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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551
ไดพิจารณาขอเสนอของคณะทํางานเพื่อศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(คณะทํางานฯ) และขอเสนอของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แลวเห็นวา
มีความจําเปนจะตองแปรสภาพตลาดหลักทรัพยฯ มาเปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีผูถือหุน เพื่อเตรียม
ความพรอมในการแขงขันระยะยาว จึงเห็นชอบในหลักการใหแกไขกฎหมายหลักทรัพยเพื่อรองรับ
การแปรสภาพฯ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยฯ อาจมีผลกระทบกับ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย สํานักงาน ก.ล.ต. (สํานักงาน) จึงจัดทําเอกสารเผยแพรฉบับนีเ้ พือ่ รับฟงความคิดเห็น
แนวคิดและหลักเกณฑทจี่ ะแกไขและเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีโอกาสในการใหขอคิดเห็น
โดยโปรดแสดงความคิดเห็นไปทาง e-mail address : strategy@sec.or.th หรือ ทางโทรสาร:
0-2695-9909 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 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 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการใหแกไขกฎหมายหลักทรัพยเพือ่ รองรับการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
และนําเขาจดทะเบียนตอไป เพราะเห็นวาการดําเนินการดังกลาวเปนจุดเริ่มตนที่จําเปนและควรผลักดันใหเปน
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อใหมีการแกไขโครงสรางการบริหารจัดการ (governance structure) ใหเกิดผูมีเจาของและ
ผูมีสวนไดเสียอยางชัดเจนอันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มศักยภาพการแขงขันแก SET
สาระสําคัญของรางกฎหมายมีดังนี้
1. ในการแปรสภาพตลาดหลักทรัพย ใหจัดตัง้ คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูแ ทน
จากภาครัฐและภาคเอกชน มีหนาที่จดั ทําโครงการและขั้นตอนการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยฯใหเปน
บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งในรางกฎหมายเรียกวา “บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย” เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ก.ล.ต. พิจารณาภายใน 180 วันนับแตวันทีก่ ฎหมายมีผลบังคับใช และใหคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณา
โครงการและมีขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังภายใน 60 วันนับแตวนั ที่ไดรับโครงการ
2. ใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund –
CMDF) เพื่อทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยและตลาดทุนในระยะยาวโดยมีกองทุน
สวนหนึ่งมาจากเงินและทรัพยสินของ SET รวมทั้งหุนของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยที่ไดรับมาตาม
โครงการแปรสภาพ ทั้งนี้ CMDF จะเปนผูถ ือหุนสวนมากในบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยแตจะมี
การกระจายหุน ออกไปในภายหลัง
3. การจะควบหรือโอนหรือรับโอนกิจการของตลาดหลักทรัพยทั้งหมดหรือบางสวน ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน และหามมิใหคนตางดาวถือหุนในตลาดหลักทรัพย
รวมกันเกินรอยละ 49 เวนแตรัฐมนตรีจะผอนผัน ในกรณีที่บุคคลใดถือหุนในตลาดหลักทรัพยเกิน
รอยละ 5 หามจายเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดหรือยอมใหออกเสียงลงคะแนนสําหรับจํานวนหุน
ในสวนทีเ่ กินรอยละ 5 เวนแต ก.ล.ต. จะผอนผัน
4. แกไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการผูกขาด
พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ไดใหสถานะการเปนผูผูกขาดการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย
แก SET มาโดยตลอด SET และบริษัทหลักทรัพยสมาชิกจึงอยูในสภาพแวดลอมที่ไดรับการโอบอุม
โดยกฎหมายและกฎระเบียบไมใหมกี ารแขงขัน เมื่อแปรสภาพ SET แลวจึงควรแกไขกฎหมายที่ทาํ ให
เกิดการผูกขาดในตลาดทุนไทยเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการแขงขัน เพิ่มประสิทธิภาพรองรับ
การซื้อขายในรูปแบบใหมๆ และรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยฯ อื่นในภูมภิ าค ดังนี้
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4.1
ยกเลิกการหามมิใหผูอื่นประกอบการเปนตลาดหลักทรัพย (เปดใหมีการ
ขออนุญาตไดเพื่อเปดทางใหมีการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดมากกวาหนึ่งแหงได)
4.2
ยกเลิกการหามมิใหสมาชิกซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย
4.3
ยกเลิกขอกําหนดที่ใหการซือ้ ขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตองกระทําโดยบริษัทหลักทรัพยสมาชิกเทานั้น (เพื่อเปดทางเชื่อมโยงกับตลาดอื่น)
4.4
เปดใหนําบทบัญญัติรองรับความมีผลสมบูรณตามกฎหมายเกีย่ วกับการฝาก
การโอน และการจํานําในระบบไรใบหลักทรัพย (scripless) ไปใชกับศูนยรับฝากหลักทรัพยอื่นดวย
(เพื่อมิให SET และบริษัทลูกมีอํานาจผูกขาดในการทําระบบ settlement หุน)
5. การกํากับตลาดหลักทรัพยภายใต พ.ร.บ. ใหม
5.1 ผูประกอบธุรกิจตองไดรับใบอนุญาตเปนตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม
กฎหมายใหมรองรับสําหรับกรณีของบริษทั ตลาดหลักทรัพยไทย ใหถอื วาไดรับใบอนุญาตในวันที่
จดทะเบียนเปนบริษัท ไมตอ งมาขออนุญาตอีก
5.2 กฎหมายใหมใหอํานาจ ก.ล.ต.ในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยตามที่มีอยู
ในกฎหมายปจจุบันผานการใหความเห็นชอบกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยในเรื่องสําคัญ กําหนด
หลักเกณฑเพิม่ เติมใหปฏิบตั ิและมีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพยกําหนดระเบียบหรือขอบังคับเพิ่มเติม
ยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูแลว ตลอดจนสั่งใหดําเนินการใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรได
5.3 เมื่อตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทที่ประกอบการในเชิงพาณิชย จะตองมีการ
จัดการเปนพิเศษกับความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวา จะคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและผูลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ในการรักษา
ความพอดีระหวาง public และ commercial interest โดยไมใชอํานาจกํากับดูแลที่มีอยูไปในทางที่ไมควร
ก.ล.ต.จึงตองเขามาสอดสอง ดูแลในประเด็นดังกลาว โดยกฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑในการที่ตลาดหลักทรัพยจะนําหลักทรัพย
ของตนเองเขาจดทะเบียนซื้อขาย (self-listing) และสํานักงานมีอํานาจสัง่ การเกี่ยวกับการรับ เพิกถอน
หามซื้อขาย ขึ้นเครื่องหมายใดๆ และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย
สํานักงานมีอํานาจกํากับ ตรวจสอบ การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ออก
โดยตลาดหลักทรัพยและบริษัทใหญ/บริษทั ยอย มีอํานาจสั่งตลาดหลักทรัพยและบริษัทใหญ/บริษัทยอย
กระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ ตามที่เห็นสมควร และทําหนาทีแ่ ทนตลาดหลักทรัพยเปน
การชั่วคราวเพือ่ สั่งการใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
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สาระของรางแกไขกฎหมายหลักทรัพย
ที่มา
โดยที่สภาวการณแขงขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงขึ้นและตลาดหลักทรัพย
หลายแหงไดปรับตัวเพื่อความอยูรอด สํานักงานไดเล็งเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการแขงขัน จึงจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(คณะทํางานฯ) ซึ่งมีที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงินของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ส.ศ.ค.)
นาย กฤษฎา อุทยานิน (ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงรองผูอาํ นวยการ 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
การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุนและเศรษฐกิจทีเ่ ชื่อมโยงกันมากขึ้น ทําใหผูลงทุน
มีทางเลือกและสามารถโยกยายการทําธุรกรรมไปยังตลาดที่มีประสิทธิภาพกวา มีบริการครบวงจรกวา
และตนทุนต่ํากวาตลาดหลักทรัพยทั่วโลกจึงเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง
ตลาดหลักทรัพยสวนใหญเรงปรับตัวดวยการแปรสภาพเปนบริษัทและปรับโครงสราง
การบริหารจัดการเพื่อลดตนทุน ขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุมที่มิใชสมาชิก (open access) และ
สรางพันธมิตรเพื่อใหเกิด economy of scale และเมื่อแปรสภาพแลวก็มักนําหุนบริษัทเขาจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตอ ไป ซึ่งกอใหเกิดประโยชน 2 ประการ คือ ในแงการบริหารจัดการ การเปน
บริษัทจดทะเบียนจะทําใหมีแรงกดดันใหตองดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ประการที่สอง
ในแงของสมาชิกตลาดหลักทรัพย สมาชิกเดิมที่เคยไดรบั สิทธิประโยชนจากการผูกขาด trading access
และตองสละสิทธิประโยชนดังกลาวออกไป จะรูสึกวาไดรับหุนตลาดมาชดเชยประโยชนที่เสียไป
ดังนั้น การนําหุนบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดจึงเปนกลไกสําคัญในการผลักดันนโยบาย open access
นอกจากนี้ การแปรสภาพยังมีความจําเปนในการเขาเปนพันธมิตรกับตลาดอื่นโดย
การควบรวมหรือแลกหุนซึ่งจะนําไปสูการขยายฐานผูลงทุนและประเภทสินคาและบริการ อีกทั้งยังจะ
ชวยใหตลาดหลักทรัพยเพิ่มทุนไดงายขึ้น ทั้งนี้ จากการสํารวจของ International Federation of Stock
Exchanges (FIBV) ในป 2005 ยังพบวาตลาดหลักทรัพยทแี่ ปรสภาพแลวจะมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานที่สูงขึ้น ทั้งในแงสัดสวนตนทุนตอรายได และอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน
(return on equity)
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ตลาดหลักทรัพยไทยเริ่มมีสัญญาณวากําลังเผชิญความเสี่ยงในการถูกลดบทบาทใน
เวทีโลก (risk of marginalization) เนื่องจากมีอัตราการเติบโตชากวาตลาดอื่นในภูมภิ าคและมีตนทุน
ในการทํารายการสูง จึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อความอยูร อด เพราะ SET ยังมีโอกาสที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานไดมากขึน้ และสามารถลดตนทุนใหต่ําลงได
เนื่องจากสิ่งทีจ่ ะเปนปญหาในการปรับตัวของ SET ใหทนั กับกระแสการแขงขัน
มีสาเหตุหลักมาจากโครงสรางการบริหารจัดการ (governance structure) ที่ไมมีผูเปนเจาของหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่ชัดเจน ซึ่งเปนขอจํากัดในการสรางแรงกดดันให SET เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน และทําใหการตัดสินใจในเรื่องที่เปนประโยชนกับตลาดโดยรวมบรรลุผลไดยาก
และใชเวลานานเนื่องจากมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมสมาชิก เชน การ open access,
การเปดเสรีคาธรรมเนียม ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันใหแกตลาดทุนไทยและปองกัน
ความเสี่ยงจากการถูกลดบทบาทในเวทีโลก คณะทํางานฯ เห็นวา การแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนฯ
และนําหุนเขาจดทะเบียนเปนจุดเริ่มตนทีจ่ ําเปนและควรผลักดันใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้
คณะทํางานฯ ยังไดเสนอใหแบงทรัพยสนิ สวนหนึ่งของ SET ไวเพื่อจัดตัง้ CMDF เพื่อใหบทบาทหนาที่
การพัฒนาตลาดทุนดําเนินไปอยางตอเนื่อง
II.

ขอเสนอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในขณะเดียวกัน SET ไดวาจางบริษัท The Boston Consulting Group (BCG) เปน
ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางหลักของ SET และบริษัทยอย ซึ่งผลการศึกษา
ออกมาสอดคลองกับคณะทํางานฯ กลาวคือ
ควรมีการแปรสภาพ SET และนําหุนเขาจดทะเบียนเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากขอมูลการ reform องคกรตั้งแตป 2543 เปนตนมา พบวา การ reform
ของ SET ที่ผานมา (โดยไมแปรสภาพ) ชวยใหอัตราสวนตนทุนตอรายไดลดลงเพียงชวงแรกเทานัน้
และใหแยกงานที่เปน exchange function และ public services ออกจากกันโดยใหแบงทรัพยสินไวที่
exchange function ใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและนําสวนที่เหลือจัดตั้งเปนกองทุนสงเสริม
การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เพื่อทําหนาที่เปนแหลงเงินทุน
สําหรับการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว โครงสรางคณะกรรมการของ CMDF ควรประกอบดวยตัวแทน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับตลาดทุนเพื่อชวยกําหนดทิศทางการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว
ซึ่ง CMDF จะถือหุนสวนหนึ่งในองคกรหลังการแปรสภาพและควรขายหุนทีไ่ ดมาบางสวนในชวงของ
การทํา Initial Public Offering (IPO) และนําเงินที่ไดรับจากการขายหุนดังกลาวไปใชเพื่อการพัฒนา
ตลาดทุนในระยะยาวตอไป
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หลักการ
ในการแปรสภาพตลาดหลักทรัพยฯ จําเปนตองมีการแกไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อรองรับเนื่องจากเดิม พ.ร.บ.ถูกบัญญัติขึ้นภายใต
สมมติฐานวาตลาดหลักทรัพยมีเพียงแหงเดียวภายใตรูปแบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
ปจจุบัน สํานักงานจึงไดยกรางกฎหมายเพือ่ รองรับการแปรสภาพและโครงสรางของระบบการซื้อขาย
หลักทรัพยที่จะหลากหลายยิง่ ขึ้นโดยมีหลักการสําคัญที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
สวนที่ 1

