“บทเรียนจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ”
อตินุช เฉลิมพงศ
ยรรยง ไทยเจริญ
23 ธันวาคม 2552

Disclaimer : รายงานนี้เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนโดยเฉพาะ จัดทําบนพื้นฐานของขอมูลที่เชื่อวามีความนาเชื่อถือ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อใหความรู
และแนวคิดแกผูอานเทานั้น มิไดสะทอนความเห็นของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตอยางใด

หัวขอการนําเสนอ

• ปจจัยผลักดันและแนวโนมการ demutualization ของธุรกิจตลาด
หลักทรัพยในโลก

• ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย

• บทสงทาย
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ความทาทายในตลาดทุนโลก
ผลจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมและการเปดเสรีภาคการเงิน
• ระบบการเงินโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น
• การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศและการทําธุรกิจ
ซื้อขายหลักทรัพย
• การพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง

1
2

ความทาทายและการแขงขันสําหรับ
ตลาดหลักทรัพยแบบเดิม (traditional
exchange)1
• การรวมตัวระหวางตลาดหลักทรัพย
แบบเดิม (consolidation)
• ผูล งทุนและผูระดมทุนใหความสําคัญ
กับประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย
และตนทุนของการทําธุรกรรมมากขึ้น
• การเกิดกระดานซื้อขายหลักทรัพย
คูแขงใหม (alternative trading
system : ATS)2

Akhtar (2002) และ Serifsoy and Tyrell (2006)
ATS เปน off-exchange trading system เชน electronic communication networks (ECNs), multilateral trading
facilities (MTFs) และ dark pools
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ปญหาเชิงโครงสรางของตลาดหลักทรัพยแบบเดิม
โครงสรางของตลาดหลักทรัพยแบบเดิม
กอนการ demutualization

ภายใตภาวะการแขงขันที่รุนแรง
โครงสรางดังกลาวจะกอใหเกิดปญหา3

• มีลกั ษณะเปน mutual-owned หรือ memberowned และสมาชิกเทานั้นที่สามารถสง
คําสั่งซื้อขายใหตลาดหลักทรัพยได (close
access)
• จัดตั้งขึ้นจากความรวมมือของบริษัท
หลักทรัพย (บล.) เพื่อเปนศูนยกลางใน
การซื้อขายหลักทรัพย
• บล. ที่เปนสมาชิกมีสวนรวมบริหารตลาด
หลักทรัพย โดยแตละสมาชิกมี 1 คะแนน
เสียง และการตัดสินใจมีแนวโนมจะเปนแบบ
เห็นดวยเปนเอกฉันท (consensus base)

• ความขัดแยงเชิงผลประโยชนระหวาง
ตลาดหลักทรัพยและ บล. ที่เปนสมาชิก
(conflict of interest)
• ความไมมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
และดําเนินธุรกิจ
• การสนับสนุน บล. มากกวาผูรว มตลาด
กลุมอื่นๆ เชน บริษัทจดทะเบียน (บจ.)
และผูล งทุน นําไปสูการพัฒนาตลาดที่
ไมสมดุล

ความทาทายในตลาดทุนโลกและปญหาเชิงโครงสรางของตลาดหลักทรัพยแบบเดิม ทําใหตลาด
หลักทรัพยเสี่ยงทีจ่ ะสูญเสียศักยภาพในการแขงขันและสวนแบงตลาด จนนําไปสูการถูกลดทอน
บทบาท (marginalized) ในเวทีตลาดทุนโลก
3
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Akhtar (2002) และ Hughes (2002)

ทิศทางการปรับตัวของตลาดหลักทรัพยแบบเดิม
การ demutualization ไปสูระบบ shareholderowned และเปนองคกรธุรกิจ4

รูปแบบการปรับโครงสรางองคกรของ
ตลาดหลักทรัพย

• มีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน และชวย
กระจายการถือหุนและอํานาจการบริหารให
ครอบคลุมผูรวมตลาดทุนอยางเหมาะสม

การ demutualization :
• เปลี่ยนโครงสรางจากระบบ mutualowned และ non-profit ไปเปนการจัดสรร
หุนแบบ private placement (PP) และมี
ระบบ shareholder-owned ที่ดําเนินงาน
แบบองคกรธุรกิจ

