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 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551  

ไดพิจารณาขอเสนอของคณะทํางานเพื่อศกึษาเกีย่วกับรูปแบบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
(คณะทาํงานฯ) และขอเสนอของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แลวเห็นวา  
มีความจําเปนจะตองแปรสภาพตลาดหลกัทรัพยฯ มาเปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมผูีถือหุน เพื่อเตรียม 
ความพรอมในการแขงขันระยะยาว จึงเหน็ชอบในหลักการใหแกไขกฎหมายหลักทรพัยเพื่อรองรับ 
การแปรสภาพฯ  
 

   อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยฯ อาจมีผลกระทบกับ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย สํานักงาน ก.ล.ต. (สํานักงาน) จึงจดัทําเอกสารเผยแพรฉบบันีเ้พือ่รับฟงความคดิเห็น 
แนวคดิและหลักเกณฑทีจ่ะแกไขและเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีโอกาสในการใหขอคิดเห็น 
โดยโปรดแสดงความคิดเหน็ไปทาง e-mail address : strategy@sec.or.th หรือ ทางโทรสาร:  
0-2695-9909 ภายในวนัที่  9 กุมภาพนัธ 2552  เพื่อสํานักงานจะไดรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ  
มาประกอบการพิจารณาแกไขกฎหมายตอไป และหากทานมีขอสงสัยประการใดโปรดติดตอสอบถาม
เพิ่มเติมไดที่ นางศิษฏศรี นาคะศิริ ฝายยุทธศาสตรและการตางประเทศ  โทร. 0-2695-9984 หรือ
โทรสาร 0-2695-9909 
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Executive Summary    
 
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 มีมติเหน็ชอบ 
ในหลักการใหแกไขกฎหมายหลักทรัพยเพือ่รองรับการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
และนําเขาจดทะเบียนตอไป เพราะเหน็วาการดําเนนิการดังกลาวเปนจดุเริ่มตนที่จําเปนและควรผลักดันใหเปน
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อใหมีการแกไขโครงสรางการบริหารจัดการ (governance structure) ใหเกดิผูมีเจาของและ
ผูมีสวนไดเสียอยางชัดเจนอนัจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานและเพิ่มศกัยภาพการแขงขันแก SET  
 

  สาระสําคัญของรางกฎหมายมีดังนี ้
1. ในการแปรสภาพตลาดหลักทรัพย ใหจัดตัง้คณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวยผูแทน 

จากภาครัฐและภาคเอกชน มีหนาที่จดัทําโครงการและขั้นตอนการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยฯใหเปน
บริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงในรางกฎหมายเรียกวา “บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย” เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. พิจารณาภายใน 180 วนันับแตวันทีก่ฎหมายมีผลบังคับใช และใหคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา
โครงการและมีขอเสนอแนะตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังภายใน 60 วันนับแตวนัที่ไดรับโครงการ  
 2. ใหมีการจดัตั้งกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund –  

CMDF) เพื่อทาํหนาที่สงเสริมและพัฒนาธรุกิจหลักทรัพยและตลาดทนุในระยะยาวโดยมีกองทุน 
สวนหนึ่งมาจากเงินและทรพัยสินของ SET รวมทั้งหุนของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยที่ไดรับมาตาม
โครงการแปรสภาพ ทั้งนี้ CMDF จะเปนผูถือหุนสวนมากในบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยแตจะม ี
การกระจายหุนออกไปในภายหลงั 
 3. การจะควบหรอืโอนหรือรับโอนกิจการของตลาดหลักทรัพยทั้งหมดหรือบางสวน ตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน และหามมิใหคนตางดาวถือหุนในตลาดหลักทรัพย
รวมกันเกินรอยละ 49 เวนแตรัฐมนตรีจะผอนผัน ในกรณีที่บุคคลใดถอืหุนในตลาดหลักทรัพยเกนิ 
รอยละ 5 หามจายเงินปนผลหรือผลประโยชนอ่ืนใดหรือยอมใหออกเสยีงลงคะแนนสําหรับจํานวนหุน
ในสวนทีเ่กินรอยละ 5 เวนแต ก.ล.ต. จะผอนผัน 
 4. แกไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการผูกขาด 

พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ไดใหสถานะการเปนผูผูกขาดการประกอบกจิการตลาดหลักทรัพย
แก SET มาโดยตลอด SET และบริษัทหลักทรัพยสมาชิกจึงอยูในสภาพแวดลอมที่ไดรับการโอบอุม 
โดยกฎหมายและกฎระเบยีบไมใหมกีารแขงขัน เมื่อแปรสภาพ SET แลวจึงควรแกไขกฎหมายที่ทาํให
เกิดการผูกขาดในตลาดทนุไทยเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการแขงขัน เพิ่มประสิทธิภาพรองรับ 
การซื้อขายในรูปแบบใหมๆ และรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรพัยฯ อ่ืนในภูมภิาค ดังนี ้
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4.1 ยกเลิกการหามมิใหผูอ่ืนประกอบการเปนตลาดหลักทรพัย (เปดใหมีการ 
ขออนุญาตไดเพื่อเปดทางใหมีการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดมากกวาหนึ่งแหงได) 

4.2 ยกเลิกการหามมิใหสมาชิกซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบยีนนอกตลาดหลักทรัพย  
4.3 ยกเลิกขอกําหนดที่ใหการซือ้ขายหลักทรพัยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย

ตองกระทําโดยบริษัทหลักทรัพยสมาชิกเทานั้น (เพื่อเปดทางเชื่อมโยงกบัตลาดอื่น) 
4.4 เปดใหนําบทบัญญตัิรองรับความมีผลสมบูรณตามกฎหมายเกีย่วกับการฝาก 

การโอน และการจํานําในระบบไรใบหลักทรัพย (scripless) ไปใชกับศูนยรับฝากหลักทรัพยอ่ืนดวย 
(เพื่อมิให SET และบริษัทลูกมีอํานาจผูกขาดในการทําระบบ settlement หุน) 

5. การกํากับตลาดหลักทรัพยภายใต พ.ร.บ. ใหม 
  5.1 ผูประกอบธุรกิจตองไดรับใบอนุญาตเปนตลาดหลักทรพัย อยางไรก็ตาม 
กฎหมายใหมรองรับสําหรับกรณีของบริษทัตลาดหลักทรัพยไทย ใหถือวาไดรับใบอนุญาตในวันที ่
จดทะเบียนเปนบริษัท ไมตองมาขออนุญาตอีก  
  5.2 กฎหมายใหมใหอํานาจ ก.ล.ต.ในการกํากบัดูแลตลาดหลักทรัพยตามที่มีอยู 
ในกฎหมายปจจุบันผานการใหความเห็นชอบกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยในเรื่องสําคัญ กําหนด
หลักเกณฑเพิม่เติมใหปฏิบตัิและมีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพยกําหนดระเบยีบหรือขอบังคับเพิ่มเติม 
ยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอบงัคับที่มีอยูแลว ตลอดจนสั่งใหดําเนินการใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรได 
  5.3 เมื่อตลาดหลักทรัพยเปนบรษิัทที่ประกอบการในเชิงพาณิชย จะตองมกีาร
จัดการเปนพิเศษกับความขดัแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวา จะคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและผูลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ในการรักษา 
ความพอดีระหวาง public และ commercial interest โดยไมใชอํานาจกาํกับดูแลที่มีอยูไปในทางที่ไมควร 
ก.ล.ต.จึงตองเขามาสอดสอง ดูแลในประเดน็ดังกลาว โดยกฎหมายกําหนดให  
  - คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑในการที่ตลาดหลักทรัพยจะนําหลักทรัพย 
ของตนเองเขาจดทะเบียนซ้ือขาย (self-listing) และสํานกังานมีอํานาจสัง่การเกี่ยวกับการรับ เพิกถอน  
หามซื้อขาย ขึ้นเครื่องหมายใดๆ และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย  

- สํานักงานมีอํานาจกํากับ ตรวจสอบ การซื้อขายหลักทรพัยจดทะเบยีนที่ออก
โดยตลาดหลักทรัพยและบรษิัทใหญ/บริษทัยอย มีอํานาจสั่งตลาดหลักทรัพยและบริษัทใหญ/บริษัทยอย 
กระทําการหรอืงดเวนกระทาํการใดๆ ตามที่เห็นสมควร และทําหนาทีแ่ทนตลาดหลกัทรัพยเปน 
การชั่วคราวเพือ่ส่ังการใหเปนไปตามระเบยีบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพย  
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ท่ีมา 
  โดยที่สภาวการณแขงขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงขึ้นและตลาดหลกัทรัพย 
หลายแหงไดปรับตัวเพื่อความอยูรอด สํานักงานไดเล็งเห็นความสําคญัของการเตรียมความพรอม      
เพื่อรองรับการแขงขัน จึงจดัตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเกีย่วกับรูปแบบตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
(คณะทาํงานฯ) ซ่ึงมีที่ปรึกษาดานเศรษฐกจิการเงินของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ส.ศ.ค.) 
นาย กฤษฎา อุทยานิน (ซ่ึงขณะนั้นดํารงตาํแหนงรองผูอํานวยการ ส.ศ.ค.) เปนประธาน เพื่อศึกษา
แนวโนมรูปแบบตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ เสนอแนะรูปแบบตลาดหลักทรัพยที่ควรจะเปน  
และแกไข ปรับปรุง กฎหมายและหลักเกณฑตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแปรสภาพสามารถอานฉบับ 
เต็มไดที่ http://www.sec.or.th/infocenter/th/research/set_trans.pdf
 
