แปรสภาพตลาดหลักทรัพย์ ถึงไม่ เดินหน้ า แต่ มคี าถามให้ ช่วยกันคิด
โดย นางทิพยสุ ดา ถาวรามร
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นที่ชดั เจนแล้วว่าคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ประกาศนโยบายว่าจะไม่แปรสภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะไม่เห็นความจาเป็ น เป็ นอันว่า
เรื่ องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอย่างน้อยก็ภายใต้รัฐบาลชุดนี้
เนื่องจากเรื่ องนี้ มีท้ งั คนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจานวนมาก และสมาชิกของทั้ง 2 ฝ่ ายก็ลว้ นแต่คน
ในวงการที่มีเจตนาดีต่อตลาดหลักทรัพย์กนั ทั้งนั้น ถ้าใครกาลังเลือกอยูว่ า่ จะเห็นด้วยกับฝ่ ายไหนดี น่ าจะ
มาทาความเข้าใจเบื้องหลังที่เป็ นประเด็นสาคัญของร่ างกฎหมายฉบับนี้ดูหน่อยก่อน เมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้
แล้ว จะเลือกข้างไหนก็ไม่เป็ นไร
ในครั้งที่ ก.ล.ต. เสนอร่ างกฎหมายฉบับนี้ ต่อกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2551 แนวคิดหลักคือการตั้ง
คาถามเชิงนโยบาย 3 เรื่ อง คือ (1) ยังจาเป็ นต้องรักษาสถานะการผูกขาดของตลาดหลักทรัพย์ไว้ต่อไป
หรื อไม่ หรื อควรเปิ ดให้มีคู่แข่งได้ (2) การส่ งคาสั่งซื้ อขายหลักทรัพย์ควรจะให้ผกู ขาดอยูใ่ นวงของบริ ษทั
หลักทรัพย์ในไทยเท่านั้นหรื อไม่ และ (3) โครงสร้างอานาจการตัดสิ นใจเพื่อบริ หารกิจการของตลาด
หลักทรัพย์ที่เหมาะสม ควรเป็ นอย่างไร
คาถามแรก ยังจาเป็ นต้องรักษาสถานะการผูกขาดของตลาดหลักทรัพย์ไว้ต่อไปหรื อไม่
กฎหมายปั จจุบนั ไม่เปิ ดโอกาสให้ใครมาแข่งกับตลาดหลักทรัพย์ได้ และก็มีผสู ้ นับสนุนว่าไม่เห็น
จาเป็ นต้องให้มีตลาดหลักทรัพย์อีกแห่งในประเทศไทยในเมื่อทุกวันนี้ก็ตอ้ งแข่งกับตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศอยูแ่ ล้ว ในประเด็นนี้ ก.ล.ต.มองว่า แนวโน้มการแข่งขันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ต่างๆในโลก
รุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ และในเมื่อประเทศไทยยังต้องพึ่งพาเงินลงทุ นจากต่างประเทศอยูม่ าก ตลาดหลักทรัพย์
ไทย จึงหลีกเลี่ยงไม่พน้ ที่จะต้องแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในการดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนทัว่
โลก และจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศก็เห็นได้ชดั ว่าการแข่งขันในรู ปแบบต่างๆจะนามา
ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ในร่ างกฎหมายจึงเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันทั้งจากตลาดหลักทรัพย์อื่นหรื อระบบ
ซื้ อขายหลักทรัพย์อื่นเกิดขึ้นได้เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูล้ งทุนและผูร้ ะดมทุน และการเปิ ดให้มีการแข่งขันนี้
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จะกระตุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและการให้บริ การอย่างต่อเนื่องซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ ทั้งผูล้ งทุนและผูร้ ะดมทุน และช่วยให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ดว้ ย