• เกิดการทํางานแบบองคกรธุรกิจ (profit
motive organization) ทีม่ ีการตัดสินใจแบบ
เห็นดวยตามเสียงขางมาก (majority base)
• เชื่อมโยงทางธุรกิจกับตลาดหลักทรัพยอื่นได
งาย

4

Hughes (2002) และ IOSCO (2005)

การ demutualization และทํา IPO :
• การนําหุน ภายหลังการ demutualization
มากระจายตอใหสาธารณชนในวงกวาง
ผานการทํา IPO และเปลี่ยนสถานะเปน
publicly-owned
6

ทิศทางการปรับโครงสรางองคกรของตลาดหลักทรัพยในโลก
มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market capitalization) ของตลาดหลักทรัพย ทีผ่ า นการ
demutualization แลว คิดเปน 88% ของมูลคาดังกลาวของทั้งโลก ณ สิ้นป 2008

Demu only
16%

Demu & IPO
72%

Demu & IPO Demu only

13 จาก 17 ตลาดหลักทรัพยแบบเดิมในเอเชียแปซิฟกผานการ demutualization แลว
Taiwan – TWSE
Japan – TSE
Sri Lanka – CSE
Korea – KRX
India – NSE & BSE
Australia – ASX
Hong Kong – HKEx
Singapore – SGX

Malaysia – BM
Japan – OSE
New Zealand – NZX

Philippines – PSE

ที่มา : WFE
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ประเด็นที่ 1 : การเพิ่มขึ้นของการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ (1/2)
ปจจัยทีท่ ําใหการแขงขันเพิ่มขึ้น

ปจจัยทีม่ ีผลตอระดับการแขงขัน

การเปดเสรี
ธุรกิจตลาด
หลักทรัพย

ขนาดเศรษฐกิจ
และตลาดทุน
ในประเทศ

การแขงขันของธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย
ภายในประเทศ
สภาพคลอง
ที่สูงขึ้นในตลาด
หลักทรัพย

นโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับ national
champion
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ประเด็นที่ 1 : การเพิ่มขึ้นของการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ (2/2)
กรณีการแขงขันเพิ่มขึ้น

กรณีการแขงขันมีจํากัด

สิงคโปร
- ตลาดทุนขยายตัวดีและสภาพคลองสูง
สงผลใหเกิด ATS ในสิงคโปร เชน
Liquidnet และ BlocSec เปนตน
- SGX มุง รักษาความสามารถในการแขงขัน
และสวนแบงตลาด โดยรวมทุนกับ Chi-X
จัดตั้ง exchange-backed dark pool แหง
แรกในเอเชียแปซิฟก

ฮองกง
- ภาครัฐมีนโยบายให HKEx เปน national
champion เนื่องจากธุรกิจตลาด
หลักทรัพยเปนธุรกิจสําคัญของประเทศ

• การแขงขันที่เพิม่ ขึ้นภายหลังการ demutualization สวนใหญมาจาก ATS ซึ่งมีทงั้ ขอดีและ
ขอเสียที่ยังเปนประเด็นถกเถียง
- สภาพคลองในตลาดสวนหนึ่งถูกแบงไปทําการซือ้ ขายโดยไมเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
- ความไมเทาเทียมในการแขงขัน (unlevel playing field) เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแบบเดิมมี
หนาที่ดานการรับบริษัทเขาจดทะเบียนและกํากับดูแลคุณภาพของ บจ. แต ATS เปนเพียง
กระดานซือ้ ขายหลักทรัพยและไมมคี าใชจายดังกลาว
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ประเด็นที่ 2 : การปรับเพิม่ คาธรรมเนียมอยางไมสมเหตุสมผล (1/2)
• การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมอยางไมสมเหตุสมผลของตลาดหลักทรัพยเปนสิ่งที่เกิดไดยาก
1 ควบคุมโดยหนวยงานกํากับดูแล
- กรณี HKEx การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก Securities and
Futures Commission (SFC) กอนวาอยูในระดับที่เหมาะสมและตองพิจารณาถึง
คาธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพยอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศรวมดวย
2 ควบคุมโดยกลไกราคาจากการแขงขันในธุรกิจตลาดหลักทรัพย
- หากคาธรรมเนียมแพงไมสมเหตุสมผล
- บจ. สามารถไปจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยอื่นได
- บล. จะเลือกไปทําธุรกิจในตลาดหลักทรัพยอนื่ และสําหรับ บล. ขนาดใหญอาจจะทําระบบ
จับคูคําสั่งซือ้ ขายหลักทรัพยภายในฐานลูกคาของตนเอง (order internalization)
- ผูลงทุนสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพยอื่นหรือ ATS ได
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ประเด็นที่ 2 : การปรับเพิม่ คาธรรมเนียมอยางไมสมเหตุสมผล (2/2)
• จากงานศึกษาในกรณี HKEx, BM และ ASX พบวาภายหลังการ demutualization
- รายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียมการซือ้ ขายและรายไดจากการบริการ บล.
ตอมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยทั้งหมด ของทั้ง 3 ตลาดลดลง
- รายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียมสําหรับ บจ. (listing fee) ตอมูลคาของ บจ.
ตามราคาตลาดของ HKEx ลดลง
รายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียม
การซือ้ ขายและรายไดจากการบริการ บล.
ตอมูลคาการซือ้ ขายหลักทรัพยทั้งหมด
bp
1.94
2.5 2.39 1.85
2.0
1.33
0.96
1.5
0.77
1.0
0.5
0.0
1999 2007 2003 2007 1998 2007
HKEx