I. สรุปผลการพิจารณาของคณะทํางาน 

การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงนิทุนและเศรษฐกิจทีเ่ชื่อมโยงกันมากขึ้น ทําใหผูลงทุน 
มีทางเลือกและสามารถโยกยายการทําธุรกรรมไปยังตลาดที่มีประสิทธิภาพกวา มีบริการครบวงจรกวา 
และตนทนุต่ํากวาตลาดหลักทรัพยทั่วโลกจึงเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง  

ตลาดหลักทรพัยสวนใหญเรงปรับตัวดวยการแปรสภาพเปนบริษัทและปรับโครงสราง
การบริหารจัดการเพื่อลดตนทุน ขยายสิทธกิารซื้อขายไปใหกลุมที่มิใชสมาชิก (open access) และ 
สรางพันธมิตรเพื่อใหเกิด economy of scale  และเมื่อแปรสภาพแลวก็มักนําหุนบรษิัทเขาจดทะเบียน 
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยตอไป ซ่ึงกอใหเกิดประโยชน 2 ประการ คือ ในแงการบริหารจัดการ การเปน
บริษัทจดทะเบียนจะทําใหมีแรงกดดนัใหตองดําเนนิงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ประการที่สอง  
ในแงของสมาชิกตลาดหลักทรัพย สมาชิกเดิมที่เคยไดรับสิทธิประโยชนจากการผูกขาด trading access  
และตองสละสิทธิประโยชนดังกลาวออกไป จะรูสึกวาไดรับหุนตลาดมาชดเชยประโยชนที่เสียไป  
ดังนั้น การนําหุนบริษัทเขาจดทะเบยีนในตลาดจึงเปนกลไกสําคัญในการผลักดันนโยบาย open access   

นอกจากนี้ การแปรสภาพยังมีความจําเปนในการเขาเปนพันธมิตรกับตลาดอื่นโดย 
การควบรวมหรือแลกหุนซึ่งจะนําไปสูการขยายฐานผูลงทุนและประเภทสินคาและบริการ อีกทั้งยังจะ 
ชวยใหตลาดหลักทรัพยเพิ่มทุนไดงายขึ้น ทั้งนี้ จากการสํารวจของ International Federation of Stock 
Exchanges (FIBV) ในป 2005 ยังพบวาตลาดหลักทรัพยทีแ่ปรสภาพแลวจะมีประสิทธิภาพใน 
การดําเนนิงานที่สูงขึ้น ทั้งในแงสัดสวนตนทุนตอรายได และอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน  
(return on equity) 
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  ตลาดหลักทรพัยไทยเริ่มมีสัญญาณวากําลังเผชิญความเสี่ยงในการถูกลดบทบาทใน 
เวทีโลก (risk of marginalization) เนื่องจากมีอัตราการเติบโตชากวาตลาดอื่นในภูมภิาคและมีตนทุน 
ในการทํารายการสูง จึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด เพราะ SET ยังมีโอกาสที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนนิงานไดมากขึน้และสามารถลดตนทุนใหต่ําลงได 

 

เนื่องจากสิ่งทีจ่ะเปนปญหาในการปรับตัวของ SET ใหทนักับกระแสการแขงขัน 
มีสาเหตุหลักมาจากโครงสรางการบริหารจัดการ (governance structure) ที่ไมมีผูเปนเจาของหรือ 
ผูมีสวนไดสวนเสียที่ชัดเจน ซ่ึงเปนขอจํากดัในการสรางแรงกดดนัให SET เพิ่มประสิทธิภาพ 
การดําเนนิงาน และทําใหการตัดสินใจในเรื่องที่เปนประโยชนกับตลาดโดยรวมบรรลุผลไดยาก 
และใชเวลานานเนื่องจากมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมสมาชิก เชน การ open access, 
การเปดเสรีคาธรรมเนียม ดังนั้น เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแขงขันใหแกตลาดทุนไทยและปองกัน 
ความเสี่ยงจากการถูกลดบทบาทในเวทีโลก คณะทาํงานฯ เห็นวา การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนฯ  
และนําหุนเขาจดทะเบียนเปนจุดเริ่มตนท่ีจําเปนและควรผลักดันใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ 
คณะทํางานฯ ยังไดเสนอใหแบงทรัพยสนิสวนหนึ่งของ SET ไวเพื่อจัดตัง้ CMDF เพื่อใหบทบาทหนาท่ี
การพัฒนาตลาดทุนดาํเนินไปอยางตอเนื่อง  
 

II. ขอเสนอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
  ในขณะเดยีวกนั SET ไดวาจางบริษัท The Boston Consulting Group (BCG) เปน 
ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางหลักของ SET และบริษัทยอย ซ่ึงผลการศึกษา
ออกมาสอดคลองกับคณะทาํงานฯ กลาวคอื 

ควรมีการแปรสภาพ SET และนําหุนเขาจดทะเบยีนเพื่อใหการดาํเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากขอมูลการ reform องคกรตั้งแตป 2543 เปนตนมา พบวา การ reform  
ของ SET ที่ผานมา (โดยไมแปรสภาพ) ชวยใหอัตราสวนตนทุนตอรายไดลดลงเพียงชวงแรกเทานัน้ 
และใหแยกงานที่เปน exchange function และ public services ออกจากกันโดยใหแบงทรัพยสินไวที่ 
exchange function ใหเพียงพอตอการดําเนนิธุรกิจและนําสวนที่เหลือจดัตั้งเปนกองทนุสงเสริม 
การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เพื่อทําหนาที่เปนแหลงเงินทนุ
สําหรับการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว โครงสรางคณะกรรมการของ CMDF ควรประกอบดวยตวัแทน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับตลาดทุนเพื่อชวยกําหนดทิศทางการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว  
ซ่ึง CMDF จะถือหุนสวนหนึ่งในองคกรหลังการแปรสภาพและควรขายหุนทีไ่ดมาบางสวนในชวงของ
การทํา Initial Public Offering (IPO) และนาํเงินที่ไดรับจากการขายหุนดังกลาวไปใชเพื่อการพัฒนา
ตลาดทุนในระยะยาวตอไป  
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หลักการ 
  ในการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยฯ จําเปนตองมีการแกไขพระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อรองรับเนื่องจากเดิม พ.ร.บ.ถูกบัญญัติขึ้นภายใต
สมมติฐานวาตลาดหลักทรพัยมีเพยีงแหงเดียวภายใตรูปแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
ปจจุบัน สํานักงานจึงไดยกรางกฎหมายเพือ่รองรับการแปรสภาพและโครงสรางของระบบการซื้อขาย
หลักทรัพยที่จะหลากหลายยิง่ขึ้นโดยมีหลักการสําคัญที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี ้
 

สวนที่ 1  การแปรสภาพ SET เปนบรษิัทมหาชน 
- ใหมีการจดัตั้งคณะกรรมการแปรสภาพ ซ่ึงประกอบดวยบุคคลซึ่งแตงตั้งโดย 

กระทรวงการคลังจํานวนสองคน คณะกรรมการ ก.ล.ต.จํานวนสองคน คณะกรรมการ SET จํานวน 
สามคน และผูจัดการ SET เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง เพื่อทําหนาที่เสนอโครงการ 
แปรสภาพ SET เปนบริษัทมหาชนจํากัดตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงรวมถึงการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการจดัสรรวากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยตลอดจนพนักงานและลูกจางสวนใด
ของ SET จะโอนไปที่บริษัทตลาดหลักทรพัยไทย สวนใดจะโอนไปที ่CMDF รวมถึงโครงสรางกลุม
ธุรกิจของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย โครงสรางและสัดสวนการถือหุน ทุนจดทะเบยีน จํานวนหุน 
มูลคาหุน รายชื่อผูถือหุนของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยและจํานวนหุนที่ถือ และใหคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อขอความเหน็ชอบ  

- เมื่อรัฐมนตรีไดใหความเหน็ชอบโครงการแลว ใหนําไปจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และเมือ่นายทะเบียนไดจดทะเบยีนบริษัทตามโครงการแลว ใหหุน
ของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย เปนหุนทีม่ีการชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว และให CMDF และสมาชิก
ของ SET เปนผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนตามที่กําหนดในโครงการที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

- ในวนัจดทะเบยีนดังกลาว ใหบรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย
ของ SET โอนไปเปนของบรษิัทตลาดหลักทรัพยไทย หรือของ CMDF ตามโครงการที่รัฐมนตรีเหน็ชอบ  
และใหถือวาบริษัทตลาดหลกัทรัพยไทยและบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบ่ริษัท 
ตลาดหลักทรพัยไทยถือหุนตั้งแตรอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไดรับใบอนญุาต
ประกอบการเปนตลาดหลักทรัพย สํานักหกับัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรพัย  
และให SET ส้ินสภาพความเปนนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย พ.ศ. 2535  

