและคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ demutualization การปรับโครงสรางและบุคลากรภายในองคกรเพือ่ พรอมรับกับแนวโนมการ
ดําเนินงานที่กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลงสูองคกรธุรกิจ การสรางความรวมมือกับภาครัฐและหนวยงาน
กํากับดูแลที่เกีย่ วของ และการจัดสรรและบริหารเงินกองทุนเดิม ผลเกี่ยวเนื่องจากประเด็นทั้งหลาย
ขางตน หลายครั้งทําใหผูมีสวนไดเสียของตลาดหลักทรัพยเกิดขอสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับการ
demutualization ตลาดหลักทรัพยใน 8 ประการหลัก คือ
ประเด็นที่ 1 : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะนําไปสูการเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย
และการเพิ่มการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศไดหรือไม
ประเด็นที่ 2 : ความเปน natural monopoly ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย ทําใหภายหลังการ
demutualization และมีการดําเนินงานแบบองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไร จะนําไปสูการปรับเพิ่ม
คาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมหรือไม
ประเด็นที่ 3 : ภายหลังการ demutualization ผลประโยชนที่ขัดแยง (conflict of interest) กันของ
ตลาดหลักทรัพยระหวางการแสวงหาผลกําไรและการกํากับดูแลตลาด จะนําไปสูมาตรฐานการ
กํากับดูแลตลาดที่หยอนยานลงหรือไม
ประเด็นที่ 4 : การ demutualization จะทําใหขาดองคกรที่จะทํางานพัฒนาตลาดทุนและคุมครองผู
ลงทุนหรือไม
ประเด็นที่ 5 : การ demutualization เปนชองทางใหกลุมผลประโยชนภายในประเทศบางกลุมหรือ
ตางประเทศเขามาครอบงําตลาดหลักทรัพยไดหรือไม
ประเด็นที่ 6 : การ demutualization จะกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง
(intermediary) ไดหรือไม
ประเด็นที่ 7 : การ demutualization จะชวยใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือไม
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ประเด็นที่ 8 : การปรับองคกรตลาดหลักทรัพยใหเปนบริษัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) ไดหรือไม
งานศึกษาฉบับนี้จะนําเสนอประเด็น/ขอมูลที่เกี่ยวของภายใตกรอบ 8 ประเด็นขางตน เพื่อ
ตอบขอสงสัยและสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย ผาน
ประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ ที่ทําการ demutualization และ/หรือทํา IPO ไปแลว โดยจะ
เนนกรอบการศึกษาในตลาดหลักทรัพยแถบเอเชียแปซิฟก เปนหลัก
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ประเด็นที่ 1 : การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะนําไปสูการเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย
และการเพิ่มการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศไดหรือไม
เนื่องจากในหลายประเทศมีตลาดหลักทรัพยนอยราย หรือบางประเทศมีเพียงรายเดียวและ
ถูกสนับสนุนโดยภาครัฐใหเปนตลาดหลักทรัพยแหงชาติ ไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐในรูปแบบ
ตางๆ เชน ยกเวนภาษี หรืออาจมีภาครัฐอยูใ นคณะกรรมการบริหารของตลาดหลักทรัพย หลายฝาย
จึงสงสัยวาภายหลังการเปดเสรีแลว การแขงขันภายในประเทศของธุรกิจตลาดหลักทรัพย เพื่อเปน
ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย จะเพิ่มขึน้ ไดจริงหรือไม จะเกิดการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยใหมหรือ
องคกรรูปแบบอื่นใด เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในประเทศจริงหรือ
1. ปจจัยที่ทําใหการแขงขันของธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพย การแขงขันของธุรกิจตลาดหลักทรัพย
สามารถเพิ่มขึ้นไดจาก 2 ปจจัย คือ
1.1 การเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย : ในบางประเทศธุรกิจตลาดหลักทรัพยถือเปนธุรกิจ
ผูกขาดของประเทศและมีกฎหามจัดตั้งตลาดหลักทรัพยอนื่ เขามาแขงขันดวย ซึ่งประเด็นที่มักจะมา
คูกันกับการทํา demutualization ตลาดหลักทรัพย คือ การยกเลิกหรือผอนปรนกฎดังกลาวและเปด
เสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย
1.2 สภาพคลองในตลาดทุนที่สูงขึ้น : การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของตลาดทุนภายหลังการ demutualization จะดึงดูดใหปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยหรือสภาพคลองในตลาดทุนเพิม่ ขึ้น จูงใจใหเกิดคูแขงใหมๆ เขามาแขงขันในตลาด
2. ปจจัยที่มีผลตอระดับการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ
ระดับการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศภายหลังการ demutualization
ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ
2.1 ขนาดเศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศ : เนื่องจากธุรกิจตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจที่
ตองลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสูง (high fixed cost) ดังนั้น การแขงขันจะมีโอกาส
เพิ่มขึ้นมากในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและตลาดทุนใหญ ขณะทีใ่ นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
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และตลาดทุนเล็ก แมจะมีการเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายหลังการ demutualization แลวก็ตาม
แตอาจมีคูแขงรายใหมเขามาจัดตั้งภายในประเทศนอยหรือไมมีเลย เพราะตลาดทุนมีสภาพคลองต่ํา
การเขามาแขงขันเพิ่มจะทําใหสภาพคลองถูกแบง (liquidity fragmentation) และไมคุมคาทางธุรกิจ
หรือคืนทุนไดชา
2.2 นโยบายของภาครัฐในการมีตลาดหลักทรัพยที่เปน national champion : ภายหลังการ
demutualization ภาครัฐของบางประเทศอาจมีนโยบายใหมีตลาดหลักทรัพยเพียงรายเดียวหรือนอย
รายตอไป เพื่อเปน national champion เนื่องจากหลายปจจัย อาทิ (1) ภาคการเงินเปนธุรกิจหลักของ
ประเทศ และ (2) ปองกันสภาพคลองในตลาดถูกแบง (liquidity fragmentation) เปนตน ทําใหเปน
อุปสรรคตอผูที่ตองการเขามาแขงขันรายใหม
จากประสบการณของประเทศตางๆ ผูศึกษาพบวามีทั้งประเทศที่เกิดการแขงขัน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นมาก และเพิ่มขึ้นนอยหรือไมเพิ่มขึ้นเลย โดยตัวอยางประเทศที่มีการแขงขัน
เพิ่มขึ้น เชน กรณีประเทศสิงคโปร ตลาดทุนมีการขยายตัวดีและสภาพคลองสูง จึงดึงดูด dark pools
เชน Liquidnet และ BlocSec ใหเขามาแขงขัน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตนเอง ใน
ไตรมาสที่ 3 ป 2009 SGX ไดรวมลงทุน (50 : 50 joint venture) กับ Chi-X Global ซึ่งเปน ATS
ขนาดใหญในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพือ่ จัดตั้ง exchange-backed dark pool แหงแรกในเอเชีย
แปซิฟก ที่มีชื่อวา Chi-East โดยคาดวาจะเริ่มเปดการซื้อขายไดในครึ่งแรกของป 2010 และจะทํา
การซื้อขายหลักทรัพยของ HKEx, TSE, ASX และ SGX ซึ่งเปนตลาดที่มีสภาพคลองและปริมาณ
ธุรกิจสูง ทั้งนี้ Aite Group ไดประมาณการวา ATS จะเขาครองสวนแบงตลาดถึงรอยละ 20 ในตลาด
ทุนแถบเอเชียแปซิฟกภายในป 2012
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กลองที่ 1 : ธุรกิจของ Chi-X Global
Chi-X Global เปน holding company ของ
(1) Chi-X ซึ่งประกอบธุรกิจเปนกระดานซื้อขายหลักทรัพยทางเลือก (trading venue) ใน
หลายภูมภิ าคในโลก ใหบริการการซื้อขายหลักทรัพยที่มปี ระสิทธิภาพสูงและตนทุนต่ํา และขยาย
ตัวเร็วมาก โดยเฉพาะในยุโรปในนามของ Chi-X Europe ตามขอมูลของ Thomson Reuters ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 2 ป 2009 พบวา Chi-X Europe ใชเวลาเพียง 2 ป สามารถเขาครองสวนแบงตลาดใน
ยุโรปไดถึงรอยละ 6.8 โดยปจจัยสําคัญที่ทาํ ให Chi-X Europe ขยายตัวไดเร็ว คือ การประกาศใช
MiFID (Markets in Financial Instrument Directive) ในยุโรปในป 2007 ซึ่งเปนกฎที่สงเสริมใหเกิด
การแขงขันจากทุกชองทาง เพื่อใหไดการทําธุรกรรมที่มีราคาถูกและรวดเร็วที่สุด (best execution)
สําหรับนักลงทุน
(2) Chi-Tech ซึ่งเปนบริษัทจัดทําระบบทางเทคโนโลยี (technology solution provider) โดย
มีกลุมลูกคาเปนตลาดหลักทรัพยและบริษทั การเงินตางๆ ทั่วโลก
ปจจุบัน Chi-X Global เปนบริษทั ลูกของบริษัท Instinet ซึ่งใหบริการเปนกระดานซื้อขาย
หลักทรัพยทางเลือกในสหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ดี ในบางประเทศการแขงขันยังมีอยูจํากัด เชน (1) กรณีฮองกง เนื่องจากภาค
การเงินเปนธุรกิจหลักของประเทศ ทําใหภาครัฐมีนโยบายที่จะรักษาความผูกขาดของธุรกิจตลาด
หลักทรัพยภายในประเทศไว โดยให HKEx เปน national champion และเปนผูผูกขาดการทําธุรกิจ
ซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ มีเงือ่ นไขวาหนวยงานกํากับสามารถเขามาควบคุมคาธรรมเนียมใหอยูใ น
เกณฑที่เหมาะสมได เพื่อปองกันตลาดหลักทรัพยมิใหเอาเปรียบผูรวมตลาดอื่นๆ และ (2) กรณี
ประเทศออสเตรเลีย แมจะมิไดมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการผูกขาดไวอยางชัดเจน แตในชวง
10 ปที่ผานมา ภายหลังการ demutualization ของ ASX อาจพิจารณาไดวาภาครัฐและหนวยงาน
กํากับดูแลไดชวยจํากัดการแขงขันภายในประเทศ เพื่อปองกันปญหาสภาพคลองในตลาดถูกแบง
และรักษาผลประโยชนของ ASX ในฐานะ national champion โดยไมออกใบอนุญาตเพื่อประกอบ
ธุรกิจศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยใหองคกรที่ตองการจะเขามาแขงขันเพิ่ม เชน Chi-X,
Liquidnet และ AXE ECN เปนตน อยางไรก็ดี แรงกดดันจากผูรวมตลาดทั้งในและนอกประเทศ ทํา
ใหภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแลมีนโยบายที่จะออกใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2010
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เปนตนไป อีกทั้ง ยังมีการปรับโครงสรางของการกํากับดูแลตลาด โดย Australian Securities and
Investments Commission (ASIC) จะเปนผูก ํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยทั้งหมดภายในประเทศ
ออสเตรเลีย ขณะที่ ASX จะดูแลเฉพาะ บจ. ที่จดทะเบียนอยูใน ASX เทานั้น
3. ขอสังเกตเกี่ยวกับการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพย
3.1 คูแขงใหมสวนใหญเปน ATS : ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพย การ
แขงขันภายในประเทศของบางประเทศที่เพิ่มขึ้นเปนการแขงขันจากกลุม ATS ซึ่งยังเปนประเด็น
ถกเถียงระหวางประโยชนจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและตนทุนที่ต่ําลง กับขอเสียและความไม
เหมาะสมใน 2 ดานหลัก คือ
3.1.1 เกิดการกระจายตัวของสภาพคลอง (liquidity fragmentation) เนื่องจากนักลงทุน
สถาบันรายใหญจะเนนทําธุรกรรมกันเองผาน ATS แลวสงเฉพาะสวนตางของธุรกรรมการซื้อขาย
ที่เหลือมาในตลาดหลักทรัพย ทําใหสภาพคลองในตลาดหลักลดลง อีกทั้ง ยังสูญเสียความโปรงใส
ดานราคา (price discovery) เพราะธุรกรรมใน ATS ไมตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ทําใหตลาด
โดยรวมสูญเสียขอมูลในการสะทอนระดับราคาที่แทจริง ซึ่งอาจกระทบตอนักลงทุนอืน่ ๆ โดย
เฉพาะรายยอยได
3.1.2 ความไมเทาเทียมในการแขงขันระหวางตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมและ ATS
(unleveled playing field) เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมตองมีคา ใชจายในการดูแลคุณภาพ
ตลาดและ บจ. (market surveillance) ขณะที่ ATS ไมมีคาใชจายประเภทนี้เลย
จากขอกังวลดังกลาว ทําใหปจจุบันหนวยงานกํากับดูแลในหลายประเทศ เริ่มมีแนวโนมที่
จะออกกฎมาคุม ATS เพื่อคุมครองนักลงทุนและรักษาคุณภาพของตลาดทุนโดยรวม
3.2 การแขงขันจากภายนอกมีสูง : ขอเท็จจริงประการหนึง่ ที่ไมสามารถปฏิเสธได ไมวา
การแขงขันของธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศจะสูงขึ้นหรือไมกต็ ามภายหลังการ
demutualization คือ การแขงขันจากภายนอกประเทศมีสงู และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้ง
จากตลาดหลักทรัพยคูแขงแบบดั้งเดิมนอกประเทศและกระดานซื้อขายหลักทรัพยทางเลือกอยาง
ATS นอกจากนี้ การแขงขันยังเกิดไดจากกรณีที่ บล. ขนาดใหญที่มฐี านลูกคามาก อาจจะจับคูคํา
สั่งซื้อขายหลักทรัพยภายในฐานลูกคาของตนเอง (order internalization) และคอยสงสวนตางของคํา
สั่งซื้อขายหลักทรัพยที่เหลือไปยังกระดานหลัก ดวยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะ
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กลุมที่ยังมีโครงสรางแบบ mutual-owned จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกลดทอนบทบาทในเวทีโลก
เนื่องจากมีระบบการดําเนินงานที่ไมคลองตัว ปรับตัวไดชาจากการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอก
ฉันท และยึดหลักการดําเนินงานแบบถอยทีถอยอาศัย มากกวาแบบองคกรธุรกิจ
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ประเด็นที่ 2 : ความเปน natural monopoly ของธุรกิจตลาดหลักทรัพย ทําใหภายหลังการ
demutualization และมีการดําเนินงานแบบองคกรธุรกิจที่แสวงหากําไร จะนําไปสูการปรับเพิ่ม
คาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมหรือไม
1. กลไกการดูแลคาธรรมเนียม
ดังที่ไดกลาวไวในประเด็นที่ 1 เกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพยวา ในหลาย
ประเทศมีตลาดหลักทรัพยนอ ยราย หรือเพียงรายเดียวและถูกสนับสนุนโดยภาครัฐเพื่อเปนตลาด
หลักทรัพยแหงชาติในชวงกอนการปรับโครงสราง ดวยเหตุนี้ หลายฝายจึงเชื่อวาธุรกิจตลาด
หลักทรัพยมีลกั ษณะของการผูกขาด และเมื่อปรับโครงสรางเปนองคกรธุรกิจแลวจะเพิ่มคาธรรม
เนียมไดเต็มทีแ่ ละไมเปนธรรม
แตในขอเท็จจริงพบวา จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ มี 2 ปจจัยหลักที่ทําให
ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเพิ่มคาธรรมเนียมไดเต็มที่และไมเปนธรรมได
1.1 การกํากับดูแลโดยหนวยงานกํากับดูแล : ในหลายประเทศหนวยงานกํากับดูแลมีอํานาจ
ควบคุมคาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย หากเกิดการกําหนดคาธรรมเนียมอยางไมเปนธรรมขึ้น
เชน กรณี HKEx มีกฎวาการปรับเพิ่มคาธรรมเนียมใดๆ ภายหลังการ demutualization ตองเปนไป
ตามกฎเดิมกอนการ demutualization หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
Securities and Futures Commission (SFC) กอนวาอยูในระดับที่เหมาะสมและตองพิจารณาถึง
คาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพยอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศรวมดวย สําหรับกรณี PSE มิไดออก
กฎเฉพาะเพื่อควบคุมคาธรรมเนียม อยางไรก็ดี มีกฎโดยรวมวาการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบใดๆ
ของ PSE ตองไดรับความเห็นชอบจาก Philippine Securities and Exchange Commission กอน
1.2 การแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพย : แมธุรกิจตลาดหลักทรัพยในบางประเทศจะมี
ลักษณะของ domestic monopoly อยูบาง แตไมอาจเรียกวาเปนธุรกิจผูกขาดไดอยางแทจริงนัก
เนื่องจากธุรกิจตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจเปดที่ตองเผชิญกับการแขงขันจากตางประเทศดวย โดย
ปจจุบันภาวะการแขงขันในกระแสโลกาภิวัฒนของตลาดทุนโลกมีความรุนแรงมากและการเคลื่อน
ยายเงินทุนเปดกวางมากขึ้น ทําใหผูออมหรือนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยใน
ตางประเทศทีม่ ีตนทุนการลงทุนที่ต่ํากวาและใหผลตอบแทนที่จูงใจกวาไดงาย นอกจากนั้น ตลาด
หลักทรัพยยังตองเผชิญกับการแขงขันจาก ATS ที่มีประสิทธิภาพสูงกวา บริการที่ครบวงจรและ
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ตนทุนที่ต่ํากวา พรอมรูปแบบการสงคําสั่งซื้อขายที่ไมตองเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ซึ่งตรงกับ
ความตองการของผูลงทุนสถาบันรายใหญทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้ง ปจจุบนั บจ. เองสามารถ
เลือกไปจดทะเบียนในตางประเทศไดงาย โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพยที่มีอัตราสวนราคาหุนตอ
กําไร (P/E ratio) สูง ซึ่งสะทอนถึงตนทุนในการระดมทุนที่ต่ํากวา จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําให
การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมภายหลังการ demutualization อยางไมเปนธรรมและไมคํานึงถึงการ
แขงขันในตลาดทุนโลกเปนสิ่งที่เกิดไดยากมาก เพราะจะกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
และรายไดของตลาดหลักทรัพยนั้นโดยตรง
2. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย
จากประสบการณของ HKEx, BM, ASX และ PSE พบวาคาธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพยและการใหบริการ บล. ลดลงภายหลังการ demutualization เห็นไดจาก สัดสวนรายได
ของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียมการซื้อขายและรายไดจากการบริการ บล. ตอมูลคาการซื้อ
ขายหลักทรัพยทั้งหมด ที่ลดลง เชน กรณี HKEx สัดสวนดังกลาวลดลงจาก 2.39 basis point ในป
1999 เหลือเพียง 1.85 basis point ในป 2007 หรือลดลงรอยละ 3.16 ตอป (CAGR) (ตารางที่ 3)
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสัดสวนรายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียมสําหรับ
บจ. (listing fee) ตอมูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด จะพบวาคาธรรมเนียมสําหรับ บจ. ลดลงใน
HKEx และ PSE ภายหลังการ demutualization เชน กรณี HKEx สัดสวนดังกลาวลดลงจาก 0.56
basis point ในป 1999 เหลือเพียง 0.40 basis point ในป 2007 หรือลดลงรอยละ 3.89 ตอป (CAGR)
ขอสังเกตที่สําคัญประการหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมทั้ง 2 ประเภทใน HKEx
และ PSE คือ คาธรรมเนียมสําหรับ บจ. ลดลงในอัตราทีม่ ากกวาคาธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย
และการใหบริการ บล. ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในขณะที่ยังมีโครงสรางแบบ mutual-owned ซึ่ง บล. มี
บทบาทในการรวมบริหารตลาดหลักทรัพยมักมีการชวยอุดหนุนคาใชจายบางอยางเพื่อสนับสนุน
บล.10 ขณะที่อาจเก็บคาใชจายจากผูรวมตลาดอื่นในสัดสวนที่สูงกวาตลาดหลักทรัพยคแู ขงอื่นๆ ที่
ได demutualization ไปแลว ดังนั้น เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน ภายหลังการ
demutualization สัดสวนการคิดคาธรรมเนียมจากผูรวมตลาดทุกกลุมจะมีความเหมาะสมและ
สะทอนตนทุนที่แทจริงของการให บริการมากขึ้น และยังลดการอุดหนุนระหวางกลุมลงดวย
10