BM

ASX

ที่มา : WFE และงบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ

รายไดของตลาดหลักทรัพยจากคาธรรมเนียม
สําหรับ บจ. (listing fee) ตอมูลคาของ บจ. ตาม
ราคาตลาด (market capitalization)
bp
0.69 0.82
1.0 0.56
0.8
0.40
0.6
0.25 0.28
0.4
0.2
0.0
1999 2007 2003 2007 1998 2007
HKEx

BM

ASX

ที่มา : WFE และงบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ
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ประเด็นที่ 3 : ตลาดหลักทรัพยอาจลดมาตรฐานการกํากับดูแลตลาดลง เนื่องจากมี
ความขัดแยงเชิงผลประโยชนจากบทบาทดานธุรกิจและบทบาทดานกํากับดูแล (1/2)
• ตลาดหลักทรัพยมีแรงจูงใจทีจ่ ะรักษา reputational capital ดานการกํากับดูแลตลาด เพราะเปน
brand value ที่สามารถสรางความแตกตางและความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุน
• แนวทางปองกันปญหาทีส่ ําคัญ 4 ประการ
1 วางกรอบการอภิบาลองคกร (governance arrangement)
-

กําหนดใหในคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยตอ งมีบุคคลที่มีหนาที่หลักใน
การดูแลผลประโยชนของสาธารณะ (public interest director) หรือบุคคลที่มี
ความเปนอิสระ (independent director)

2

HKEx
&
SGX

แบงบทบาทดานการกํากับดูแลระหวางตลาดหลักทรัพยและทางการใหชัดเจน

มี 2 แนวทาง คือ
(1) โอนงานดานกํากับดูแลสวนใหญไปใหทางการ เพื่อลดขอกังวล
- LSE โอนงานใหทางการเปนผูกาํ หนดเกณฑสําหรับ บจ. และสถาบันตัวกลาง
สวนงานดาน market surveillance ยังดําเนินการตรวจสอบในชั้นตน
(2) ตลาดหลักทรัพยยังทําหนาที่กํากับดูแลตลาดอยูคอ นขางมาก
- ASX ยังเปนผูก ําหนดเกณฑสําหรับ บจ. รวมทั้งทําหนาที่ market surveillance
ในชั้นตน แตยกใหทางการเปนผูอ อกเกณฑสําหรับสถาบันตัวกลาง

(1) LSE
(2) ASX
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ประเด็นที่ 3 : ตลาดหลักทรัพยอาจลดมาตรฐานการกํากับดูแลตลาดลง เนื่องจากมี
ความขัดแยงเชิงผลประโยชนจากบทบาทดานธุรกิจและบทบาทดานกํากับดูแล (2/2)
3 สรางกระบวนการตรวจสอบของทางการ (regulatory oversight process) ทีร่ ัดกุม
- จัดทํา MOU เพื่อกําหนดกรอบการตรวจสอบของทางการอยางชัดเจน เชน
annual audit หรือ quarterly information sharing
- ทางการกํากับดูแลกระบวนการ self-listing ของตลาดหลักทรัพย (เกือบทุก
กรณี) รวมทั้งปญหาที่ อาจเกิดภายหลังกับ บจ. ที่เปนคูแขงหรือพันธมิตร
เชิงธุรกิจกับตลาดหลักทรัพย