- หลังจากนัน้ ใหบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยนําหุนไปจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดภายในเวลาที่คณะกรรมการ CMDF กําหนด และใหคณะกรรมการ CMDF ดําเนินการลดสัดสวน
การถือหุนของ CMDF ในบริษัทตลาดหลกัทรัพยไทยเหลือไมเกินรอยละ 30 เพื่อใหการดําเนนิงานของ 
บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย มีความคลองตัว รองรับการแขงขันที่เกิดขึน้  
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พ.ร.บ. มีผลใชบังคับ 

คณะกรรมการแปรสภาพเสนอ
โครงการตอคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใน 180 วัน  

รัฐมนตรีใหความเหน็ชอบโครงการ
ตามที่คณะกรรมการแปรสภาพเสนอ 
หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ขอเสนอแนะภายใน 30 วนั  

รมว. ไมใหความ
เห็นชอบ 

ใหคณะกรรมการแปรสภาพแกไข
โครงการและเสนอตอคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายในกําหนดเวลาที่ รมว. 
กําหนดซึ่งไมเกิน 90 วนั  

รมว. ใหความเห็นชอบ 

ใหแจงชื่อกรรมการกองทุนชุดแรกตอ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน   
 

ใหกองทนุสงเสริมการพัฒนา 
ตลาดทุนเริ่มมสีภาพเปนนติบิุคคล
ในวนัที่รัฐมนตรีใหความเหน็ชอบ 

วันที่ 180 

วันที่ 240 

วันที่ 270

วันที่ 330 

วันที่ 360 

คณะกรรมการแปรสภาพประกอบดวย 
ก. คลัง= 2 คน ก.ล.ต.= 2 คน SET= 3 คน 

และผูจัดการ SET  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
โครงการ + ใหขอเสนอแนะตอ
รัฐมนตรีใน 60 วัน  
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ให ตลท. ดําเนนิการขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย 
ภายใน 30 วัน 

คณะกรรมการกองทุนชุดแรกประกอบดวย  
ก. คลัง= 2 คน ก.ล.ต.= 2 คน SET= 3 คน  

และผูจัดการ SET/ บริษทัตลาดหลกัทรัพยไทย 
คณะกรรมการกองทุนชุดแรกอยูในตําแหนง 4 ปนับแต รมว. 

ใหความเห็นชอบโครงการ หรือจนกวาจะ self listing  

1. หุนของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย เปนหุนที่ชําระคาหุนจนเต็มมูลคาแลว 
และกองทุน + สมาชิก ถือหุนใน บริษัทตลาดหลักทรัพยไทยตามสัดสวนที่ 
รมว. ใหความเห็นชอบ 
2. SET สิ้นสภาพเปนนิติบุคคลและโอนกิจการ หนี้ สิทธิ ความรับผิด และ
สินทรัพยของ SET เดิม ไปยัง บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย และกองทุน  

3. ใหถือวาบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย และบริษัทที่บริษัทตลาดหลักทรัพย
ไทย ถือหุน 75 % ขึน้ไปไดรับใบอนุญาตประกอบการเปนตลาดหลักทรัพย 
สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพยและนายทะเบยีนหลักทรัพย  
4. ใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดระยะเวลาให บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย  

นําหุนที่ตนอออกไป list ในตลาดของตน และใหคณะกรรมการลดสัดสวน
การถือหุนลงไมเกิน 30 % ภายในเวลาอันควร 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย 



สวนที่ 2  กองทุนสงเสรมิการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) 
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาธุรกจิหลักทรัพยและตลาดทุนในระยะยาวใหมีการ 

ดําเนินการไดอยางตอเนื่องถึงแมจะมกีารแปรสภาพ SET เปนองคกรเพื่อแสวงกําไรแลวก็ตาม จึงใหมี
การจัดตั้ง CMDF โดยมีกองทุนสวนหนึ่งมาจากเงินและทรัพยสินของ SET รวมทั้งหุนของ 
บริษัทตลาดหลักทรัพยไทยที่ CMDF ไดรับมาตามโครงการแปรสภาพ  

 

 Funding ในการจัดตั้งมาจาก
ทรัพยสินของ SET+หุนของบริษัท
ตลาดหลักทรพัยไทย 
ไดรายไดจากเงินลงทุนและเงินปน

ผลของบริษัทตลาดหลักทรพัยไทย บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย SET’s  
non-core functions 

 
- ให CMDF มีฐานะเปนนิติบคุคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนา 