Akhtar (2002)
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ตารางที่ 3 : คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยและการใหบริการ บล. และคาธรรมเนียมสําหรับ
บจ. ใน HKEx, BM, ASX และ PSE
HKEx
Trading fees and broker services /
Trading value (basis point)
CAGR (%)
Listing fees / Market capitalization
(basis point)

1999
2.39

2007
1.85

0.56

(3.16)
0.40

CAGR (%)

BM
2003
1.33

0.25

(3.89)

ASX
2007
0.77

1998 2007
1.94 0.96

(12.71)
(7.56)
0.28 0.69 0.82
2.79

1.89

PSE
2001
1.27

2007
1.25

0.97

(0.27)
0.94
(0.47)

ที่มา : งบการเงินของ HKEx BM ASX และ PSE

สําหรับ BM และ ASX พบวาคาธรรมเนียมสําหรับ บจ. เพิ่มขึ้นรอยละ 2.79 และ 1.89 ตอป
(CAGR) ตามลําดับ ภายหลังการ demutualization กรณี BM แมคาธรรมเนียมดังกลาวจะเพิ่มขึ้น แต
ยังอยูในระดับที่ต่ํากวาประเทศคูแขงอื่นมาก สวน ASX11 นั้น ภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแลไมมี
ขอกําหนดเกีย่ วกับการตรวจสอบระดับการเพิ่มคาธรรมเนียมที่เหมาะสม เพราะเชื่อวากลไกการ
แขงขันในตลาดจะสามารถควบคุมระดับคาธรรมเนียมได
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เอกสารแนบที่ 1
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ประเด็นที่ 3 : ภายหลังการ demutualization ผลประโยชนที่ขัดแยง (conflict of interest) กันของ
ตลาดหลักทรัพยระหวางการแสวงหาผลกําไรและการกํากับดูแลตลาด จะนําไปสูมาตรฐานการ
กํากับดูแลตลาดที่หยอนยานลงหรือไม
1. บทบาท 2 ดานของตลาดหลักทรัพย
โดยทั่วไป ตลาดหลักทรัพยไมวาจะอยูภ ายใตรูปแบบการบริหารกอนหรือหลังการ
demutualization จะมีบทบาทสําคัญอยางนอย 2 ดาน คือ (1) บทบาทในฐานะองคกรธุรกิจที่ดําเนิน
กิจการดานตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีเปาหมายในการสนับสนุนใหธรุ กิจของตนสามารถสรางรายได
และเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ ง และ (2) บทบาทในฐานะเปนหนึ่งในองคกรที่รวมทําหนาที่กํากับ
ดูแลตลาดหลักทรัพยใหมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับของผูรวมตลาด (ensuring market integrity)
โดยตลาดหลักทรัพยมักจะไดรับมอบหมายจากทางการใหทําหนาทีก่ ําหนดเกณฑและตรวจสอบ
การปฎิบัติตามเกณฑดานการเขาจดทะเบียนในตลาด (listing requirement) ของ บจ. และเกณฑดาน
การซื้อขายหลักทรัพยของ บล. ที่เปนสมาชิก ในฐานะ self regulatory organization (SRO) ควบคู
ไปกับการกํากับดูแลของทางการดวย
บทบาททั้งสองนี้ของตลาดหลักทรัพยอาจนําไปสูผลประโยชนที่ขัดแยง (conflict of
interest) เพราะการกําหนดกฎเกณฑที่เขมงวดและการติตตามตรวจสอบใหผูรวมตลาดปฏิบัติตาม
เกณฑเหลานัน้ อาจขัดกับผลประโยชนทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพยได เชน การกําหนดเกณฑดาน
การเขาจดทะเบียนในตลาด ที่มีคุณสมบัติเขมงวดและมีมาตรฐานสูง อาจทําใหมีธุรกิจไมมากที่เขา
ขายหรือสนใจเขาจดทะเบียนและทําใหรายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาจดทะเบียนลดลง เปนตน
ดังนั้น ปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนในประเด็นนี้จึงไมใชความทาทายใหม อยางไร
ก็ตาม หลายฝายเชื่อวา ภายหลังการ demutualization และ IPO แลว ปญหานี้มีแนวโนมที่จะทวี
ความรุนแรงขึน้ เพราะตลาดหลักทรัพยจะอยูภายใตแรงกดดันทีจ่ ะตองสรางมูลคาใหกับผูถือหุน
ตลอดจนมีภาระทางกฎมายในฐานะบริษทั มหาชนในการปกปองสิทธิใหกับผูถือหุน ซึ่งในหลาย
กรณีอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของสาธารณะ นอกจากนั้น การดําเนินธุรกิจภายใตการ
แขงขันที่รุนแรงและเนนการแสวงหากําไร อาจทําใหตลาดหลักทรัพยมีแรงจูงใจและโอกาสเพิ่มขึ้น
ที่จะละเลยการปฏิบัติหนาที่ในดานการกํากับดูแลตลาดเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย เชน (1) การ
พิจารณากําหนดกฎเกณฑและการตรวจสอบในกระบวนการการนําตนเองเขาจดทะเบียนในตลาด
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(self listing) (2) การลดทรัพยากรสําหรับงานดานการกํากับดูแลซึ่งถูกมองวาเปนคาใชจาย
(cost center) (3) การใหคณ
ุ ใหโทษแกพันธมิตรหรือคูแขงทางธุรกิจที่เปน บจ. และ (4) การแขงขัน
กับตลาดหลักทรัพยอื่นๆ ดวยการผอนปรนกฎเกณฑดานตางๆ เพื่อดึงดูดใหมีบริษัทเขามาจด
ทะเบียนมากขึน้ (race to bottom) เปนตน ซึ่งการดําเนินการที่ไมเหมาะสมเหลานี้จะนําไปสูการ
พัฒนาตลาดทีไ่ มเปนธรรม ขาดประสิทธิภาพ และกระทบตอเสถียรภาพของตลาดทุนและระบบ
เศรษฐกิจในทีส่ ุด
อันที่จริงแลว การกํากับดูแลตลาดที่ดีไมจําเปนตองขัดกับผลประโยชนเชิงธุรกิจของตลาด
หลักทรัพยเสมอไป เพราะชือ่ เสียง (reputational capital) ของตลาดหลักทรัพยในดานการดําเนินการ
ที่โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี ถือเปนขอไดเปรียบเชิงการแขงขัน
(competitive advantage) ที่สําคัญ ตลาดที่มีภาพลักษณ (brand) ในดานนี้ที่ชัดเจนจะสามารถสราง
ความนาเชื่อถือและเพิ่มโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลกไดมากขึน้ โดยเฉพาะภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนทางการเงินที่นักลงทุนมีทางเลือกของการลงทุนมากมาย เพราะหากละเลย
ปลอยใหมีกรณีการทุจริตหรือการละเมิดกฎของ บจ. หรือ บล. ที่เปนสมาชิกเพียงไมกี่รายก็อาจ
สงผลกระทบตอความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนตอการลงทุนในหลักทรัพยของตลาดนัน้ ทั้งหมดได
จากการสํารวจของ IOSCO ในป 2006 พบวา ตลาดหลักทรัพยสวนใหญใหความเห็นวา
การเปนองคกรที่แสวงหากําไรไมจําเปนตองขัดกับการกํากับดูแลตลาดใหมีคุณภาพ เพราะตลาด
หลักทรัพยมแี รงจูงใจที่จะรักษาและเสริมสรางทุนดานชื่อเสียงนี้ไว และในชวงที่ผานมา ก็ไดให
ความสําคัญกับงานดานกํากับดูแลตลาดมากขึ้น นอกจากนั้น ในการสํารวจของ WFE ในป 2004
พบวา รอยละ 80 ของตลาดหลักทรัพยที่ตอบแบบสอบถามระบุวา การกํากับดูแลตลาดเปนสวน
สําคัญหนึ่งของการสราง brand และกลยุทธเชิงธุรกิจของตน ขณะที่ตลาดหลักทรัพยกวารอยละ 70
รายงานวาการกํากับดูแลตลาดของตนไดทวีความเขมงวดกวดขันมากขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา
ขณะทีใ่ นชวงเวลาดังกลาวมีตลาดหลักทรัพยที่ผานการทํา demutualization แลว 21 รายจาก 39
ตลาดหลักทรัพยที่ตอบแบบสอบถาม (รอยละ 54) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาในชวงที่ผานมาตลาด
หลักทรัพยทั้งที่ทําและมิไดทํา demutualization ตางใหความสําคัญตอการยกระดับการกํากับดูแล
ของตลาดทุน
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อยางไรก็ตาม แมตลาดหลักทรัพยจะพยายามสื่อสารถึงการใหความสําคัญในเรื่องการกํากับ
ดูแล แตปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวางบทบาทองคกรที่แสวงหากําไรและบทบาทใน
การดูแล integrity ของตลาดก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังมีตวั อยางจากกรณีจริงที่เกิดขึ้น เชน
(1) ปญหาดานธรรมาภิบาลในกลุมหุนในกระดาน S-Chip ของ SGX ซึ่งเปนกระดานหุน
ในกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอยูในจีนแตมาจดทะเบียนในสิงคโปรตามนโยบายของ SGX ที่ตองการ
เปนศูนยกลางของการระดมทุนในภูมิภาคเอเชีย โดยในชวงแรกนับไดวา ประสบความสําเร็จ
คอนขางมากในการนําบริษทั จีนมาจดทะเบียนไดมากกวา 130 บริษัทนับจากป 2001 ซึ่งคิดเปน
เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนหุน จดทะเบียนใหมใน SGX ในชวงเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตาม ในป
2008 - 2009 เกิดปญหาอยางมากกับหุน S-Chip เนื่องจากมีการตรวจพบปญหาการตบแตงบัญชีและ
การทุจริตของผูบริหารในหลายบริษัทในกลุมหุน S-Chip สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนตอการลงทุนในหุน
S-Chip โดยราคาของหุนในกระดานนี้รวงลงกวารอยละ 70 ในป 2008 ขณะที่ดัชนีหนุ ในกระดาน
หลักของ SGX และ Shanghai Stock Exchange (SSE) ลดลงเพียงรอยละ 48 ในชวงเวลาเดียวกัน
ขณะที่สภาพคลองของการซื้อขายไดลดลงอยางมาก จากเหตุการณดังกลาว ทําใหเกิดการวิพากษ
วิจารณอยางกวางขวางวา สาเหตุหลักขอหนึ่งของปญหาอาจจะเกิดจากนโยบายของ SGX ที่
ตองการขยายธุรกิจโดยการดึงบริษัทจากประเทศจีนมาใช SGX เปนฐานการระดมทุนจนอาจไมได
ใหความสําคัญกับคุณภาพของบริษัทอยางเพียงพอ
(2) กรณี Deutsche Boerse ของเยอรมันตัดสินใจไม delist หุนของ Porsche แมบริษัทจะไม
ยอมเปดเผยรายงานผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งเปนเกณฑดานการเปดเผยขอมูลของ Deutsche
Boerse นับแตป 2001 เปนตนมา ซึ่งสะทอนถึงความลังเลของตลาดหลักทรัพยที่แสวงหากําไรกับ
การลงโทษบริษัทที่ไมกระทําตามเกณฑดานธรรมาภิบาล (แตยังไมไดถงึ ขั้นกระทําทุจริตหรือผิด
กฎหมาย) โดยเฉพาะกับบริษทั ที่มีขนาดใหญ
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2. แนวทางการจัดการกับปญหา
จากการศึกษาประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวา แนวทางการจัดการกับปญหา
ความขัดแยงเชิงผลประโยชนในดานการกํากับดูแลตลาดที่อาจเกิดขึน้ ภายหลังการ demutualization
นั้น มีความแตกตางในรายละเอียดขึ้นอยูก บั กรอบกฎหมายและปรัชญาในการกํากับดูแลตลาด
หลักทรัพยของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม แนวทางหลักในการจัดการกับปญหาสามารถแบงออก
ไดเปน 4 ดาน คือ (1) การวางกรอบการอภิบาลองคกร (governance arrangement) (2) การกําหนด
บทบาทในดานการกํากับดูแลระหวางตลาดหลักทรัพยและทางการอยางชัดเจน (3) กระบวนการ
ตรวจสอบของทางการ (regulatory oversight process) (รวมถึงกรณีตลาดหลักทรัพยนําหุน ของตน