การแปรสภาพ SET เปนบริษัทมหาชน
- ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการแปรสภาพ ซึ่งประกอบดวยบุคคลซึ่งแตงตั้งโดย
กระทรวงการคลังจํานวนสองคน คณะกรรมการ ก.ล.ต.จํานวนสองคน คณะกรรมการ SET จํานวน
สามคน และผูจัดการ SET เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง เพื่อทําหนาที่เสนอโครงการ
แปรสภาพ SET เปนบริษัทมหาชนจํากัดตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดสรรวากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยตลอดจนพนักงานและลูกจางสวนใด
ของ SET จะโอนไปที่บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย สวนใดจะโอนไปที่ CMDF รวมถึงโครงสรางกลุม
ธุรกิจของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย โครงสรางและสัดสวนการถือหุน ทุนจดทะเบียน จํานวนหุน
มูลคาหุน รายชื่อผูถือหุนของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยและจํานวนหุนที่ถือ และใหคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการแลว ใหนําไปจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และเมือ่ นายทะเบียนไดจดทะเบียนบริษัทตามโครงการแลว ใหหุน
ของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย เปนหุนทีม่ ีการชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว และให CMDF และสมาชิก
ของ SET เปนผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนตามที่กําหนดในโครงการที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ในวันจดทะเบียนดังกลาว ใหบรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย
ของ SET โอนไปเปนของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย หรือของ CMDF ตามโครงการที่รัฐมนตรีเห็นชอบ
และใหถือวาบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยและบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีบ่ ริษัท
ตลาดหลักทรัพยไทยถือหุนตั้งแตรอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไดรับใบอนุญาต
ประกอบการเปนตลาดหลักทรัพย สํานักหักบัญชี ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรัพย
และให SET สิ้นสภาพความเปนนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย พ.ศ. 2535
หลังจากนัน้ ใหบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยนําหุน ไปจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดภายในเวลาที่คณะกรรมการ CMDF กําหนด และใหคณะกรรมการ CMDF ดําเนินการลดสัดสวน
การถือหุนของ CMDF ในบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยเหลือไมเกินรอยละ 30 เพื่อใหการดําเนินงานของ
บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย มีความคลองตัว รองรับการแขงขันที่เกิดขึน้
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พ.ร.บ. มีผลใชบังคับ