ตลาดทุน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาดทุนและองคกรที่เกี่ยวของกับตลาดทุน  
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดทุนใหแกผูลงทุนและสาธารณชน
ตลอดจนหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ การพัฒนาและสนบัสนุนการศึกษา วิจยั หรือโครงการอื่นใดที่เปน
ประโยชนตอตลาดทุน สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ และพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขัน
ของตลาดทุนไทย และการสงเสริมและพัฒนาในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

- เนื่องจากการแปรสภาพจะมกีารแยกทรัพยสินและกิจการ รวมทั้งโอนยาย
พนักงานไปอยูในองคกรที่เกิดขึ้นใหม ซ่ึงจะตองมีการดาํเนินการที่สอดคลองและเชือ่มโยงกันและ
จะตองมีการกาํหนดโครงสราง การวางแผนและการดําเนินการที่ตองทําอยางเปนลําดับขั้นตอน   
มีความตอเนื่องและระยะยาว  ทั้งยังตองดําเนินการอยางเขาใจถึงการบริหารงานบุคคล  SET จึงควร 
เปนหนวยงานหลักในการดแูลและดําเนนิการอยางตอเนื่องในชวงของการเปลี่ยนถาย องคประกอบ 
ของคณะกรรมการ CMDF ในชวง 4 ปแรกนับแตรัฐมนตรีใหความเหน็ชอบโครงการแปรสภาพหรือ
จนกวาบริษัทตลาดหลักทรพัยไทยไดดําเนินการแลวเสร็จในการนาํหุนที่ตนออกไปจดทะเบียนเพือ่ 
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ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยทีต่นใหบริการแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึน้ภายหลัง (Transition Period)  
จึงประกอบดวยบุคคลซึ่งแตงตั้งโดยกระทรวงการคลังจํานวนสองคน คณะกรรมการ ก.ล.ต.จํานวน 
สองคน คณะกรรมการ SET จํานวนสามคน และผูจัดการ SET หรือบริษัทตลาดหลกัทรัพยไทยแลวแต
กรณีเปนกรรมการและผูจัดการกองทุนโดยตําแหนง  
  - ภายหลัง transition period  เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด องคประกอบคณะกรรมการกองทุนจึงควรมาจากหลายหนวยงานที่เกีย่วของใน
ตลาดทุนเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางการพฒันาตลาดทุนระยะยาว จึงควรประกอบดวยบุคคลซึ่งแตงตั้ง
โดยกระทรวงการคลังจํานวนสองคน คณะกรรมการ ก.ล.ต.จํานวนสองคน บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย
จํานวนสองคน สมาคมบริษัทหลักทรัพยเลือกตั้งจํานวนหนึ่งคน สมาคมบริษัทจดทะเบียนเลือกตั้ง
จํานวนหนึ่งคน และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเลือกตั้งจํานวนหนึ่งคน และผูจัดการเปนกรรมการ
กองทุนโดยตําแหนงเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซ่ึงกิจการกองทุนรวมถึง
กําหนดนโยบายการลงทุนและอนุมัติโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาตลาดทุน ออกขอบังคับเกี่ยวกบั
การบริหารงาน กําหนดคาใชจายเกี่ยวกับกิจการของกองทุน มอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบคุคล
ใดจัดการเงินของกองทุน และปฏิบัติการอืน่ใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถปุระสงคของกองทุน  
 
สวนที่ 3  ขอจํากัดเรื่องการถือหุนในตลาดหลักทรัพย 
 

ตลาดหลักทรพัยถือเปน national asset ที่มีความสําคัญของประเทศในการจะควบหรอื 
รวมกิจการกับบุคคลอื่น โอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนหรือเชื่อมโยงระบบการซื้อขาย
หลักทรัพยกับบุคคลอื่นจึงตองไดรับความเห็นชอบและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

หามคนตางดาวถือหุนตลาดหลักทรัพยรวมกันเกนิรอยละ 49 เวนแตรัฐมนตรีจะ 
ผอนผันและในกรณีที่บุคคลใดถือหุนในตลาดหลักทรัพยเกินรอยละ 5 หามมิใหตลาดหลักทรัพยจาย 
เงินปนผลหรือผลประโยชนอ่ืนใดหรือยอมใหออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนสําหรับจาํนวน
หุนในสวนที่เกินรอยละ 5 เวนแต  ก.ล.ต. จะผอนผันในเรื่องการถือหุนเปนประการอืน่  