เขาจดทะเบียน) และ (4) โครงสรางองคกรดานการกํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรัพย
2.1 การวางกรอบการอภิบาลองคกร (governance arrangement)
โครงสรางการอภิบาลองคกรของตลาดหลักทรัพยมีนยั อยางสําคัญตอผลการดําเนินการทั้ง
ดานธุรกิจพาณิชยและดานการกํากับดูแลตลาด รวมทั้งเปนชองทางในการประสานผลประโยชน
ของผูมีสวนเกีย่ วของกลุมตางๆ วิธีหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพยหลายแหงที่ไดผานการ demutualization
แลวใชในการสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจและการดําเนินงานทีใ่ หความสําคัญและปกปอง
ผลประโยชนของสาธารณะ ก็คือ การกําหนดใหในคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยตองมีบุคคล
ที่มีหนาที่หลักในการดูแลผลประโยชนของสาธารณะ (public interest director) หรือบุคคลที่มีความ
อิสระในการพิจารณาใหความสําคัญกับผลประโยชนของสาธารณะอยางเหมาะสม (independent
director) ตัวอยางของตลาดหลักทรัพยทใี่ ชวิธีนี้หรือวิธที ี่ใกลเคียงเพื่อวางกรอบการอภิบาลที่
เหมาะสม ไดแก
(1) ในกรณีของ HKEx ทางการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวน 8 คนจาก 15 คนของ
คณะกรรมการเพื่อใหเปนตัวแทนในการดูแลผลประโยชนใหกับตลาดทุนและสาธารณะโดยรวม
โดยเนนการดูแลใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีระเบียบและเปนธรรม และในกรณีที่ผล
ประโยชนของตลาดทุนโดยรวมขัดแยงกับประโยชนของผูถือหุน กฎหมายจะระบุใหกรรมการตอง
ใหความสําคัญกับประโยชนของตลาดทุนโดยรวมกอน โดยไดออกระเบียบยกโทษ (statutory
indemnity) ใหกับกรรมการเหลานั้นในกรณีที่อาจละเมิดหนาที่ในการดูแลผลประโยชนของผูถือ
หุน
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(2) ตลาดหลักทรัพยของอินเดียกําหนดให public interest director มีสัดสวนเทากับรอยละ
25 ของกรรมการทั้งหมด
(3) ในกรณีสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษมีการกําหนดใหมีกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการดวยซึ่งก็เปนไปตามแนวทาง best practice ของ บจ. ทั่วไป
(4) ในกรณีของ Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) สําหรับตลาด
หลักทรัพยในสหภาพยุโรป ไดกําหนดใหตลาดหลักทรัพยวางระบบบริหารจัดการภายใน ที่
สามารถระบุ (identification) และจัดการ (management) กับผลกระทบจากการขัดผลประโยชนที่
อาจเกิดขึน้ ระหวางผูถือหุนหรือผูบริหารของตลาดหลักทรัพยกับการดําเนินการเพือ่ รักษา
เสถียรภาพของตลาดทุน โดยเฉพาะหากผลประโยชนทขี่ ัดแยงนี้จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ
ตลาดหลักทรัพยในภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากทางการ
2.2 การกําหนดบทบาทในดานการกํากับดูแลระหวางตลาดหลักทรัพยและทางการอยาง
ชัดเจน
โดยทั่วไป ตลาดหลักทรัพยมีบทบาทในการกํากับดูแลใน 3 ดานดวยกัน กลาวคือ
(1) listing/product regulation (2) intermediary regulation (including membership and trading
requirement) และ (3) market surveillance ซึ่งจากประสบการณของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ
มีการแบงแยกหนาที่กํากับดูแลตลาดระหวางตลาดหลักทรัพยและทางการอยางชัดเจน เพื่อลด
ปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลตลาด ทีน่ าสนใจ ดังนี้
2.2.1 กรณีที่ตลาดหลักทรัพยโอนงานดานกํากับดูแลสวนใหญไปใหทางการ เชน ในกรณี
LSE ซึ่งโอนงานดาน listing regulation ไปให Financial Service Authority (FSA) และ UK Listing
Authority (UKLA) ภายหลังการทํา demutualization โดยกฎเกณฑสว นใหญเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
บริษัทที่จะเขาจดทะเบียนจะถูกกําหนดโดย UKLA เชน มูลคาตลาดขั้นต่ํา (minimum market
capitalization) ผลการดําเนินงานในอดีต และฐานะทางการเงินของบริษัท เปนตน ขณะที่ LSE มี
หนาที่กําหนดเพียงมาตรฐานในการเขาตลาด (admissions standard) เชน การกําหนดใหหลักทรัพย
ที่เขามาซื้อขายในตลาดจะตองสามารถตอรองราคาไดอยางเปนอิสระ (freely negotiable) และ
สามารถ settlement ทางอิเล็กทรอนิกสได ซึ่งเปนเกณฑในดําเนินการพืน้ ฐานทัว่ ไป (operational
requirement)
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ขณะทีใ่ นการกํากับสถาบันตัวกลาง เชน การออก license ใหกับ บล. และการกํากับ
ตรวจสอบให บล. ทําตามกฎเกณฑที่กําหนดเปนหนาที่ของ FSA โดย LSE มีบทบาทเฉพาะการ
กําหนดเกณฑดาน trading rule และเกณฑดานการดําเนินงานทั่วไป (operational standard) เพื่อให
สอดคลองกับระบบดาน IT และ clearing and settlement เปนตน ในสวนของ market surveillance
นั้น LSE มีบทบาทการติดตามตรวจสอบผูเลนในตลาดใหปฏิบัติตามเกณฑทั้งหมด แตจะสามารถ
ลงโทษผูละเมิดไดเฉพาะในกรณีที่ละเมิดเกณฑดาน operational standard ของ LSE เทานั้น หาก
เปนกรณีอนื่ จะสงรายงานไปให FSA เพื่อพิจารณาตอไป
สาเหตุที่ทางการของ UK ตัดสินใจโอนงานดานการกํากับดูแลตลาดจาก LSE ไปให FSA
ก็เพื่อลดความไดเปรียบเชิงการแขงขันของ LSE ในชวงทีม่ ีตลาดหลักทรัพยอื่นๆ กําลังเกิดขึ้นมา
แขงขัน ซึ่งเปนการปองกันไมให LSE ใชอํานาจในการกํากับดูแลเพื่อการผูกขาดและหลีกเลีย่ งการ
แขงขันภายหลังการทํา demutualization
2.2.2 กรณีที่ตลาดหลักทรัพยยังทําหนาทีด่ านการกํากับดูแลตลาดอยูคอ นขางมาก เชน ใน
กรณีของ ASX และ ASIC ของออสเตรเลีย ภายหลังการทํา demutualization ASX ยังคงทําหนาที่
กําหนด listing requirement รวมทั้งขอกําหนดอื่นๆ สําหรับ บจ. เชน การเปดเผยขอมูลและคา
ธรรมเนียมตางๆ โดยที่ ASX เปนผูติดตามตรวจสอบ บจ. ใหปฏิบัติตามกฎเหลานีด้ ว ย ขณะทีก่ าร
กํากับดูแลดานสถาบันตัวกลางและการเฝาติดตามตลาดนั้น การแบงงานมีความคลายคลึงกับกรณี
ของ LSE และ FSA ของ UK โดย ASIC มีอํานาจในการออก license แก บล. ขณะที่ ASX เปนผู
กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกซึ่งรวมถึงเกณฑดานฐานะทางการเงิน เกณฑดาน IT compliance และ
เกณฑดานความสามารถของผูบริหาร ในสวนของ market surveillance นั้น ASX มีบทบาทการ
ติดตามตรวจสอบผูเลนในตลาดใหปฏิบัติตามเกณฑทั้งหมด แตจะสงรายงานไปให ASIC สําหรับ
กรณีที่มีการละเมิดในประเด็นที่มีนัยสําคัญเพื่อพิจารณาตอไป
สาเหตุหลักที่ ASX ยังคงหนาที่ในการกํากับดูแล บจ. ไวเปนสวนใหญ สะทอนความเชื่อ
ที่วา ตลาดหลักทรัพยในฐานะ front line regulator มีความสามารถในการติดตามตรวจสอบ บจ. ได
ดีกวาทางการ รวมทั้งมีแรงจูงใจเชิงพาณิชยที่จะรักษามาตรฐานการกํากับดูแลใหอยูใ นระดับสูงเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน อยางไรก็ตาม หากมองในภาพรวม จําเปนตองมีมาตรการที่จะ
ดูแลไมให ASX ใชอํานาจการกํากับตลาดไปในทางที่ไมเหมาะสมดวย
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กลาวไดวา การโอนงานดานการกํากับดูแลตลาดจากตลาดหลักทรัพยไปใหทางการจะ
เกิดขึ้นในกรณีที่เห็นวาการทําหนาที่ของตลาดหลักทรัพยในประเด็นนั้นจะนําไปสูค วามขัดแยงเชิง
ผลประโยชนในระดับที่รับไมไดหรืออาจนําไปสูการใชเปนชองทางเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขัน
อยางไรก็ตาม ประเทศสวนใหญยังเลือกที่จะใหตลาดหลักทรัพยมีสวนในการกํากับดูแลตลาด
โดยเฉพาะในบทบาทการเฝาติดตามตลาด (market surveillance) หรือ front-line regulator
2.3 กระบวนการตรวจสอบของทางการ (regulatory oversight process) (รวมถึงกรณี
ตลาดหลักทรัพยนาํ หุนของตนเขาจดทะเบียน)
โดยทั่วไป ทางการไดเพิ่มบทบาทในการตรวจสอบตลาดหลักทรัพยมากขึ้นภายหลังการทํา
demutualization โดยเฉพาะใน 3 ประเด็น ไดแก
2.3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความเขมขนของการตรวจสอบ ในหลายกรณี ตลาด
หลักทรัพยและทางการไดมขี อตกลงเกี่ยวกับกระบวนการการตรวจสอบของทางการอยางชัดเจน
โดยสวนใหญในรูปแบบของการทํา Memorandum of Understanding (MOU) เชน ในกรณีของ
ASX และ ASIC ที่ไดทํา MOU ซึ่งระบุให ASIC ทําการตรวจสอบการดําเนินงานของ ASX ให
เปนไปตามขอกําหนดเปนประจําทุกป (annual audit) รวมทั้งการกําหนดใหมกี ารประชุมราย
ไตรมาสเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ
นอกจากนั้นในกรณีของแคนาดา มาเลเซีย และสิงคโปร ทางการจะตรวจสอบในระหวาง
on-site review วาตลาดหลักทรัพยไดจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอสําหรับงานดาน
การกํากับดูแลตลาดหรือไม
2.3.2 การจัดการกับปญหาจากประเด็น self listing ในเกือบทุกกรณี (รวมทั้งออสเตรเลีย
แคนาดา ฮองกง ญี่ปุน มาเลเซีย และสิงคโปร) ทางการจะเปนผูกํากับดูแลกระบวนการการเขาจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพยทั้งหมดเองเพื่อลดปญหาจากความขัดแยงเชิงผลประโยชน เชน ใน
กรณีของ HKEx และ SFC ไดมีการทํา MOU ขึ้นเพื่อระบุวิธีการจัดการกับปญหาเชิงผลประโยชนที่
อาจเกิดขึน้ ภายหลังการจดทะเบียนของ HKEx เชน การกําหนดให SFC เปนผูกํากับตรวจสอบการ
เขาจดทะเบียนของ HKEx รวมทั้งการเก็บเอกสารและคาธรรมเนียมตางๆ นอกจากนัน้ ยังระบุให
SFC มีอํานาจหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ HKEx ใหปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับ บจ. อีกดวย
นอกจากการจัดการกับปญหาในชวงการเขาจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแลว ยังมีการ
จัดการกับปญหาที่อาจเกิดขึน้ ภายหลังดวย โดยเฉพาะในประเด็นที่ตลาดหลักทรัพยอาจใชอํานาจใน
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การกํากับดูแลใหคุณใหโทษแก บจ. อื่นๆ ที่เปนพันธมิตรหรือคูแขงของตน ตลาดหลักทรัพยสวน
ใหญใชวิธีวางระบบการตรวจสอบพิเศษเพือ่ จัดการกับปญหานี้ เชน ในกรณี HKEx หาก SFC ไดรับ
ทราบขอมูลวามีกรณีของผลประโยชนทับซอนในบทบาทการกํากับดูแลระหวาง HKEx กับ บจ. ใด