4

ASX
SGX & HKEx

แยกองคกรดานการกํากับดูแลตลาดของตลาดหลักทรัพยออกจากสวนงานธุรกิจอื่นๆ

กรณียงั อยูภายใตการบริหารของตลาดหลักทรัพย
BOD
BOD
Committees

Regulatory
Authority
Regulatory
Committees

Securities Derivatives Regulations
เชน กรณี SGX และ BM

กรณีจดั ตั้งบริษัทลูกภายใต holding company
Holding Co
100%
Exchange
operations Co

BOD

BOD

100%
Regulation Co
BOG

Securities Derivatives Regulation
เชน กรณี ASX และ TSE
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ประเด็นที่ 4 : การขาดองคกรที่จะทํางานพัฒนาตลาดทุน
• การจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อการพัฒนาตลาดทุน
ขอดีของการจัดตั้งสถาบันเฉพาะ
- แยกบทบาทงานชัดเจนระหวางงานพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย ทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเงินกองทุนและแหลงรายไดในอนาคตที่แนนอน
- ครอบคลุมการพัฒนาตลาดทุนในวงกวาง ทั้งหุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และธุรกิจ
รวมลงทุน ไดดีขึ้น
ประสบการณของมาเลเซียและสิงคโปร
- มาเลเซีย : จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund :
CMDF) เพื่อการพัฒนาตลาดทุนระยะยาวโดยเฉพาะ
- สิงคโปร : จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเงิน (Financial Sector Development Fund :
FSDF) เพื่อการพัฒนาภาคการเงินระยะยาวในวงกวาง
- แหลงที่มาของเงินทุน : เงินทุนที่ไดจากการนําหุนของตลาดหลักทรัพยที่ไดรบั จัดสรรเขา
IPO ในตลาด และเงินปนผลตอเนื่องจากหุนของตลาดหลักทรัพยที่ยังถืออยู
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ประเด็นที่ 5 : การเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนหรือตางชาติเขาครอบงํา
ตลาดหลักทรัพย (1/2)
• แนวทางหลักที่ตลาดหลักทรัพยตางๆ นิยมใชผสมผสานกัน เพื่อปองกันตางชาติหรือกลุม
ผลประโยชนไมใหเขามาถือหุนมากเกินไป จนครอบงําตลาดหลักทรัพยได
1. จํากัดสัดสวนการถือหุนขั้นสูง

2. ภาครัฐหรือสถาบันเพือ่ การพัฒนา
ตลาดทุนถือหุนใหญ

BM

9 5%

9

SGX

9 5%

9 25%

ASX

9 15%

HKEx

9 5%

8
8

38%
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ประเด็นที่ 5 : การเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนหรือตางชาติเขาครอบงํา
ตลาดหลักทรัพย (2/2)
• ตองระมัดระวังในขั้นตอนการ demutualization และ IPO วา บล. มีการลดสัดสวนการถือ
ครองหุน และหุนถูกกระจายสูสาธารณชนมากพอ
ปญหาทีเ่ กิดขึ้น
PSE

• ในกระบวนการ IPO หลาย บล. ยังคงถือหุนตอไป โดยยอมเสียคาปรับเพื่อที่จะ
สามารถละเมิดเกณฑการถือหุนขั้นสูงได
• ปจจุบัน บล. ถือหุนตลาดหลักทรัพยรวมประมาณ 37% ซึ่งแมจะนอยกวากึ่งหนึ่ง
แตถือเปนผูถือหุนกลุมใหญที่สุด และมีตัวแทน บล. 6 คน อยูในคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยทั้งหมด 16 คน
• ภายหลังการ demutualization PSE ยังไมไดรับประโยชนจากการ demutualization
เทาที่ควร เนื่องจาก governance structure ของ PSE ยังมีลกั ษณะคลายแบบ
mutual-owned และไมสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจไดเต็มที่
17

ประเด็นที่ 6 : การกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางธุรกิจตัวกลาง
1