วันที่ 180

วันที่ 240

วันที่ 270

คณะกรรมการแปรสภาพเสนอ
โครงการตอคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใน 180 วัน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา
โครงการ + ใหขอเสนอแนะตอ
รัฐมนตรีใน 60 วัน
รัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการ
ตามที่คณะกรรมการแปรสภาพเสนอ
หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ขอเสนอแนะภายใน 30 วัน
รมว. ใหความเห็นชอบ
ใหแจงชื่อกรรมการกองทุนชุดแรกตอ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน

วันที่ 330

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

ใหคณะกรรมการแปรสภาพแกไข
โครงการและเสนอตอคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในกําหนดเวลาที่ รมว.
กําหนดซึ่งไมเกิน 90 วัน
รมว. ไมใหความ
เห็นชอบ
ใหกองทุนสงเสริมการพัฒนา
ตลาดทุนเริ่มมีสภาพเปนนิตบิ ุคคล
ในวันที่รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนชุดแรกประกอบดวย
ก. คลัง= 2 คน ก.ล.ต.= 2 คน SET= 3 คน
และผูจ ัดการ SET/ บริษทั ตลาดหลักทรัพยไทย
คณะกรรมการกองทุนชุดแรกอยูในตําแหนง 4 ปนับแต รมว.
ใหความเห็นชอบโครงการ หรือจนกวาจะ self listing
1. หุนของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย เปนหุนที่ชําระคาหุนจนเต็มมูลคาแลว

วันที่ 360

ให ตลท. ดําเนินการขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย
ภายใน 30 วัน
นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย

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 % ขึน้ ไปไดรับใบอนุญาตประกอบการเปนตลาดหลักทรัพย
สํานักหักบัญชี ศูนยรับฝากหลักทรัพยและนายทะเบียนหลักทรัพย
4. ใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดระยะเวลาให บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย
นําหุนที่ตนอออกไป list ในตลาดของตน และใหคณะกรรมการลดสัดสวน
การถือหุนลงไมเกิน 30 % ภายในเวลาอันควร
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สวนที่ 2

กองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF)
เพื่อสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยและตลาดทุนในระยะยาวใหมีการ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องถึงแมจะมีการแปรสภาพ SET เปนองคกรเพื่อแสวงกําไรแลวก็ตาม จึงใหมี
การจัดตั้ง CMDF โดยมีกองทุนสวนหนึ่งมาจากเงินและทรัพยสินของ SET รวมทั้งหุน ของ
บริษัทตลาดหลักทรัพยไทยที่ CMDF ไดรบั มาตามโครงการแปรสภาพ

บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย

SET’s
non-core functions

y Funding ในการจัดตั้งมาจาก
ทรัพยสินของ SET+หุนของบริษัท
ตลาดหลักทรัพยไทย
yไดรายไดจากเงินลงทุนและเงินปน
ผลของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย

ให CMDF มีฐานะเปนนิติบคุ คล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนา
ตลาดทุน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาดทุนและองคกรที่เกี่ยวของกับตลาดทุน
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาดทุนใหแกผูลงทุนและสาธารณชน
ตลอดจนหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา วิจยั หรือโครงการอื่นใดที่เปน
ประโยชนตอตลาดทุน สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของตลาดทุนไทย และการสงเสริมและพัฒนาในลักษณะอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
เนื่องจากการแปรสภาพจะมีการแยกทรัพยสินและกิจการ รวมทั้งโอนยาย
พนักงานไปอยูในองคกรที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งจะตองมีการดําเนินการที่สอดคลองและเชือ่ มโยงกันและ
จะตองมีการกําหนดโครงสราง การวางแผนและการดําเนินการที่ตองทําอยางเปนลําดับขั้นตอน
มีความตอเนื่องและระยะยาว ทั้งยังตองดําเนินการอยางเขาใจถึงการบริหารงานบุคคล SET จึงควร
เปนหนวยงานหลักในการดูแลและดําเนินการอยางตอเนื่องในชวงของการเปลี่ยนถาย องคประกอบ
ของคณะกรรมการ CMDF ในชวง 4 ปแรกนับแตรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการแปรสภาพหรือ
จนกวาบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยไดดําเนินการแลวเสร็จในการนําหุน ที่ตนออกไปจดทะเบียนเพือ่
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ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยทตี่ นใหบริการแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึน้ ภายหลัง (Transition Period)
จึงประกอบดวยบุคคลซึ่งแตงตั้งโดยกระทรวงการคลังจํานวนสองคน คณะกรรมการ ก.ล.ต.จํานวน
สองคน คณะกรรมการ SET จํานวนสามคน และผูจัดการ SET หรือบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยแลวแต
กรณีเปนกรรมการและผูจัดการกองทุนโดยตําแหนง
ภายหลัง transition period เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด องคประกอบคณะกรรมการกองทุนจึงควรมาจากหลายหนวยงานที่เกีย่ วของใน
ตลาดทุนเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาตลาดทุนระยะยาว จึงควรประกอบดวยบุคคลซึ่งแตงตั้ง
โดยกระทรวงการคลังจํานวนสองคน คณะกรรมการ ก.ล.ต.จํานวนสองคน บริษัทตลาดหลักทรัพยไทย
จํานวนสองคน สมาคมบริษัทหลักทรัพยเลือกตั้งจํานวนหนึ่งคน สมาคมบริษัทจดทะเบียนเลือกตั้ง
จํานวนหนึ่งคน และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเลือกตั้งจํานวนหนึ่งคน และผูจัดการเปนกรรมการ
กองทุนโดยตําแหนงเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการกองทุนรวมถึง
กําหนดนโยบายการลงทุนและอนุมัติโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาตลาดทุน ออกขอบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารงาน กําหนดคาใชจายเกี่ยวกับกิจการของกองทุน มอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบคุ คล
ใดจัดการเงินของกองทุน และปฏิบัติการอืน่ ใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
สวนที่ 3

ขอจํากัดเรื่องการถือหุนในตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยถือเปน national asset ที่มีความสําคัญของประเทศในการจะควบหรือ
รวมกิจการกับบุคคลอื่น โอนหรือรับโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนหรือเชื่อมโยงระบบการซื้อขาย
หลักทรัพยกับบุคคลอื่นจึงตองไดรับความเห็นชอบและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หามคนตางดาวถือหุนตลาดหลักทรัพยรวมกันเกินรอยละ 49 เวนแตรัฐมนตรีจะ
ผอนผันและในกรณีที่บุคคลใดถือหุนในตลาดหลักทรัพยเกินรอยละ 5 หามมิใหตลาดหลักทรัพยจา ย
เงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดหรือยอมใหออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนสําหรับจํานวน
หุนในสวนที่เกินรอยละ 5 เวนแต ก.ล.ต. จะผอนผันในเรื่องการถือหุนเปนประการอืน่
สวนที่ 4

การแกไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการผูกขาด

พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ไดใหสถานะการเปนผูผูกขาดการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย
แก SET มาโดยตลอด SET และบริษัทหลักทรัพยสมาชิกจึงอยูในสภาพแวดลอมที่ไดรับการโอบอุมโดย
กฎหมายและกฎระเบียบไมใหมีการแขงขัน เมื่อแปรสภาพ SET แลว จึงควรแกไขกฎหมายที่ทําใหเกิด
การผูกขาดในตลาดทุนไทยเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเกิดการแขงขัน เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการ
ซื้อขายในรูปแบบใหมๆ และรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยอื่นในภูมภิ าค โดย
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4.1
ยกเลิกการหามมิใหผูอื่นประกอบการเปนตลาดหลักทรัพย โดยเปดใหมี
การขออนุญาตไดเพื่อเปดทางใหมีการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดไดมากกวาหนึ่งแหง
คําวา “ตลาดหลักทรัพย” ในกฎหมายใหมจึงมีความหมายในเชิงกวาง (generic term)