SFC สามารถสั่งให HKEx ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในแคนาดา บจ. ที่เปนคูแขงของตลาดหลักทรัพยสามารถแจงปญหาที่เกิดขึ้นใหแก
คณะกรรมการพิเศษ (Conflicts Committee) ซึ่งจะแจงใหทางการทราบตอไป เชนเดียวกับในกรณี
ของ SGX ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ (Conflicts Committee) ที่มีหนาที่หลักเพื่อพิจารณา
ประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึน้ แลวหรืออาจเกิดขึ้น
2.3.3 การเพิ่มเงื่อนไขและขอกําหนดพิเศษกับตลาดหลักทรัพย เปาหมายในการทํากําไร
อาจทําใหตลาดหลักทรัพยดาํ เนินธุรกิจในลักษณะที่เสี่ยงมากขึ้น ซึ่งปญหาทางการเงินของตลาด
หลักทรัพยอาจกระทบตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานในฐานะสถาบันตัวกลางทางการเงินที่
สําคัญและตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประเทศโดยรวม ในหลายประเทศ เชน
ออสเตรเลีย ฮองกง สิงคโปร และอังกฤษ ทางการจึงไดกําหนดใหตลาดหลักทรัพยตองมีเงินทุน
งบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินงานเพือ่ ความเชื่อมั่นในความมัน่ คงทางการเงินของตลาด
หลักทรัพย โดยในกรณีของอังกฤษ มีการกําหนดมาตรฐานของระดับเงินทุน ขณะทีใ่ นกรณีของ
แคนาดา มีการกําหนดอัตราสวนทางการเงินที่ตลาดหลักทรัพยจะตองรักษาไว หากทําไมไดจะตอง
รายงานตอทางการ นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดเกณฑทเี่ กี่ยวของกับงบประมาณและทรัพยากรที่ใช
ในงานกํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรัพย เชน ในกรณีของ ASX และแคนาดา มีการระบุให
ตลาดหลักทรัพยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับงานดานการกํากับดูแลตลาดที่เพียงพอและ
แยกออกจากงบประมาณอื่นอยางชัดเจน เปนตน
2.4 โครงสรางองคกรดานการกํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยไดใหความสําคัญมากขึ้นตอการวางโครงสรางองคกรสําหรับงานดาน
กํากับดูแลตลาดใหมีความเปนอิสระมากเทาที่จะเปนไปไดจากผลประโยชนเชิงพาณิชยของผูถือหุน
และผูบริหาร โดยใชวิธีแยกสวนงานดานนี้ออกมาจากสวนงานดานธุรกิจอื่นๆ สําหรับรูปแบบ
โครงสรางองคกรที่ตลาดหลักทรัพยสวนใหญใชนนั้ สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ
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2.4.1 เก็บสวนงานดานกํากับดูแลตลาดอยูภายใตการบริหารของตลาดหลักทรัพย
กรณี SGX และ BM ที่กําหนดใหสว นงานนี้รายงานตอ CEO ของตลาดหลักทรัพย โดยมี
การรายงานคูข นานไปยัง Regulatory Committee ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย (Board of Directors) ในกรณีของ SGX มีขอกําหนดเพิ่มเติมใหกรรมการใน Regulatory
Committee เปนกรรมการอิสระทั้งหมดดวย
2.4.2 จัดตั้งบริษัทลูกที่อยูภายใต holding company ใหทํางานดานกํากับดูแลตลาด
กรณี ASX และ TSE ไดจัดตัง้ บริษัทลูก (subsidiary) ที่อยูใ ต holding company เพื่อดําเนิน
งานดานการกํากับดูแลตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึงการแยกงานดานนี้ออกจากงานดานธุรกิจอยาง
ชัดเจน โดยบริษัทลูกจะรายงานโดยตรงตอ Board of Directors ของ holding company ในกรณี TSE
บริษัทลูกถูกกําหนดใหเปนบริษัทที่ไมแสวงหากําไร ขณะที่ผูบริหารระดับสูงสุดของบริษัทลูกจะ
ไมสามารถดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัทที่ดําเนินงานดานตลาดหลักทรัพยอีกดวย
รูปแบบทั้งสองมีทั้งขอดีและขอดอย ในรูปแบบแรกนั้น ขอดีคือ งายตอการดําเนินงาน
เพราะไมตองเปลี่ยนแปลงมากจากรูปแบบเดิมที่เปนอยู แตมีขอดอยทีส่ ําคัญ คือ อํานาจในการสั่ง
การงานทั้งดานพาณิชยและดานกํากับดูแลยังถูกแบงแยกไมชัดเจน อาจนําไปสูการตัดสินใจที่
ครอบงําจากผลประโยชนดานธุรกิจเปนหลัก รวมทั้งยังอาจมีปญหาในการใหความสําคัญหรือการ
แบงสรรงบประมาณระหวางงานทั้งสองนี้อีกดวย ขณะที่รปู แบบที่สองที่มีการตั้งบริษทั ลูก จะทําให
การดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณใหกับงานดานการกํากับดูแลตลาดมีความโปรงใสมาก
ขึ้น รวมทั้งการแบงแยกองคกรและการสรางกําแพงดานการเขาถึงขอมูลในระดับปฏิบัติการจะชวย
ลดปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนทอี่ าจเกิดขึน้ อีกดวย อยางไรก็ตาม ภายใตรูปแบบนี้ ปญหา
ความขัดแยงเชิงผลประโยชนยังไมถูกขจัดไปอยางสิ้นเชิง เนื่องจากคณะกรรมการของ holding
company ยังเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจทั้งงานในดานพาณิชยและดานการกํากับดูแลตลาดอยู
โดยสรุป บทบาทของตลาดหลักทรัพยทั้งดานการแสวงหากําไรและดานกํากับดูแลตลาด
ทําใหเกิดโอกาสของความขัดแยงเชิงผลประโยชน ปญหานี้มีแนวโนมจะเปนปญหาที่สําคัญมากขึ้น
ภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น รวมทัง้ ภายหลังการทํา demutualization อยางไรก็ตาม จาก
ประสบการณของตลาดหลักทรัพยในตางประเทศจะพบวา ตลาดหลักทรัพยและทางการตระหนักดี
ถึงปญหาเหลานี้ และไดมีมาตรการและแนวทางแกไขเพือ่ ปองกันและรองรับปญหาที่อาจเกิดขึน้
โดยการวางกรอบการอภิบาลองคกรที่เหมาะสม การกําหนดบทบาทในดานการกํากับดูแลระหวาง
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ตลาดหลักทรัพยและทางการอยางชัดเจน การวางกระบวนการตรวจสอบของทางการโดยเฉพาะใน
กระบวนการการนําหุนของตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน และการจัดโครงสรางองคกรดานการ
กํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม การนํามาตรการเหลานี้มาใชจัดการปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองปรับใหสอดคลองกับบริบทของตลาดหลักทรัพยแตละแหงดวย
และที่สําคัญ จะตองมีการวางระบบการกํากับดูแลที่สามารถระบุถึงปญหาใหมๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
วิวัฒนาการของตลาดทุนที่ไมเคยหยุดนิ่ง และสามารถตอบสนองในดานการกํากับดูแลไดอยาง
ทันเวลาดวย
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ประเด็นที่ 4 : การ demutualization จะทําใหขาดองคกรที่จะทํางานพัฒนาตลาดทุนและคุมครองผู
ลงทุนหรือไม
โดยทั่วไป หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของตลาดหลักทรัพย คือ การพัฒนาตลาดทุนระยะยาว
การใหความรูเกี่ยวกับการลงทุน และการคุม ครองผูลงทุน โดยเฉพาะผูล งทุนรายยอยที่ขาดความรู
และอาจถูกเอาเปรียบไดงาย ดังนั้น เมื่อตลาดหลักทรัพยจะทําการ demutualization และดําเนินธุรกิจ
เพื่อหวังผลกําไร จึงเกิดขอกังวลวาจะมีองคกรใดเขามาทําหนาที่พัฒนาตลาดทุนและคุมครองผู
ลงทุนในระยะยาวตอไปหรือไม
จากกรณีศึกษาพบวา ภายหลังการ demutualization ยังมีการพัฒนาตลาดทุนและการ
คุมครองผูลงทุนโดยรวมผานหลายวิธี เชน (1) การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ซึ่ง
กรอบการดูแลอาจเจาะจงเฉพาะตลาดทุน หรือครอบคลุมทั้งตลาดทุนและภาคการเงินในวงกวาง
และ (2) การคุม ครองผูลงทุนโดยรวม ผานการสนับสนุนกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย เปน
ตน ซึ่งจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกบั ระดับของการพัฒนาของตลาดทุนและภาคการเงินในประเทศ
นั้นๆ และระดับเงินกองทุนที่สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหมไดรับ
1. การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเปนแนวทางที่หลายประเทศนิยมใชกนั
โดยเฉพาะกรณีที่ตลาดหลักทรัพยมีเงินกองทุนชวงกอนการ demutualization สูงหรือมีการแบง
รายไดจากการ IPO มาจัดทํา โดยการจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนมีขอดีหลัก 3
ประการ ดังนี้
1.1 เกิดการแยกบทบาทงานชัดเจนระหวางงานพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจซื้อขาย
หลักทรัพย กลาวคือ เกิดการแยกสวนงานพัฒนาตลาดทุนซึ่งไมหวังผลกําไร ออกจากสวนงาน
ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย หรือ exchange function ซึ่งเปนธุรกิจหวังผลกําไร ทําใหมีการแยกบทบาท
งานชัดเจน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการจัดสรรบุคลากรและเงินทุน โดยจะมี
เงินกองทุนและแหลงที่มาของรายไดในอนาคตที่แนนอน อีกทั้งมีกรอบการดําเนินงานของกองทุน
ที่ชัดเจนดวย เชน BM และ KRX จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน และ SGX จัดตั้งกองทุนเพื่อ
การพัฒนาภาคการเงิน ตามรายละอียดในตารางที่ 4
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1.2 ครอบคลุมการพัฒนาตลาดทุนในวงกวาง กลาวคือ งานพัฒนาตลาดทุนภายใตการ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพย บางครั้งจะเนนพัฒนาเฉพาะสวนของหุนเทานัน้ ขณะทีก่ ารมี
สถาบันเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเขามาดูแลโดยตรง การพัฒนาจะขยายวงกวางครอบคลุมทั้งหุน
ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และธุรกิจรวมลงทุน (venture capital) ไดดีขึ้น เปนตน
1.3 สามารถทํางานเพื่อการพัฒนาตลาดทุนโดยตรงมากขึ้น กลาวคือ สามารถเนนให
คําปรึกษาและความรูเกี่ยวกับตลาดทุน และคุมครองนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนรายยอยที่อาจถูก
เอาเปรียบไดงา ยเปนสําคัญ แทนที่จะเนนการใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินหรือการให
ความรูเพื่อเพิม่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย เหมือนชวงกอนการ demutualization ซึ่งควรเปน
หนาที่ของ บล. มากกวา
ตารางที่ 4 : รายละเอียดของการจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนของ BM, SGX และ
KRX
ตลาด
สถาบันเฉพาะเพื่อการ
หลักทรัพย
พัฒนาตลาดทุน
BM
กองทุนเพื่อการพัฒนา
ตลาดทุน (Capital
Market Development
Fund : CMDF)