ลดการอุดหนุน บล. ที่เปนสมาชิก
กอนการ demutualization :
• เนนจัดสรรทรัพยากรทั้งคน เวลา และทุน เพื่อสงเสริม บล. ที่
เปนสมาชิก โดยเฉพาะ บล. ขนาดกลางและขนาดเล็ก5
หลังการ demutualization :
• กิจกรรมเพื่อการอุดหนุน บล. ที่เปนสมาชิกโดยเฉพาะลดลง
หรือหมดไป

2

ขยายสิทธิการซื้อขายไปใหกลุมธุรกิจตัวกลางที่มใิ ชสมาชิก
(open market access)
กอนการ demutualization :
• บล. ที่เปนสมาชิกจะใหความสําคัญกับการรักษา economic
rent ดวยการจํากัดจํานวนสมาชิก และเฉพาะสมาชิกเทานั้นที่
สามารถสงคําสั่งซื้อขายใหตลาดหลักทรัพยได (close access)
หลังการ demutualization :
• ธุรกิจตัวกลางใดๆ สามารถสงคําสั่งซื้อขายโดยตรงกับตลาด
หลักทรัพยได

5

Hughes and Zargar (2006)

การแขงขัน
ระหวาง
ธุรกิจ
ตัวกลาง
ผูล งทุนได
ประโยชน
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ประเด็นที่ 7 : การพัฒนาของตลาดทุนและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ demutualization (1/3)
1 ตลาดทุนโดยรวม

Market capitalization

$USD bn
SGX
460
480
3 เทา
360
155
240
96
120
0
Pre-demu 1998 Post-demu 2000 Nov 2009

$USD bn
HKEx
2,260
2,500
2,000
4 เทา
1,500
1,000
623
344
500
0
Pre-demu 1998 Post-demu 2000 Nov 2009

ที่มา : WFE

ที่มา : WFE

Trading value

1.1) มูลคาของ บจ. ตามราคาตลาด (market capitalization) และมูลคาการซือ้ ขาย (trading value) เพิ่มขึ้น

$USD bn
SGX
229
250
2
เท
า
200
150
95
59
100
50
0
Pre-demu 1998 Post-demu 2000 Nov 2009 (YTD)

$USD bn
1,500

3 เทา

1,000
500

206

1,373

HKEx
377

0
Pre-demu 1998 Post-demu 2000 Nov 2009 (YTD)

ที่มา : WFE

ที่มา : WFE
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ประเด็นที่ 7 : การพัฒนาของตลาดทุนและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ demutualization (2/3)
1.2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงินเพิม่ ขึ้น
- มากกวา 60% ของตลาดหลักทรัพยที่ทําการ
- ดึงดูดผูร ะดมทุนทั้งในประเทศและตางประเทศให
demutualization แลว ใหบริการทั้งผลิตภัณฑ
เขามาจดทะเบียนในตลาดเพิ่มขึ้น
การเงินขัน้ พื้นฐานและตราสารอนุพนั ธ
%
120
100
80
60
40
20
0

บริษัท
1,000

Cash & Derivatives
Cash only
64
36
Demu

Foreign comp SGX
Domestic comp

37
500

81

349

480

60%

767

63
19
Demu & IPO

Non - demu

หมายเหตุ : หนวย % แสดงถึงสัดสวนของจํานวนตลาดหลักทรัพยในแตละกลุม
ที่มา : WFE (2007) และการคํานวณโดยผูวิจัย

0

Pre-demu 1998 Post-demu 2000

2008

ที่มา : WFE

1.3) การเปนชองทางใหตลาดหลักทรัพยในประเทศกําลังพัฒนา สามารถเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย
ชั้นนําในโลก (strategic partner) เพื่อขยายฐานธุรกิจได เชน กรณี BM กับ CME เปนตน
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ประเด็นที่ 7 : การพัฒนาของตลาดทุนและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยภายหลัง
การ demutualization (3/3)
2 ผลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
2.2) สัดสวนรายไดตอจํานวนพนักงาน
(productivity) สูงขึ้น

2.1) อัตราสวนตนทุนตอรายไดลดลง เพราะรายได
จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตอเนือ่ ง ขณะที่มกี าร
ควบคุมตนทุนที่ดีขึ้น (cost discipline) ทําให
ตนทุนคอนขางทรงตัวไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
93