 
สวนที่ 4  การแกไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการผูกขาด 
 

พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ไดใหสถานะการเปนผูผูกขาดการประกอบกจิการตลาดหลักทรัพย
แก SET มาโดยตลอด SET และบริษัทหลักทรัพยสมาชิกจึงอยูในสภาพแวดลอมที่ไดรับการโอบอุมโดย
กฎหมายและกฎระเบยีบไมใหมีการแขงขัน เมื่อแปรสภาพ SET แลว จึงควรแกไขกฎหมายที่ทําใหเกิด
การผูกขาดในตลาดทุนไทยเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการแขงขนั เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการ 
ซ้ือขายในรูปแบบใหมๆ และรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยอ่ืนในภูมภิาค โดย 
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4.1 ยกเลิกการหามมิใหผูอ่ืนประกอบการเปนตลาดหลักทรพัย โดยเปดใหมี 
การขออนุญาตไดเพื่อเปดทางใหมีการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดไดมากกวาหนึ่งแหง  
  คําวา “ตลาดหลักทรัพย” ในกฎหมายใหมจึงมีความหมายในเชิงกวาง (generic term) 

เพื่อใชเรียกผูที่ทําหนาที่จับคูคําเสนอซื้อเสนอขายหรือหาคูสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพยใหหรือที่จัดให
มีระบบหรือการอํานวยความสะดวกใหผูซ่ึงประสงคจะซื้อหรือขายสามารถทําความตกลงกันไดโดย
กระทําเปนทางคาปกติ แตจะยกเวนการดําเนินการในลักษณะที่เปนศนูยกลางหรือเครือขายตามที่ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหปจจุบนัการซื้อขายหลักทรัพย (trading venues) 
เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ มไิดจํากดัเพยีง traditional exchange เชน ในสหรัฐอเมริกา trading venues 
ประเภทที่เรียกวา alternative trading system (ATS) สามารถนําหลักทรัพยที่จดทะเบยีนแลวใน 
traditional exchange ไปทําการซื้อขายในลักษณะเดียวกบัที่ทําใน traditional exchange เพียงแตจํากัด
ปริมาณการซื้อขายและหามมิให ATS ทําหนาที่ Self Regulatory Organization (SRO) จึงทําใหการ
กํากับดแูลมีความแตกตางกนัออกไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่จะเกิดในวงกวาง 
เปนตน การกําหนดนิยามดังกลาวจึงชวยใหการกํากับดูแลครอบคลุมการประกอบธุรกิจในรูปแบบตางๆ 
ซ่ึงจะตองถูกกาํกับดูแลในรปูแบบที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงกฎหมายไดใหอํานาจ ก.ล.ต. ในการกาํหนด
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการในการกํากับดูแล trading venues ดังกลาว 

4.2 ยกเลิกการหามมิใหสมาชิกซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบยีนนอกตลาดหลักทรัพย 
(มาตรา 185 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ในปจจุบัน หามมิใหบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ SET  
ซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอก SET ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในฐานะนายหนาหรือตัวแทน
หรือในนามของสมาชิกเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรพัย) 

4.3 ยกเลิกขอกําหนดที่ใหการซือ้ขายหลักทรพัยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
ตองกระทําโดยบริษัทหลักทรัพยสมาชิกเทานั้นเพื่อเปดทางเชื่อมโยงกับตลาดอื่น (มาตรา 184 ของ 
พ.ร.บ. หลักทรัพยในปจจุบนักําหนดใหการซื้อหรือการขายหลักทรัพยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย
ใหกระทําไดโดยบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ SET) 

4.4 เปดใหนําบทบัญญัติรองรับความมีผลสมบูรณตามกฎหมายเกีย่วกับการฝาก 
การโอน และการจํานําในระบบไรใบหลักทรัพย (scripless) ไปใชกับศูนยรับฝากหลักทรัพยอ่ืนดวย  
เพื่อมิใหบริษทัตลาดหลักทรัพยไทย และบริษัทลูกมีอํานาจผูกขาดในการทําระบบ settlement หุน 
(พ.ร.บ. หลักทรัพยในปจจบุันรองรับความมีผลสมบูรณตามกฎหมายเกี่ยวกับการฝาก การโอนและการ
จํานําในระบบไรใบหลักทรพัย (scripless) ของ SET หรือบริษัทลูกที่ SET ถือหุนไมนอยกวา 75% 
เทานั้น) 

นอกจากนี้ เพือ่ปองกันการที่ตลาดหลักทรัพยหรือบริษทัลูก จะกดีกนัผูอ่ืนไมใหมาใช
ระบบ clearing & settlement  ก.ล.ต. มีอํานาจที่จะไมใหความเหน็ชอบกฎเกณฑในลักษณะดังกลาวได 
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สวนที่ 5  การกํากับตลาดหลักทรัพยภายใต พ.ร.บ. ใหม 
  5.1 การใหใบอนญุาต 