SGX

หนาที่หลัก

การบริหาร
จัดการ
เพื่อการพัฒนาตลาดทุนระยะ คณะกรรมการ
ยาวโดยเฉพาะผานการพัฒนา แตงตั้งโดย
รัฐมนตรีวาการ
ผูมีความรูความสามารถใน
กระทรวงการคลัง
งานตลาดทุน สนับสนุน
งานวิจัยและโครงการ
เกี่ยวกับตลาดทุน และ
สนับสนุนสมาคมของผูรวม
ตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ตลาดทุน
กองทุนเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาภาคการเงิน
บริหารโดย
ภาคการเงิน
ระยะยาวในวงกวาง ผานการ Monetary
(Financial Sector
สงเสริมภาคการเงินของ
Authority of
Singapore
Development Fund : สิงคโปร พัฒนาผูมีความรู
FSDF)
ความสามารถและเปนที่
(MAS)
ตองการในภาคการเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
โครงการเกี่ยวกับภาคการเงิน
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการขยายตัวของ
ภาคการเงินในระยะยาว

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

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

หนาที่หลัก

กองทุนเพื่อการพัฒนา เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
ตลาดทุนภายในประเทศ
(Capital Market
Development
Foundation)

การบริหารจัดการ
n.a.

แหลงที่มาของเงินทุน
แรกเริ่มวางแผนวาจะไดรับเงินทุนจาก
KRX และผูถือหุนของ KRX 200 และ
170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผลจากความ
ลาชาในการทํา IPO ทําใหขณะนี้
กองทุนยังไดรับทุนรวมเพียง 100 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

2. การดูแลคุมครองผูลงทุนโดยรวม
นอกจากการจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุนขึ้นมาใหมแลว อีกแนวทางเสริม
หรือทดแทนทีป่ ระเทศตางๆ ใชเพื่อดูแลผูลงทุนโดยรวมในตลาดภายหลังการ demutualization คือ
การสนับสนุนกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย (Securities Investor Protection Fund : SIPF)
ซึ่งมีอยูแลวในหลายประเทศ โดยกองทุนนีโ้ ดยทั่วไปถูกจัดตั้งขึ้นจากความรวมมือระหวางตลาด
หลักทรัพยและ บล. ที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยจาํ นวนหนึ่งซึ่งสมัครเปนสมาชิกของกองทุน
เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูล งทุนที่ซื้อขายหลักทรัพยผาน บล. ที่เปนสมาชิกเหลานัน้ วาจะไดรับ
ความคุมครองทรัพยสินที่มอบไวในความดูแลของ บล. ที่เปนสมาชิกกองทุน โดยจะไดรับการจาย
เงินชดเชยจากกองทุนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด หาก บล. ที่เปนสมาชิกเกิดปญหา
การเงิน
กรณีของประเทศมาเลเซียมีกองทุนคุมครองผูลงทุน 3 กองทุน คือ Compensation Fund of
Bursa Malaysia Securities, Fidelity Fund of Bursa Malaysia Derivatives และ Compensation Fund
of Bursa Malaysia Depository ซึ่งจะมีรายละเอียดของการคุมครองที่แตกตางกันไปตาม Capital
Markets and Services Act (CMSA) ของมาเลเซีย สวนกรณีประเทศฟลปิ ปนสมี 1 กองทุน คือ
Securities Investor Protection Fund ทั้งนี้ คณะกรรมการของกองทุนมาจาก PSE 5 คน และจาก
ภาครัฐ 2 คน โดยกองทุนจะคุมครองผูลงทุนหากเกิดการลมละลายหรือฉอโกงของ บล. ที่เปน
สมาชิก และมีเกณฑขนั้ สูงในการคุมครองที่ 100,000 เปโซฟลิปปนสตอนักลงทุน 1 คน
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ประเด็นที่ 5 : การ demutualization เปนชองทางใหกลุมผลประโยชนภายในประเทศบางกลุมหรือ
ตางประเทศเขามาครอบงําตลาดหลักทรัพยไดหรือไม
แมในปจจุบันขอดีและขอเสียจากการถูกควบรวมโดยตลาดหลักทรัพยตางชาติเปนประเด็น
โตเถียงที่ยังหาขอสรุปไมได แตเนื่องจากธุรกิจตลาดหลักทรัพยสงผลในวงกวางตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ อีกทั้ง ในบางประเทศตลาดหลักทรัพยอาจไดรับสิทธิประโยชนพิเศษจากภาครัฐใน
ชวงกอนการ demutualization เชน การยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดของตลาดหลักทรัพย ดังนั้น
ประเด็นเกี่ยวกับการปกปองผลประโยชนของชาติ (protection of national interests) ภายหลังการ
demutualization จึงเปนสิ่งสําคัญ หลายฝายกังวลวาการ demutualization จะเปนการเปดชองทางให
ตางชาติหรือกลุมผลประโยชนบางกลุมเขามาถือครองหุนของตลาดหลักทรัพยในสัดสวนสูงจนมี
อํานาจครอบงําการบริหาร ซึ่งอาจสงผลตอความเทาเทียมกับผูรวมตลาดอื่นๆ และความมั่นคงดาน
เศรษฐกิจของประเทศได
จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวา มี 2 มุมมองหลักเกีย่ วกับการถูกควบ
รวมภายหลังการทํา demutualization คือ
1. การควบรวมชวยสงเสริมศักยภาพในการแขงขัน เชน กรณีประเทศสวีเดน ทีภ่ าครัฐ
สนับสนุนให OM Gruppen AB (OM) ซึ่งเปนคูแขงในธุรกิจศูนยกลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ
เขาซื้อหุนและควบรวม Stockholm Stock Exchange ในป 1998 เนื่องจากเชื่อวาจะเกิดประโยชนกบั
ทั้ง 2 บริษัทจากความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น12 ซึ่งตอมาในป 2003 OM AB ไดเขาควบรวม
กับ Helsinki Stock Exchange และเปลี่ยนชือ่ เปน OMX จากนั้นทําการควบรวมกับอีกหลายตลาด
หลักทรัพยในแถบยุโรป และที่สุดในป 2008 ไดควบรวมกับ Nasdaq และกลายเปน Nasdaq OMX
ในปจจุบนั

12

Hughes (2002)
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ภาพที่ 5 : การควบรวมในธุรกิจตลาดหลักทรัพยของ Nasdaq OMX

ที่มา : WFE

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009

2. การควบรวมกระทบตอผลประโยชนของประเทศ ซึ่งจากประสบการณของตลาด
หลักทรัพยตางๆ พบวา มี 3 แนวทางหลักที่นิยมใชผสมผสานกัน เพื่อปองกันตางชาติหรือกลุม
ผลประโยชนไมใหเขามาถือหุนมากเกินไป กลาวคือ
2.1 การจํากัดสัดสวนการถือหุนขั้นสูง (maximum shareholding limit) ของนักลงทุน :
แนวทางนี้ตลาดหลักทรัพยในเอเชียสวนใหญนิยมเลือกใช อยางไรก็ดี จะเปดชองใหภาครัฐสามารถ
อนุมัติในกรณีพเิ ศษได เชน กรณีของ BM กําหนดเกณฑการถือครองหุนขั้นสูงที่รอยละ 5 เวนแต
ไดรับการอนุญาตพิเศษจากกระทรวงการคลัง และกรณีของ SGX กําหนดเกณฑขั้นสูงที่รอยละ 5
ยกเวนกรณีของผูจัดการกองทุนที่จัดการกลุมกองทุนใหลูกคา สามารถถือหุนไดรวมไมเกินรอยละ
10 และนักลงทุนเชิงกลยุทธ (strategic investor) ถือไดตามที่ MAS เห็นสมควร
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ภายหลังการ demutualization ระยะหนึ่งแลว ภาครัฐและ
หนวยงานกํากับดูแลมักจะผอนคลายเกณฑการถือหุนขัน้ สูง เชน ASX ปรับจากรอยละ 5 ในป 1998
เปนรอยละ 15 ในป 2002 เพือ่ สอดรับกับกลยุทธในการสรางความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยตาง
ประเทศผานการเปน strategic partner เพื่อรองรับกับภาวะการแขงขันทีร่ ุนแรงขึ้นในตลาดทุนโลก
และแนวโนมของ global consolidation ซึ่งในอนาคตธุรกิจตลาดหลักทรัพยในโลกมีแนวโนมที่จะ
ถูกแบงออกเปน 2 กลุมหลัก คือ (1) NYSE Euronext (NYX) และ (2) Nasdaq OMX อันเปนผลจาก
การควบรวมและการเชื่อมโยงความสัมพันธทางธุรกิจระหวางตลาดหลักทรัพย โดยเชื่อวา NYX จะ
สามารถขยายความสัมพันธครอบคลุมถึง Toronto Stock Exchange, NSE, TSE และ HKEx เปนตน
ขณะที่ Nasdaq OMX จะขยายความสัมพันธถึง LSE, Deutsche Boerse, ASX, Shanghai Stock
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Exchange, KRX, Johannesburg Stock Exchange และ SGX เปนตน13 ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยใดที่
ยังคงดําเนินธุรกิจแบบ stand alone ไมของเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยอนื่ เลยเหมือนเชนในอดีต จะมี
ความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียสวนแบงทางการตลาดและบทบาทในเวทีตลาดทุนโลกในอนาคต
2.2 การใหภาครัฐและ/หรือสถาบันเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเปนผูถือหุนรายใหญ : วิธีนี้นิยม
ใชในตลาดหลักทรัพยแถบเอเชีย ที่ภาครัฐมีบทบาทในการจัดตั้งหรือการดําเนินธุรกิจของตลาด
หลักทรัพยในอดีต โดยภาครัฐและ/หรือสถาบันเพื่อการพัฒนาตลาดทุนจะกระจายหุน ที่ไดมาบาง
สวนตอใหกับสาธารณชน เมื่อตลาดหลักทรัพยทําการจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย เชน
กรณีของ BM มีแผนการ demutualization ที่ถูกวางรากฐานมาจากแผนพัฒนาตลาดทุน
ระยะ 10 ปของประเทศมาเลเซีย (Capital Market Masterplan : CMP) โดยมีโครงการเริ่มตนจากการ
ควบรวม 5 ตลาดหลักทรัพยในมาเลเซียกอน จากนัน้ จึงทําการ demutualization และกระจายหุนให
บล. ภาครัฐ และ CMDF รอยละ 40 รอยละ 30 และรอยละ 30 ตามลําดับ โดยภาครัฐและ CMDF ถูก
กําหนดใหกระจายหุนตอใหสาธารณชนอีกประมาณรอยละ 20 เมื่อ BM ทํา IPO
กรณีของ SGX แผนการ demutualization ถูกริเริ่มศึกษาและวางแผนโดย Committee on
the Governance of the Exchanges (CGE) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย MAS และกระจายหุนรอยละ 72 ให
ภาครัฐในชวงที่ทํา demutualization และภาครัฐจัดสรรตอใหสาธารณชนรอยละ 47 เมื่อ SGX ทํา
IPO
ตารางที่ 5 : การจัดสรรหุนภายหลังการ demutualization และ IPO ของ BM และ SGX
Stock
Exchange
BM
SGX