HKEx

2007

Post

2003 2006

Pre

Post

2007

20
1999 2002

58

39

BM

34
1998 2000

%

1,014

900
600
0

378

ASX

หมายเหตุ : ไมรวมรายไดจากการลงทุน
ที่มา : งบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ

1999

654

519
226

300
2007

57

1,200

Post

64

86

Pre

% 110

Pre

120
100
80
60
40
20
0

2007

HKEx

2004 2007

258
1998

BM

2007
ASX

ที่มา : งบการเงินของตลาดหลักทรัพยตางๆ
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ประเด็นที่ 8 : การปรับเปนบริษัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) (1/2)
• ประโยชน 3 ดานหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยในเวทีโลก ทีจ่ ะเกิดขึ้น
มิไดหรือเกิดไดยาก หากตลาดหลักทรัพยทําเพียงการ demutualization แตขาดการทํา IPO
1 ชวยขจัดปญหาเชิงโครงสราง (governance structure) และความขัดแยงเชิงผลประโยชน
ระหวางผูรวมตลาดไดมากขึ้น
Excess degree of diversification

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1

IPO**

(2) มีอัตราการขยายตัวของรายไดที่สูงกวา
Excess revenues (indexed)

(1) มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาด
หลักทรัพยอยางหลากหลายมากกวา

0.3
0.2
0.1
Demu*
0
-0.1
-0.2
-0.3
“t” = Year of demutualization and/or IPO

IPO**
Demu*

หมายเหตุ : * คือ สวนตางของดัชนีที่วัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demu แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมิได demu
** คือ สวนตางของดัชนีที่วัดอยู ระหวางตลาดหลักทรัพยที่ demu และ IPO แลว เทียบกับตลาดหลักทรัพยที่ยังมิได demu
ที่มา : Serifsoy and Tyrell, Wharton’s Financial Institutions Center (2006)
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ประเด็นที่ 8 : การปรับเปนบริษัทจํากัดเพียงพอแลวสําหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ไมจําเปนตองนําตลาดหลักทรัพยเขาจดทะเบียน (IPO) (2/2)
2

ทําใหประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพยถกู วัดผลไดชัดเจนและโปรงใสตลอดเวลา อีกทั้ง
งายตอการเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยคูแขงอื่นๆ

- การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
- ราคาหุน ของตลาดหลักทรัพย

3

เปนชองทางสําคัญเพื่อการระดมทุนของตลาดหลักทรัพย

23

หัวขอการนําเสนอ

• ปจจัยผลักดันและแนวโนมการ demutualization ของธุรกิจตลาด
หลักทรัพยในโลก

• ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการ demutualization ตลาดหลักทรัพย

• บทสงทาย
24

บทสงทาย
จากประสบการณของตลาดหลักทรัพยตางๆ ที่ผานการ demutualization แลว ทําใหเชื่อวา
การ demutualization เปนแนวทางที่ถกู ตอง เพื่อรองรับความทาทายในตลาดทุนโลก เพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน และปองกันการถูกลดทอนบทบาทในเวทีโลก
อยางไรก็ตาม เพื่อประโยชนสูงสุด จําเปนตองพิจารณาประเด็นตอไปนี้อยางรอบคอบ
1 ควรเปดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพยมากนอยเพียงใด และจําเปนหรือไมที่ตองมีตลาด
หลักทรัพยที่เปน national champion
2 ถึงแมไมพบวาตลาดหลักทรัพยทผี่ านการ demutualization แลว เพิ่มคาธรรมเนียมอยาง
ไมสมเหตุสมผล แตหนวยงานกํากับดูแลควรมีกลไกเพื่อดูแลความเหมาะสมของ
คาธรรมเนียมไวดวย โดยเฉพาะในประเทศที่ขนาดตลาดทุนเล็ก
3 ควรแยกบทบาทการกํากับดูแลตลาดอยางชัดเจน ระหวางหนวยงานกํากับดูแลและตลาด
หลักทรัพย โดยจะตองสอดคลองกับระดับการพัฒนาของตลาดทุน และกรอบการกํากับ
ดูแลจะตองสามารถเผชิญกับความทาทายใหมๆ ไดทันเวลา
4 เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง governance structure อยางจริงจัง ควรกระจายหุนใหแก
25
สาธารณชนในสัดสวนที่มากพอ