เพื่อใชเรียกผูที่ทําหนาที่จับคูคําเสนอซื้อเสนอขายหรือหาคูสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพยใหหรือที่จัดให
มีระบบหรือการอํานวยความสะดวกใหผูซึ่งประสงคจะซื้อหรือขายสามารถทําความตกลงกันไดโดย
กระทําเปนทางคาปกติ แตจะยกเวนการดําเนินการในลักษณะที่เปนศูนยกลางหรือเครือขายตามที่ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหปจ จุบนั การซื้อขายหลักทรัพย (trading venues)
เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ มิไดจํากัดเพียง traditional exchange เชน ในสหรัฐอเมริกา trading venues
ประเภทที่เรียกวา alternative trading system (ATS) สามารถนําหลักทรัพยที่จดทะเบียนแลวใน
traditional exchange ไปทําการซื้อขายในลักษณะเดียวกับที่ทําใน traditional exchange เพียงแตจํากัด
ปริมาณการซื้อขายและหามมิให ATS ทําหนาที่ Self Regulatory Organization (SRO) จึงทําใหการ
กํากับดูแลมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่จะเกิดในวงกวาง
เปนตน การกําหนดนิยามดังกลาวจึงชวยใหการกํากับดูแลครอบคลุมการประกอบธุรกิจในรูปแบบตางๆ
ซึ่งจะตองถูกกํากับดูแลในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ซึ่งกฎหมายไดใหอํานาจ ก.ล.ต. ในการกําหนด
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธีการในการกํากับดูแล trading venues ดังกลาว
4.2
ยกเลิกการหามมิใหสมาชิกซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย
(มาตรา 185 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ในปจจุบัน หามมิใหบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ SET
ซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนนอก SET ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในฐานะนายหนาหรือตัวแทน
หรือในนามของสมาชิกเอง เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย)
4.3
ยกเลิกขอกําหนดที่ใหการซือ้ ขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตองกระทําโดยบริษัทหลักทรัพยสมาชิกเทานั้นเพื่อเปดทางเชื่อมโยงกับตลาดอื่น (มาตรา 184 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพยในปจจุบนั กําหนดใหการซื้อหรือการขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ใหกระทําไดโดยบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ SET)
4.4
เปดใหนําบทบัญญัติรองรับความมีผลสมบูรณตามกฎหมายเกีย่ วกับการฝาก
การโอน และการจํานําในระบบไรใบหลักทรัพย (scripless) ไปใชกับศูนยรับฝากหลักทรัพยอื่นดวย
เพื่อมิใหบริษทั ตลาดหลักทรัพยไทย และบริษัทลูกมีอํานาจผูกขาดในการทําระบบ settlement หุน
(พ.ร.บ. หลักทรัพยในปจจุบันรองรับความมีผลสมบูรณตามกฎหมายเกี่ยวกับการฝาก การโอนและการ
จํานําในระบบไรใบหลักทรัพย (scripless) ของ SET หรือบริษัทลูกที่ SET ถือหุนไมนอยกวา 75%
เทานั้น)
นอกจากนี้ เพือ่ ปองกันการที่ตลาดหลักทรัพยหรือบริษทั ลูก จะกีดกันผูอื่นไมใหมาใช
ระบบ clearing & settlement ก.ล.ต. มีอํานาจที่จะไมใหความเห็นชอบกฎเกณฑในลักษณะดังกลาวได
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สวนที่ 5