Demu / IPO

บล.

ภาครัฐ

CMDF

IPO ใหกับสาธารณชน

Demu - 2004
IPO - 2005
Demu - 2000
IPO - 2000

รอยละ 40
n.a.
รอยละ 28
รอยละ 28

รอยละ 30
รอยละ 19
รอยละ 72
รอยละ 25

รอยละ 30
รอยละ 19
-

>= รอยละ 20
รอยละ 32 (นักลงทุนรายยอย)
รอยละ 15 (นักลงทุนเชิงกลยุทธ)

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

13

การจัดกลุมยึดหลักตามความสัมพันธที่ตลาดหลักทรัพยตางๆ มีตอกันอยูแลวในปจจุบัน เชน การทําธุรกิจ

รวมกัน (jointed operation) MOU ที่มีระหวางกัน และสถานะการถือหุนไขวระหวางกัน
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อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา แมตลาดหลักทรัพยจะมีแผนการในการกระจายหุนในวงกวาง
ผานการทํา IPO แตการตัดสินใจกระจายหุน ให บล. ในสัดสวนสูงชวงทํา demutualization เปน
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการถูกครอบงําโดยกลุม บล. อยางตอเนื่องได เชน กรณี TSE ที่กระจาย
หุนให บล. ทั้งหมด และ KRX ที่กระจายหุน ให บล. เกือบทั้งหมด ทําใหกลุม บล. พยายามรักษา
ผลประโยชนของตนเองอยางตอเนื่อง จนเกิดขอขัดแยงในประเด็นการกํากับดูแลตลาดทุนกับฝาย
ภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล ซึ่งเปนอุปสรรคที่ทําใหตลาดหลักทรัพยทั้งสองยังไมสามารถทํา
การ IPO ไดตามแผน และทําไดเพียงการเปลี่ยนโครงสรางจาก mutual-owned ไปเปน shareholderowned ที่มี บล. ถือหุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด กลาวคือ (1) กรณีของ TSE เกิดขอขัดแยงกับ
Financial Services Agency (FSA) ในประเด็นเกีย่ วกับการจัดสรรโครงสรางการบริหารใหม
(management structure) ภายหลังการ IPO โดย FSA ตองการให TSE แยกสวนงานกํากับดูแล
(regulatory division) ออกจากสวนงานทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจตลาดหลักทรัพยที่หวังผลกําไร และ (2) กรณี
ของ KRX ภาครัฐและหนวยงานกํากับตองการให KRX แยกสวนงานกํากับดูแล (regulatory
division) ออกจากสวนงานทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจตลาดหลักทรัพยที่หวังผลกําไร และหัวหนาของสวนงาน
กํากับที่แยกออกมานั้น ตองถูกแตงตั้งโดย Financial Supervisory Commission (FSC) เทานั้น ซึ่งยัง
เปนขอขัดแยงที่ยืดเยื้อในปจจุบัน
ตารางที่ 6 : การจัดสรรหุนภายหลังการ corporatization / demutualization ของ TSE และ KRX
Stock
Exchange
TSE
KRX

Corporatization /
Demutualization
2001
2005

บล.

อื่นๆ

รอยละ 100
รอยละ 94 รอยละ 6 (แบงระหวางบริษัทลูกของ KRX, Korea
Securities Dealers Association และ Small
Business Corporation)

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

สําหรับกรณี PSE เมื่อทําการ demutualization มีการจัดสรรหุนทั้งหมดใหกับ บล. 184
บริษัท ซึ่งสวนใหญเปน บล. ขนาดเล็ก14 โดยเดิมตั้งใจวาสัดสวนการถือหุนของ บล. จะลดลงเมื่อทํา
การ IPO อยางไรก็ตาม ในกระบวนการ IPO หลาย บล. ยังคงถือหุนตอไป โดยยอมเสียคาปรับ 500
14

Alinsunurin (2002)
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เปโซตอวันใหแก Securities and Exchange Commission15 เพื่อที่จะสามารถละเมิดเกณฑการถือหุน
ขั้นสูงของกลุมอุตสาหกรรมที่ปกติหามถือรวมกันเกินกวารอยละ 20 ของหุน PSE ทั้งหมด โดยใน
ปจจุบันกลุม บล. ถือหุนตลาดหลักทรัพยรวมประมาณรอยละ 37 ซึ่งแมจะนอยกวากึ่งหนึ่ง แตถือ
เปนผูถือหุนใหญที่สุด ดวยเหตุนี้ แมจะทําการ demutualization และ IPO แลว แต PSE ยังไมคอย
ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางองคกร (governance structure) และปรับแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ
2.3 กฎเกณฑเกี่ยวกับการเขาควบรวมตลาดหลักทรัพย : เพื่อปองกันการถูกตลาด
หลักทรัพยตางชาติเขาควบรวมกิจการธุรกิจตลาดหลักทรัพยของประเทศ ภาครัฐของบางประเทศจะ
ออกกฎวา การควบรวมกิจการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ demutualization ตองไดรับการอนุมัติ
จากภาครัฐหรือหนวยงานกํากับดูแลกอน เชน กรณี SGX การควบรวมใดๆ ตองไดรับความ
เห็นชอบจาก Securities Industry Council กอน
ตารางที่ 7 : แนวทางเพื่อปองกันการถูกครอบงําโดยกลุมผลประโยชนในประเทศและตางชาติ
ตลาด
สัดสวนการถือหุนขั้นสูง
หลักทรัพย
รอยละ 5 เวนแตไดรับการอนุญาตจาก
BM
กระทรวงการคลัง
รอยละ 5 ยกเวนกรณีของผูจัดการ
SGX
กองทุนที่จัดการกลุมกองทุนใหลูกคา
สามารถถือหุนไดรวมไมเกินรอยละ 10
และนักลงทุนเชิงกลยุทธ (strategic
investor) สามารถถือไดตาม MAS
เห็นสมควร

15

ถือหุนโดยภาครัฐ
ทั้งทางตรงและออม
กระทรวงการคลังถือรอยละ 19
และ CMDF ถืออีกรอยละ 19
รอยละ 25 ถือโดย SEL ซึ่งเปน
บริษัท holding เฉพาะกิจที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อการถือหุนของ
SGX ภายหลังการ
demutualization โดยอํานาจใน
การสั่งขายหุนเปนของ MAS

การควบรวม
n.a.
การควบรวมใดๆ
ตองไดรับความ
เห็นชอบจาก
Securities Industry
Council กอน
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ตลาด
หลักทรัพย

สัดสวนการถือหุนขั้นสูง

ถือหุนโดยภาครัฐ
ทั้งทางตรงและออม
ไมมี

ASX

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

HKEx

รอยละ 5 เวนแตไดรับการอนุญาตจาก
Securities and Futures Commission (SFC)

รอยละ 6
(ขอมูล ณ ป 2007)

PSE

รอยละ 5 สําหรับ 1 บุคคล/นิติบุคคล และ
รอยละ 20 สําหรับอุตสาหกรรมหรือกลุม
ธุรกิจใดๆ

ไมมี

การควบรวม
การควบรวมใหตางชาติ
ตองยึดระเบียบตาม
Foreign Acquisitions
and Takeovers Act
1975
n.a.
n.a.

ที่มา : Holthouse (2002), Akhtar (2002) และคนหาจาก website และสอบถามจากตลาดหลักทรัพยตางๆ
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ประเด็นที่ 6 : การ demutualization จะกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง
(intermediary) ไดหรือไม
ภายใตโครงสรางตลาดหลักทรัพยแบบ mutual-owned ที่มี บล. เปนสมาชิกนั้น มูลคาทาง
เศรษฐกิจ (economic rent) ของการเปนสมาชิกอยูที่การจํากัดจํานวนสมาชิก (restricting access)
และการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยจะมีลักษณะการตัดสินใจแบบเห็นดวยเปนเอกฉันท ที่
สมาชิกแตละรายมีเสียงลงคะแนนที่เทากัน (1 member - 1 vote) ซึ่งการตัดสินใจทางธุรกิจสวนใหญ
จะเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ และบางครั้งจะเปนไปเพื่ออุดหนุนสมาชิก
ดวยลักษณะเฉพาะตัวทางธุรกิจดังกลาว ทําใหการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลางในตลาดหลักทรัพย
มีคอนขางนอย อีกทั้งยังมีลกั ษณะของการเกื้อกูลกันสูง หลายฝายจึงสงสัยวาจริงหรือไมที่ภายหลัง
การ demutualization และมีการกระจายการถือครองหุนไปสูผูรวมตลาดอื่นๆ มากขึ้นแลว จะเรงให
การแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลางเพิ่มสูงขึ้น และนําไปสูผลประโยชนสูงสุดตอผูรวมตลาดโดยรวม
1. ปจจัยผลักดันการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง
การ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะชวยสงเสริมการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง
และเพิ่มคุณภาพของตลาดทุนโดยรวม ผาน 2 ชองทางหลัก คือ
1.1 การลดการอุดหนุน บล. ที่เปนสมาชิก : การ demutualization จะทําใหการสงเสริม
ธุรกิจตัวกลางของตลาดหลักทรัพยมีความเหมาะสมมากขึ้น กลาวคือ ในชวงกอน demutualization
ตลาดหลักทรัพยจะเนนจัดสรรทรัพยากรทั้งคน เวลา และทุน เพื่อสงเสริม บล. ที่เปนสมาชิก16
โดยเฉพาะ บล. ขนาดกลางและขนาดเล็กเปนหลัก แตภายหลังการ demutualization ตัวกลางในการ
ทําธุรกรรมอื่นๆ อาทิ บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน มีแนวโนมที่จะไดรับการสงเสริมอยางเทา
เทียมกันมากขึน้ นอกจากนี้ เมื่อมีผูรวมตลาดกลุมอื่นๆ เขามารวมถือหุนดวยแลว กิจกรรมเพื่อการ
อุดหนุน บล. ที่เปนสมาชิก อยางที่เคยมีมายอมลดลงหรือหมดไป
1.2 การขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางที่มิใชสมาชิก (open market
access) : ผลประการหนึ่งที่อาจเกิดขึน้ คูกับการเปลี่ยนระบบ mutual-owned ที่มี บล. เปนสมาชิก
ไปสูระบบ shareholder-owned คือ การขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุม ธุรกิจตัวกลางที่มิใชสมาชิก
16