คาถามที่สอง การส่ งคาสั่งซื้ อขายควรจะให้ผกู ขาดอยูใ่ นวงของบริ ษทั หลักทรัพย์ในไทยเท่านั้น
หรื อไม่
แต่ก่อนนี้ ตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่งก็มีการออกข้อบังคับจากัดให้ตอ้ งส่ งคาสั่งซื้ อขายผ่านสมาชิกของ
ตนเท่านั้น และมีการจากัดจานวนสมาชิก ทาให้ค่าความเป็ นสมาชิก (หรื อที่เรี ยกกันว่า seat) นั้นมีค่ามาก แต่
ต่อมาเมื่อตลาดทั้งหลายมีคู่แข่งมากๆ ก็จาเป็ นต้องเปิ ดทางให้ผอู ้ ื่นเข้าถึงระบบซื้ อขายได้กว้างขวางขึ้น จึงเป็ น
ที่มาของการแปรสภาพตลาดหลักทรัพย์จากคลับของโบรกเกอร์มาเป็ นบริ ษทั แยกสิ ทธิความเป็ นเจ้าของ (ที่
ต้องการให้มีผเู้ ข้ามาใช้บริ การมาก) ออกจากสิ ทธิในการเป็ นผูใ้ ช้ระบบ (ที่ยอ่ มต้องการรักษาสิ ทธิ พิเศษนี้ไว้)
สาหรับประเทศไทย ข้อจากัดนี้ไม่ได้อยูแ่ ค่ระดับข้อบังคับตลาด แต่ผกู ไว้อย่างแน่นหนาใน
กฎหมายว่าการส่ งคาสั่งซื้ อขายจะต้องทาผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกเท่านั้น หมายความว่า ผูล้ งทุนที่
ไม่ใช่บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาธุ รกิจในประเทศอื่น (ซึ่ งไม่ถือเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ตาม
กฎหมายไทย) ไม่สามารถส่ งคาสัง่ โดยตรงได้ ซึ่ งเป็ นอุปสรรคในการเชื่ อมโยงตลาดต่างประเทศ ยกตัวอย่าง
เช่น หากผูล้ งทุนต่างชาติตอ้ งการส่ งคาสั่งซื้ อขายหุ น้ ไทยผ่าน ASEAN Linkage ซึ่งเป็ นโครงการเชื่อมโยง
ระบบการซื้ อขายของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆในอาเซี ยน จะต้องส่ งผ่านโบรกเกอร์ ในไทยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ งแม้ดู
เหมือนจะเป็ นประโยชน์กบั โบรกเกอร์ ไทยแต่ก็ทาให้ผลู ้ งทุนมีตน้ ทุนเพิ่มโดยไม่จาเป็ น และทาให้การซื้ อ
ขายหุ น้ ในตลาดไทยน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับตลาดที่ไม่มีขอ้ จากัดนี้ ร่ างกฎหมายฉบับนี้จึงยกเลิก
ข้อจากัดนี้ออกไป เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถเปิ ดช่องทางเข้าถึงระบบซื้ อขายโดยตรงให้กว้างขวาง
ขึ้นได้หากเห็นว่าควรดาเนินกลยุทธ์เช่นนั้น
คาถามที่สาม โครงสร้างอานาจการตัดสิ นใจเพื่อบริ หารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
ควรเป็ นอย่างไร
มีผเู้ ห็นว่าโครงสร้างปั จจุบนั ของตลาดหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะเป็ นนิติบุคคลเฉพาะตามกฎหมาย และ
ไม่แสวงหากาไรนั้นดีอยูแ่ ล้ว และโครงสร้างของคณะกรรมการตลาดที่ครึ่ งหนึ่งมาจากบริ ษทั หลักทรัพย์
สมาชิกเป็ นผูเ้ ลือก และอีกครึ่ งหนึ่งมาจาก ก.ล.ต. แต่งตั้งนั้น ก็มีความสมดุลดีแล้ว หากแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั ที่แสวงหากาไรแล้ว ก็อาจขึ้นราคาจนทาให้ผใู ้ ช้บริ การเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังห่วงว่าตลาดไทยยังมี
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ขนาดเล็ก อาจถูกครอบงากิจการได้ง่ายจากผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ที่เป็ นสถาบันการเงิน บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