เนื่องจากการประกอบการเปนตลาดหลักทรัพยเปนธุรกจิภายใตการกํากับดูแลของ 
ก.ล.ต. ในการประกอบการหรือเลิกประกอบการเปนตลาดหลักทรัพยจึงตองไดรับใบอนุญาตและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยเปดใหผูที่มีความพรอม (fit and proper) 
สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเปนตลาดหลักทรัพยได สําหรับกรณีของบริษัทตลาดหลกัทรัพยไทย 
เนื่องจาก ก.ล.ต.ไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติดังกลาวของ SET จนเกดิความมั่นใจแลว กฎหมายใหมจึง
รองรับโดยกําหนดใหในวนัที่จดทะเบียนบริษัทใหถือวาบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยไดรับใบอนญุาตเปน
ตลาดหลักทรพัย จึงไมตองมาขออนุญาตอีก  

นอกจากนี้ เพือ่รักษาความนาเชื่อถือของตลาดหลักทรัพยและผลประโยชนของ 
สวนรวม นอกจากการกําหนดใหกรรมการของตลาดหลักทรัพยตองมคีุณสมบัติ / ไมมีลักษณะตองหาม
แลว กฎหมายยังกําหนดเพิ่มเติมตองใหมีอัตราสวนของกรรมการอิสระตามที่ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
  5.2 การกํากับดแูลการดําเนนิงาน  

โดยปกตแิลว ก.ล.ต. ในฐานะองคกรกํากับดูแลตลาดหลกัทรัพยมีอํานาจในการกํากบัดูแล 
ตลาดหลักทรพัยอยูแลวตาม พ.ร.บ.ซ่ึงจะยงัคงอํานาจดังกลาวตอไป ไดแก  

1) ใหความเหน็ชอบกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยในเรื่องสําคัญ 
2) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเพิ่มเตมิเพื่อใหตลาดหลักทรัพยปฏิบัติได  
3) ในกรณีที ่เห็นวา ระเบยีบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยอาจกอใหเกดิความเสียหาย 

หรือกระทบสทิธิประโยชนของประชาชนหรือไมเพียงพอท่ีจะคุมครองและรักษาความเชื่อมั่นของผูลงทุน 
หรือไมสอดคลองกับหนาทีท่ี่กําหนด ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพยกําหนดระเบียบหรือขอบังคับ 
เพิ่มเติม ยกเลกิหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบงัคับที่มีอยูแลว ตลอดจนมีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพย
ดําเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได   
  5.3 การกํากับตลาดหลักทรัพยในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรพัยจดทะเบยีนและ
จัดการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

 เมื่อตลาดหลักทรัพยเปนบรษิัทที่ประกอบการในเชิงพาณิชย จะตองมกีารจัดการเปนพิเศษกับ
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกดิขึ้น เพื่อใหมัน่ใจไดวา จะคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและผูลงทุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ในการรักษาความพอดีระหวาง public และ commercial 
interest โดยไมใชอํานาจกํากับดูแลที่มีอยูไปในทางที่ไมควร ก.ล.ต.จึงตองเขามาสอดสอง ดูแลในประเด็น
ดังกลาว โดยกฎหมายกาํหนดให 

 - คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑในการที่ตลาดหลักทรัพยจะนําหลักทรัพย 
ของตนเองเขาจดทะเบียนซ้ือขาย (self-listing) และสํานกังานมีอํานาจสัง่การเกี่ยวกับการรับ เพิกถอน  
หามซื้อขาย ขึ้นเครื่องหมายใดๆ และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย  
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- สํานักงานมีอํานาจกํากับ ตรวจสอบ การซื้อขายหลักทรพัยจดทะเบยีนที่ออก
โดยตลาดหลักทรัพยและบรษิัทใหญ/บริษทัยอย มีอํานาจสั่งตลาดหลักทรัพยและบริษัทใหญ/บริษัทยอย 
กระทําการหรอืงดเวนกระทาํการใดๆ ตามที่เห็นสมควร และทําหนาทีแ่ทนตลาดหลกัทรัพยเปนการ
ช่ัวคราวเพื่อส่ังการใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพย  
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

การแกไขกฎหมายหลักทรัพยเพื่อรองรับการปรับโครงสรางตลาดทุนไทย 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 ลงชื่อ    
 (   ) 
       บริษัท    
 
 
e-mail address :  strategy@sec.or.th  
โทรสาร :  0-2695-9909 

 15 

mailto:strategy@sec.or.th

	สารบัญ 
	แบบสำรวจความคิดเห็น 