Hughes and Zargar (2006)
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ซึ่งทําให บล. ใดๆ ก็ตามที่เสียคา trading right สามารถเขามาซื้อขายหลักทรัพยตรงกับตลาด
หลักทรัพยได
2. ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจตัวกลาง
เมื่อประโยชนจากการไดรับการอุดหนุนหมดไปและการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง
สูงขึ้น ธุรกิจตัวกลางตางๆ จึงตองเรงเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใหบริการแกผู
ลงทุน ซึ่งอาจสะทอนออกมาในหลายรูปแบบ อาทิ
2.1 การควบรวมกิจการระหวาง บล. โดยเฉพาะ บล. ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อ
ประโยชนจากการประหยัดตอขนาดและเพิม่ ศักยภาพในการแขงขัน
2.2 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการใหบริการ กลาวคือ ในชวงกอนการ demutualization
บล. ที่เปนสมาชิกทั้งหมดมีเสียงที่เทากันไมวาจะขนาดใหญหรือขนาดเล็ก และนิยมตัดสินใจแบบ
เห็นดวยเปนเอกฉันท ดังนัน้ การพัฒนาระบบตางๆ ในตลาดหลักทรัพยมักจะถูกกําหนดมาตรฐาน
ตามศักยภาพและความสามารถของ บล. ขนาดเล็กเปนหลัก แตภายหลังการ demutualization และ
การแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลางเปนไปอยางเสรีมากขึน้ ทําให บล. ขนาดใหญซึ่งมีเงินทุนมาก
สามารถขยายตัวไดเร็วและแขงขันไดดี จะกลายเปนผูกาํ หนดมาตรฐานตางๆ ของตลาดหลักทรัพย
เชน เทคโนโลยีการซื้อขายและความหลากหลายของผลิตภัณฑ เปนตน ทําใหการออกผลิตภัณฑ
ทางการเงินใหมๆ เปนไปไดงายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง ยังตอบสนองความตองการของผูลงทุนได
ุ ภาพของตลาดทุนดีขึ้นและเกิดประโยชนตอผูรวมตลาด
ดีกวาเดิม ซึ่งทายที่สุดแลว จะทําใหคณ
โดยรวม
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ประเด็นที่ 7 : การ demutualization จะชวยใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือไม
เนื่องจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพยเกีย่ วของและกระทบกับหลายภาคสวนใน
ตลาดทุน อีกทัง้ ยังมีความเสีย่ งและขอกังวลตางๆ มากมายที่อาจตามมา หลายฝายจึงเกิดคําถามวา
การ demutualization จะเปนทางออกในการเพิ่มประสิทธิภาพใหตลาดหลักทรัพยไดจริงหรือไม
ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพยจะมีการปรับโครงสรางองคกร (governance
structure) และโครงสรางของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยใหเหมาะสมขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย
สวนใหญ มีแนวโนมที่จะลดจํานวนกรรมการลงและมีสัดสวนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ในหลายประเทศกรรมการที่ถูกแตงตั้งตองผานเกณฑ “fit and proper” เกี่ยวกับความมัน่ คงทางการ
เงิน คุณธรรมความซื่อสัตย และความรูความสามารถ ตามที่หนวยงานกํากับดูแลและภาครัฐกําหนด
ไว นอกจากนี้ การมีโครงสรางความเปนเจาของและผูมีสวนไดเสียที่ชัดเจน ยังถือเปนตัวเรงสําคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย เนื่องจากชวยใหตลาดหลักทรัพยสามารถดําเนินงาน
เชิงองคกรธุรกิจไดคลองตัวขึ้น และปรับตัวไดทนั ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดทุนโลก มี
กระบวนการตัดสินใจที่เปลีย่ นจากระบบเกือ้ กูลหรือคํานึงถึงผลประโยชนของ บล. ที่เปนสมาชิก
มากกวาผูรว มตลาดกลุมอื่นๆ ไปสูการมุงเนนธุรกิจ และการคํานึงถึงผลประโยชนของผูรวมตลาด
กลุมอื่นๆ มากขึ้น อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพยจะมีระเบียบวินยั ทางการเงินและความโปรงใสในการ
กํากับดูแลสูงขึ้น เนื่องจากจะถูกตรวจสอบและติดตามดูแลใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ พบวาประโยชนที่เห็นไดอยางชัดเจนมี 2 ดาน
หลัก คือ ตลาดทุนโดยรวมและผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยที่ดีขึ้น
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1. ตลาดทุนโดยรวม
1.1 มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย (market capitalization) และ
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (trading value) สูงขึน้
ภายหลังการ demutualization ประมาณ 10 ป เห็นไดชัดเจนวามูลคาของ บจ. ตามราคา
ตลาดของ SGX และ HKEx เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 3 เทาตัว และหากพิจารณาถึงมูลคาการซื้อขาย
พบวาเพิ่มขึน้ ถึงประมาณ 2 และ 3 เทาตัวใน SGX และ HKEx ตามลําดับ
ภาพที่ 6 : มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย ณ สิ้นป ของ SGX และ HKEx
450
300

$USD bn

SGX

$USD bn

155

96

150
0

Pre-demu 1998
ที่มา : WFE

Post-demu 2000

265

2008

445

4,000
2,000
0

2009 (9 months)

$$USD
bn bn

HKEx

344

623

Pre-demu 1998

Post-demu 2000

1,329

2,059

2008

2009 (9 months)

ที่มา : WFE

ภาพที่ 7 : มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมในแตละปของ SGX และ HKEx
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1.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินเพิ่มขึ้น
กลุมตลาดหลักทรัพยที่ผานการ demutualization โดยเฉพาะในสวนทีท่ ําการ IPO เขาตลาด
หลักทรัพยแลว มีความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑทางการเงินสูงอยางเห็นไดชัด มากกวา
รอยละ 60 ของตลาดหลักทรัพยในกลุมดังกลาวใหบริการทั้งผลิตภัณฑการเงินขั้นพืน้ ฐาน (cash
product) และตราสารอนุพันธ (derivatives product) ซึ่งถือวาสําคัญมากเนื่องจากในปจจุบันตราสาร
อนุพันธเปนเครื่องมือหลักสําหรับนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง (hedging risk) นอกจากนี้ การ
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ออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ (time to market) จะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวย เมื่อตลาด
หลักทรัพยทําการ demutualization และการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลางสูงขึ้น (ดังทีอ่ ธิบายไวใน
ประเด็นที่ 6 เกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย)
ภาพที่ 8 : ความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินที่มีใหบริการในตลาดหลักทรัพยกลุมตางๆ
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นอกจากความหลากหลายเชิงประเภทผลิตภัณฑแลว ประสิทธิภาพของตลาดทุนที่ดขี ึ้นจาก
การ demutualization ยังชวยดึงดูดผูระดมทุนทั้งในประเทศและตางประเทศใหเขามาจดทะเบียนใน
ตลาดเพิ่มขึ้นดวย เชน SGX มี บจ. เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 60 ในชวง 8 ปภายหลังการ demutualization
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ภาพที่ 9 : จํานวน บจ. ใน SGX, ASX, BM และ HKEx
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1.3 การใหบริการที่ครอบคลุมมากขึ้นผานการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ
ภายหลังการ demutualization ตลาดหลักทรัพยตางๆ สามารถเชื่อมโยงและสรางความรวม
มือกับตลาดหลักทรัพยอื่นไดงายขึ้นผานการถือหุน ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทําไดยากมาก หากตลาด
หลักทรัพยยังคงมีโครงสรางแบบ mutual-owned ซึ่งความรวมมือเพื่อสราง synergy ดังกลาว ทําให
ตลาดหลักทรัพยสามารถใหบริการที่ดีขึ้นและลดคาใชจา ยในหลายๆ ดานลง อาทิ การแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงดานเทคโนโลยี การเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยที่อยูใ นตางชวงเวลา (time zone) เสริมให
กลุมตลาดหลักทรัพยดังกลาวสามารถใหบริการแกนกั ลงทุนไดตลอด 24 ชั่วโมง (24-hour trading
market) ความรวมมือตางๆ ยังสงเสริมใหเกิดการทําขอตกลง trading links และ cross listing อีกดวย
เชน
ในป 2009 BM ขายหุน รอยละ 25 ในสวนของตลาดอนุพันธใหกับ CME เพื่อให crude
palm oil futures ของ BM กลายเปน benchmark ของตลาด crude palm oil โลก และสามารถเชื่อม
ถึงนักลงทุนภายนอกประเทศผานระบบการซื้อขายของ CME (CME’s electronic platform) ได
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เปนตน นอกจากนี้ ความรวมมือตางๆ ยังชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีในการซื้อขายระหวางกันดวย
ในป 2007 SGX ขายหุนรอยละ 5 ให TSE เพื่อสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงดาน foreign listing หรือการที่ SGX เขาถือ
หุนรอยละ 5 ของ Bombay Stock Exchange โดยมีขอตกลงความรวมมือในดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑทางการเงินและความเชื่อมโยงดาน foreign listing
2. ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยดีขึ้น โดยเห็นไดจาก
2.1 อัตราสวนตนทุนตอรายไดที่ลดลงและอัตรากําไรสุทธิสูงขึ้น อันเปนผลมาจากรายได
จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ขณะทีม่ ีการควบคุมตนทุนที่ดี (cost discipline) ทําใหตนทุน
คอนขางทรงตัวไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน กรณีของ BM อัตราสวนตนทุนตอรายไดลดลงจากรอย
ละ 93 ในชวงกอนการ demutualization เหลือรอยละ 39 ในป 2007 และอัตรากําไรสุทธิปรับเพิ่ม
จากรอยละ 30 ไปเปนรอยละ 54 ในป 200717
ภาพที่ 10 : อัตราสวนตนทุนตอรายไดของ HKEx, BM, ASX และ PSE
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ไมพิจารณาป 2008 เนื่องจากมีวิกฤตเศรษฐกิจโลก
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ภาพที่ 11 : รายไดจากการดําเนินงานของ HKEx, BM, ASX และ PSE
Local currency (million)

หมายเหตุ : ไมรวมรายไดจากการลงทุน
ที่มา : งบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ

ภาพที่ 12 : คาใชจายจากการดําเนินงานของ HKEx, BM, ASX และ PSE
Local currency (million)

ที่มา : งบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ
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ภาพที่ 13 : อัตรากําไรสุทธิของ HKEx, BM, ASX และ PSE
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ที่มา : Bloomberg และงบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ

กรณีของ ASX นั้น Otchere และ Abou-Zied (2007) ไดศึกษาถึงผลกําไรของ ASX หนึ่งป
ภายหลังการ demutualization และ IPO พบวามีอัตรากําไรสุทธิและอัตราสวนกําไรตอสวนของผูถือ
หุน (ROE) เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 เทาตัว และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตลาดหลักทรัพยที่ยังไมได
IPO พบวา ASX มีผลการดําเนินงานที่ดกี วาอยูแลว แมในชวงกอนการ demutualization แตชองวาง
นี้ยิ่งกวางมากขึ้นในชวงหลังการ demutualization และ IPO ของ ASX และแมจะตัดผลจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียออกไปแลว นักวิจยั ทั้งสองยังพบวาการขยายตัวของ
อัตราสวนกําไรดังกลาวยังเพิม่ ขึ้นอยางมีนยั สําคัญในชวงการ demutualization และ IPO
ภาพที่ 14 : การศึกษาผลการดําเนินงานของ ASX เทียบกับกลุมตลาดหลักทรัพยที่ยังไมได IPO
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หมายเหตุ : 0 คือปที่ ASX ทํา demutualization และ IPO
ที่มา : Otchere & Abou-Zied (2007)
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2.2 สัดสวนรายไดตอจํานวนพนักงาน (productivity) สูงขึ้น จากผลการสํารวจของ WFE
ในป 2008 พบวา ประสิทธิผลในการดําเนินงานที่วดั จากสัดสวนรายไดจากการดําเนินงานตอ
จํานวนพนักงานในตลาดหลักทรัพยที่ demutualization และ IPO แลว สูงกวาคาเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม กลาวคือ ตลาดหลักทรัพยที่ demutualization และ IPO แลวในโลกมีรายไดคิดเปน
รอยละ 80 ของตลาดหลักทรัพยทั้งหมด แตใชพนักงานเพียงรอยละ 70 ของพนักงานทั้งหมดใน
ธุรกิจตลาดหลักทรัพยเทานั้น และจากการรวบรวมตัวอยาง สัดสวนรายไดจากการดําเนินงานตอ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานของ BM, PSE, HKEx และ ASX ไดผลสรุปในทางเดียวกันวา
ประสิทธิผลในการดําเนินงานปรับสูงขึ้นชัดเจนภายหลังการปรับโครงสรางองคกรในทั้ง 4 ตลาด
หลักทรัพย
ภาพที่ 15 : สัดสวนรายไดจากการดําเนินงานตอคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
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2.3 แนวโนมราคาหุนของตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงมูลคาของตลาด
หลักทรัพยที่คาดการณในอนาคต เชน กรณี SGX ภายหลังการ IPO ในป 2000 ราคาหุนปรับเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 45 ตอป (CAGR) ในชวงป 2000 - 2007 ขณะที่ Straits Time Index ของสิงคโปรเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 8 ตอป (CAGR) ในชวงเวลาเดียวกัน และกรณี ASX ภายหลังการ IPO ในป 1998 ราคา
หุนปรับเพิ่มขึน้ รอยละ 25 ตอป (CAGR) ในชวงป 1998 - 2007 ขณะที่ S&P/ASX 200 Index ของ
ออสเตรเลียเพิม่ ขึ้นเพียงรอยละ 10 ตอป (CAGR) ในชวงเวลาเดียวกัน
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ภาพที่ 16 : ราคาหุนของ SGX, BM และ ASX ภายหลังการ IPO
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ประเด็นที่ 8 : การปรับองคกรตลาดหลักทรัพยใหเปนบริษัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) ไดหรือไม
เนื่องจากการกระจายอํานาจการบริหารตลาดหลักทรัพยใหครอบคลุมผูรวมตลาดอยาง
เหมาะสม ถือเปนทางออกหลักเพื่อใหเกิดความโปรงใส ลดปญหาความขัดแยงเชิงผลประโยชนของ
ผูรวมตลาดบางกลุม และแกไขปญหาเชิงโครงสราง (governance structure) ของตลาดหลักทรัพย
แบบ mutual-owned ไดอยางตรงจุด ทําใหบางฝาย ซึ่งอาจมองภาพการสงเสริมประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยอยางไมครบถวนดีนกั คิดวาเพียงการ
demutualization ตลาดหลักทรัพยใหมีโครงสรางความเปนเจาของและผูมีสวนไดเสียที่ชัดเจนนัน้
สามารถตอบโจทยปญหาทั้งหมดไดดีพอแลว ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหตลาดหลักทรัพยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดขี ึ้นอยางแทจริง มี
ประโยชนอีก 3 ดานหลักซึ่งสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยในเวที
โลก ที่จะเกิดขึน้ ไดยากหรือไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย หากตลาดหลักทรัพยทําเพียงการ
demutualization แตขาดการทํา IPO กลาวคือ
(1) การทํา IPO จะชวยใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยสามารถถูก
วัดผลไดอยางชัดเจนและโปรงใส เนื่องจากจะมีราคาหุนรายวันของตลาดเปนเครื่องบงชี้ที่วัดผลได
ตลอดเวลา และงายตอการเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยคแู ขงอื่นๆ ขณะที่ตลาดหลักทรัพยที่มิได
ทํา IPO แมจะทํา demutualization แลวก็ตาม ผูถือหุนและผูรวมตลาดกลุมตางๆ จะเห็นถึงความ
โปรงใสและประสิทธิภาพการดําเนินงานของตลาดไดจากงบการเงินรายไตรมาสหรือรายปเทานั้น
นอกจากนี้ ภายหลังการทํา IPO เมื่อมีผูถือหุนจํานวนมากขึ้น ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย
ยอย จะยิ่งเปนการสงเสริมให บล. จัดทําบทวิเคราะห ประเมินผล และประมาณการการดําเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพยในวงกวางอยางจริงจังมากขึ้นดวย
(2) การทํา IPO จะเปนชองทางสําคัญเพื่อการระดมทุนของตลาดหลักทรัพย กลาวคือ ธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจทีต่ องใชเงินลงทุนสูง โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี (IT platform) ดังนั้น หลายครัง้ เงินทุนจากการทํา IPO สามารถสงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานนี้ของตลาดหลักทรัพยได นอกจากนี้ ในภาวะปจจุบนั ที่การควบรวมตลาด
หลักทรัพยคูแขงเกิดขึ้นสูงในตลาดทุนโลก เงินทุนจํานวนมากจากการ IPO จึงเปนฐานสําคัญที่
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ตลาดหลักทรัพยตางๆ ใชเพือ่ การเขาซื้อหรือเขาถือหุนรวมในตลาดหลักทรัพยอื่นหรือแมแตใน
ธุรกิจ ATS ดวย
(3) นอกเหนือจากการ demutualization แลว การทํา IPO ตอเนื่องจะยิ่งชวยขจัดปญหาเชิง
โครงสราง (governance structure) และความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวางผูรวมตลาดไดมากขึน้
ดวย เพราะการทํา IPO จะชวยกระจายหุน ในวงกวางครอบคลุมผูรวมตลาดทุกกลุมไดดีขึ้น ซึ่งจะ
นําไปสูการขยายตัวและการพัฒนาของตลาดทุนไดอยางสมดุลมากขึ้นในที่สุดดวย
จากผลการศึกษาของ Serifsoy และ Tyrell (2006) พบวาตลาดหลักทรัพยที่มีการกระจาย
หุนอยางทัว่ ถึงสูผูรวมตลาดที่มิใช บล. (outsider party) ผานการกระจายหุน IPO จะ (1) มีการลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดหลักทรัพยอยางหลากหลาย เชน derivative trading, post trading และ
software development มากกวา และ (2) มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตัวของรายได
(change in revenue growth) ที่สูงกวาตลาดหลักทรัพยแบบ mutual-owned และแบบทีท่ ําเพียงการ
demutualization เทานั้น
ภาพที่ 17 เปนผลการศึกษาของสองนักวิจยั ดังกลาว ที่ศกึ ษาเปรียบเทียบความหลากหลาย
ของการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดหลักทรัพย 3 ประเภท คือ derivative trading, post
trading และ software development18 ใน 48 ตลาดหลักทรัพย โดยเสนกราฟทั้งสองแสดงถึง
(1) สวนตางของอัตราความหลากหลายของการลงทุนในธุรกิจ (excess degree of diversification)
ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demutualization แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมีโครงสรางแบบ
mutual-owned และ (2) สวนตางของอัตราความหลากหลาย ระหวางตลาดหลักทรัพยที่
demutualization และ IPO แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมีโครงสรางแบบ mutual-owned ซึ่ง
เสนกราฟที่อยูใ นแดนบวกสะทอนชัดเจนวาตลาดหลักทรัพยที่ demutualization แลวมีความ
18

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

สําหรับตลาดหลักทรัพยที่ไมประกอบธุรกิจใดเลย ประกอบธุรกิจ 1, 2 และ 3 ประเภทขางตนตามลําดับ โดยจะ
พิจารณาแตละตลาดหลักทรัพย ทั้งชวงกอนและหลังการ demutualization ซึ่งอัตราความหลากหลาย คือ คาเฉลี่ย
ของคะแนนดังกลาวของตลาดหลักทรัพยทั้งหมด ที่ผานการปรับมาตรฐานเรื่องเวลาการ demutualization ที่ตาง
กันไปในแตละตลาดหลักทรัพยแลว โดยการคํานวณนี้ผูวิจัยไดแบงคํานวณเปน 3 กลุม คือ (1) ตลาดหลักทรัพยที่
ผานการ demutualization แลว (2) ตลาดหลักทรัพยที่ผานการ demutualization และ IPO แลว และ (3) ตลาด
หลักทรัพยที่ยังมิไดทําการ demutualization
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หลากหลายในการลงทุนมากกวาตลาดหลักทรัพยแบบ mutual-owned และตลาดที่ทํา IPO แลวมี
ความหลากหลายในการลงทุนสูงกวาตลาดที่ทําเฉพาะการ demutualization
ทั้งนี้เปนเพราะในภาวะที่ตลาดหลักทรัพยเปน mutual-owned ตลาดหลักทรัพยจะเลือก
ดําเนินธุรกิจเฉพาะที่ใหประโยชนแกสมาชิกโดยตรงเปนสําคัญ ขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งมี
ประโยชนตอผูรวมตลาดกลุมอื่นอาจถูกละเลยไป ดังนัน้ เมื่อเปลี่ยนเปน shareholder-owned และ
IPO อยางกวางขวางถึงสาธารณชน ตลาดหลักทรัพยจะเลือกดําเนินธุรกิจไดครอบคลุมมากขึ้น และ
ยึดประโยชนของผูรวมตลาดโดยรวมเปนสําคัญ
สวนภาพที่ 18 เปนการศึกษาในลักษณะเดียวกัน แตทดสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การขยายตัวของรายไดของตลาดหลักทรัพยใน 33 ตลาดหลักทรัพย พบวาตลาดหลักทรัพยที่
demutualization แลว มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตัวที่ดกี วาตลาดแบบ mutual-owned ใน
ระยะยาว ขณะที่ตลาดที่ทําการ IPO แลวจะมีอัตราดังกลาวสูงกวาทั้งตลาดแบบ mutual-owned และ
ตลาดที่ทําเฉพาะ demutualization ในชวงหลังการ IPO
ภาพที่ 17 : ความหลากหลายของการลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดหลักทรัพย
IPO**

Demu*

“t” = Year of demutualization and/or IPO
ที่มา : Serifsoy และ Tyrell (2006)

Excess revenues (indexed)

Excess degree of diversification

0.6
0.5
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ภาพที่ 18 : การเปลี่ยนแปลงของอัตราการขยายตัวของ
รายไดของตลาดหลักทรัพย
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3

IPO**
Demu*

“t” = Year of demutualization and/or IPO
ที่มา : Serifsoy และ Tyrell (2006)

หมายเหตุ : * คือ สวนตางของดัชนีที่วัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demutualization แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมีโครงสรางแบบ mutual-owned
** คือ สวนตางของดัชนีที่วัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demutualization และ IPO แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมีโครงสรางแบบ mutual-owned
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Mendiola และ O’Hara (2003) ใหผลในทางเดียวกัน คือ
พบวาผลกําไรจากการลงทุนในหุน ของตลาดหลักทรัพยใดๆ ภายหลังการ demutualization และทํา
IPO แลว มีความสัมพันธในทางเดียวกัน (positive relationship) กับสัดสวนของการกระจายหุนของ
ตลาดหลักทรัพยนั้นใหผูรวมตลาดที่มิใช บล. (outsider party) หรือกลาวไดวา ยิ่งมีผถู ือหุนภายนอก
เพิ่มมากขึ้น ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยจะยิ่งดีขึ้น และสงประโยชนถึงผูถือหุนของ
ตลาดหลักทรัพยที่จะไดผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นดวย
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บทที่ 3 : บทสงทาย
เมื่อพิจารณาคุณภาพของตลาดทุนโดยรวมและประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีขนึ้ ของ
ตลาดหลักทรัพยที่ผานการ demutualization แลว ผูวิจยั เชื่อวาการ demutualization เปนแนวทางที่
ถูกตอง เพื่อปองกันการถูกลดทอนบทบาทในเวทีตลาดทุนโลกและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
ตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิม อยางไรก็ตาม มีความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจเกิดขึน้ ได ดังตัวอยางของ
บางตลาดหลักทรัพยขางตน ดังนั้น ทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล จําเปน
ตองกําหนดนโยบายและรายละเอียดขั้นตอนที่เกี่ยวของในแตละเรื่องใหชัดเจน โดยเฉพาะใน
ประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ควรเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพยมากนอยเพียงใดภายหลังการ demutualization และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศจําเปนหรือไมที่ตองมีตลาดหลักทรัพยที่เปน national champion
2. ควรกําหนดขอบเขตการดูแลความเหมาะสมของการปรับเพิ่มคาธรรมเนียมของตลาด
หลักทรัพยภายหลังการ demutualization โดยเฉพาะในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและขนาด
ตลาดทุนเล็ก
3. ควรกําหนดและแบงบทบาทในการกํากับดูแลตลาดทีช่ ดั เจนระหวางหนวยงานกํากับ
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งจําเปนตองสอดคลองกับบริบทของตลาดหลักทรัพยแตละแหง และที่
สําคัญตองมีการวางระบบการกํากับดูแลที่ครอบคลุมถึงปญหาใหมๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากวิวัฒนาการ
ของตลาดทุนที่ไมเคยหยุดนิง่ และหนวยงานกํากับดูแลตองสามารถตอบสนองไดทันเวลา
4. ควรวางแผนอยางรอบคอบในการกระจายหุนของตลาดหลักทรัพย ทั้งในขั้นตอนของ
การ demutualization และ IPO โดยตองคํานึงถึงการกระจายหุน ใหแกสาธารณชนในสัดสวนที่มาก
พอ
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบที่ 1 : โครงสรางคาธรรมเนียมสําหรับ บจ. ใน ASX
Value of listed securities (A$)
Up to 3 million
3,000,001 to 10m
10,000,001 to 50m
50,000,001 to 100m
100,000,001 to 500m
500,000,001 to 1,000m
Over 1,000 million

Value of listed securities (A$)
Up to 3m
3,000,001 to 10m
10,000,001 to 50m
50,000,001 to 100m
100,000,001 to 1,000m
1,000,000,001 to 1,250m
1,250,000,001 to 10,000m
Over 10,000,000,001

Initial listing fee (A$)
1998 (pre - demu)
10,000
10,001 - 24,000
24,001 - 48,000
48,001 - 63,000
63,001 - 131,000
131,001 - 216,000
216,001 - no cap

25,000
25,001 - 43,700
43,701 - 75,600
75,601 - 95,620
95,621 - 215,620
215,621 - 340,620
340,621 - no cap

Annual listing fee (A$)
1998 (pre - demu)
5,000
5,001 - 9,200
9,201 - 22,000
22,001 - 31,000
31,001 - 85,000
85,001 - 100,000
100,000
100,000

2009

2009

9,990
9,991 - 19,965
19,971 - 26,130
26,131 - 33,800
33,801 - 59,585
59,591 - 61,790
61,791 - 138,790
138,791 - 197,000

ที่มา : ASX
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