ในประเด็นนี้ ก.ล.ต. เห็นว่า ในเมื่อตลาดหลักทรัพย์. อยูใ่ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอยูต่ ลอดเวลา การมีรูปแบบการบริ หารจัดการทางธุ รกิจที่คล่องตัว และพร้อมจะ
แข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศน่าจะเป็ นประโยชน์มากกว่าโครงสร้างปัจจุบนั ที่มีบอร์ดครึ่ งหนึ่งมา
จากบริ ษทั สมาชิกที่อาจจะคานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกด้วยกันเองก่อนและอีกครึ่ งหนึ่ งที่มาจากทางการ
ซึ่ งอาจจะไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในธุ รกิจนี้โดยตรง
สาหรับข้อกังวลอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นการถูกครอบงาจนไม่ตอบโจทย์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทัว่ ถึง หรื อปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างหน้าที่ในการกากับดูแลสมาชิกกับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิ ชย์ นั้น
ร่ างกฎหมายฉบับนี้ได้ป้องกันไว้แล้วโดยการจากัดสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบุคคลใดๆในตลาดหลักทรัพย์ไว้
เพียงไม่เกิน 5% เท่านั้นและยังจากัดสัดส่ วนการถือหุ น้ ของต่างชาติไว้ดว้ ย นอกจากนี้ หากในอนาคตตลาด
หลักทรัพย์ตอ้ งการที่จะนาหุ น้ ของตนไปจดทะเบียนซื้ อขายในตลาด ก็ตอ้ งให้ ก.ล.ต. เป็ นผูก้ ากับดูแล เพื่อ
ความโปร่ งใส
ส่ วนข้อกังวลที่วา่ ตลาดหลักทรัพย์จะมุ่งแต่แสวงหากาไรจนผูร้ ่ วมตลาดเดือดร้อนนั้น หากธุ รกิจมี
การแข่งขัน ไม่ผกู ขาด กรณี ดงั กล่าวคงเกิดขึ้นได้ยาก
นอกจากนี้ ประเด็นที่ห่วงกันว่าฝ่ ายที่คิดจะแปรสภาพตลาดเพราะต้องการนาทรัพย์สินที่มีอยูจ่ านวน
มากมาแบ่งกันนั้น ก็ไม่ได้เป็ นความจริ ง เพราะร่ างกฎหมายกาหนดว่า ถ้ามีการแปรสภาพตลาดแล้ว จะมี
กองทุนพัฒนาตลาดทุนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ โดยมีคณะกรรมการที่มาจากทั้งภาคเอกชนและทางการ มีหน้าที่
พัฒนาองค์ความรู ้ บุคลากร ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นต่อตลาดทุน เพื่อให้แน่ใจว่างานพัฒนาที่
สาคัญๆ จะยังเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตลาดอื่นที่มีการแปรสภาพแล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนลักษณะนี้
เช่นเดียวกัน เช่น ในมาเลเซียและสิ งคโปร์
การตัดสิ นใจไม่แปรสภาพตลาดหลักทรัพย์และถอนร่ างกฎหมายเป็ นอานาจของรัฐมนตรี ถือว่าจบ
ไปแล้ว บทความนี้ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์จะรื้ อฟื้ นให้มีการตัดสิ นใจใหม่ในขณะนี้ เพราะเชื่อว่าผูม้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจก็คงทาไปด้วยเจตนาที่ดี บทความนี้เพียงต้องการบันทึ กเหตุผลและแนวคิดในเชิงนโยบายที่แท้จริ ง
ที่อยูเ่ บื้องหลังการผลักดันร่ างกฎหมายดังกล่าวไว้ให้ชดั เจนและเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจจะศึกษาให้ลึกซึ้ ง
ต่อไป
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