การกํากับตลาดหลักทรัพยภายใต พ.ร.บ. ใหม
5.1 การใหใบอนุญาต
เนื่องจากการประกอบการเปนตลาดหลักทรัพยเปนธุรกิจภายใตการกํากับดูแลของ
ก.ล.ต. ในการประกอบการหรือเลิกประกอบการเปนตลาดหลักทรัพยจึงตองไดรับใบอนุญาตและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยเปดใหผูที่มีความพรอม (fit and proper)
สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเปนตลาดหลักทรัพยได สําหรับกรณีของบริษัทตลาดหลักทรัพยไทย
เนื่องจาก ก.ล.ต.ไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติดังกลาวของ SET จนเกิดความมั่นใจแลว กฎหมายใหมจึง
รองรับโดยกําหนดใหในวันที่จดทะเบียนบริษัทใหถือวาบริษัทตลาดหลักทรัพยไทยไดรับใบอนุญาตเปน
ตลาดหลักทรัพย จึงไมตองมาขออนุญาตอีก
นอกจากนี้ เพือ่ รักษาความนาเชื่อถือของตลาดหลักทรัพยและผลประโยชนของ
สวนรวม นอกจากการกําหนดใหกรรมการของตลาดหลักทรัพยตองมีคุณสมบัติ / ไมมีลักษณะตองหาม
แลว กฎหมายยังกําหนดเพิ่มเติมตองใหมีอตั ราสวนของกรรมการอิสระตามที่ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
5.2 การกํากับดูแลการดําเนินงาน
โดยปกติแลว ก.ล.ต. ในฐานะองคกรกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยมีอํานาจในการกํากับดูแล
ตลาดหลักทรัพยอยูแ ลวตาม พ.ร.บ.ซึ่งจะยังคงอํานาจดังกลาวตอไป ไดแก
1) ใหความเห็นชอบกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยในเรื่องสําคัญ
2) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเพิ่มเติมเพื่อใหตลาดหลักทรัพยปฏิบัติได
3) ในกรณีที่ เห็นวา ระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือกระทบสิทธิประโยชนของประชาชนหรือไมเพียงพอที่จะคุมครองและรักษาความเชื่อมั่นของผูลงทุน
หรือไมสอดคลองกับหนาทีท่ ี่กําหนด ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหตลาดหลักทรัพยกําหนดระเบียบหรือขอบังคับ
เพิ่มเติม ยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบหรือขอบังคับที่มีอยูแลว ตลอดจนมีอาํ นาจสั่งใหตลาดหลักทรัพย
ดําเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได
5.3 การกํากับตลาดหลักทรัพยในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดทะเบียนและ
จัดการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
เมื่อตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทที่ประกอบการในเชิงพาณิชย จะตองมีการจัดการเปนพิเศษกับ
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหมนั่ ใจไดวา จะคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและผูลงทุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ในการรักษาความพอดีระหวาง public และ commercial
interest โดยไมใชอํานาจกํากับดูแลที่มีอยูไ ปในทางที่ไมควร ก.ล.ต.จึงตองเขามาสอดสอง ดูแลในประเด็น
ดังกลาว โดยกฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑในการที่ตลาดหลักทรัพยจะนําหลักทรัพย
ของตนเองเขาจดทะเบียนซื้อขาย (self-listing) และสํานักงานมีอํานาจสัง่ การเกี่ยวกับการรับ เพิกถอน
หามซื้อขาย ขึ้นเครื่องหมายใดๆ และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยจดทะเบียนที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย
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สํานักงานมีอํานาจกํากับ ตรวจสอบ การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนที่ออก
โดยตลาดหลักทรัพยและบริษัทใหญ/บริษทั ยอย มีอํานาจสั่งตลาดหลักทรัพยและบริษัทใหญ/บริษัทยอย
กระทําการหรืองดเวนกระทําการใดๆ ตามที่เห็นสมควร และทําหนาทีแ่ ทนตลาดหลักทรัพยเปนการ
ชั่วคราวเพื่อสัง่ การใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
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แบบสํารวจความคิดเห็น
การแกไขกฎหมายหลักทรัพยเพื่อรองรับการปรับโครงสรางตลาดทุนไทย

ลงชื่อ
(

)
บริษัท

e-mail address : strategy@sec.or.th
โทรสาร :
0-2695-9909
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