
ธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
โครงสรางการกํากับดูแล การใชบังคับกฎหมาย และกรณีศึกษา

สฤณี อาชวานันทกุล
9 ธันวาคม 2549



หัวขอนําเสนอ
o ความสําคัญและหลักธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย
o บริบทของประเทศไทย
o โครงสรางการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยไทย
o การใชบังคับกฎหมายหลักทรัพย
o กรณีศึกษา: การสั่งพักการซ้ือขายช่ัวคราว
o ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย



ความสําคัญและหลักธรรมาภบิาลในการกํากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย



“ปริมาณ” + “คุณภาพ” = ตลาดทนุที่เติบโตอยางมีเสถียรภาพ

o มูลคาตลาด (market capitalization)
o มูลคา/ปริมาณการซ้ือขาย (trading 

value/volume)
o จาํนวนบริษทัจดทะเบยีน
o จํานวนนักลงทุน

o ความถีข่องการสรางราคาหุน (“ปน
หุน”) และการลงโทษผูกระทาํผดิ

o สัดสวนหุนบลูชิพ/หุนทั้งหมด
o ความถกูตองและความโปรงใสของ

งบการเงนิของบริษัทจดทะเบยีน
o กฎเกณฑคุมครองนักลงทุนรายยอย
o สัดสวนนักลงทุนเพื่อคุณคา (value 

investors) / นักลงทุนสถาบัน
o “วัฒนธรรมการเปดเผยสารสนเทศ”

ปริมาณ คุณภาพ



ความลมเหลวของตลาด สงผลใหตลาดทุนขาดเสถียรภาพ
o ความลมเหลวของตลาด (market failure)
n ภาวะการแขงขันไมเปนธรรม (anti-competitive behavior) 
n พฤติกรรมไมเหมาะสมของผูเลนในตลาด (market misconduct)
n ความไมเทาเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ (information asymmetry)
n ภาวะไรเสถียรภาพของระบบ (systemic instability)

o ผลกระทบจากความลมเหลวของตลาด
n เงินไหลเขาประเทศเพื่อเก็งกําไรระยะสั้น (hot money) เปนหลัก เพิ่มความเสี่ยงของระบบ
n พฤตกิรรมทุจรติตางๆ เชน ปนหุน และปญหา moral hazard ของนักลงทุน (เลือกเลนแต 

“หุนปน” เปนหลัก ไมสนใจปจจัยพื้นฐาน)

o ความลมเหลวของตลาดเกิดขึ้นทั่วโลก แมในตลาดทุนของประเทศพัฒนาแลว
n รายงาน Measuring Market Cleanliness ของอังกฤษ – นักลงทุนทํา “insider trading” 

กอนการเปดเผยสารสนเทศสําคัญ 28.9% - 38.9% ของสารสนเทศทั้งหมด



หลักธรรมาภิบาลสากลขององคกรกํากับดูแลตลาดทนุ
o แนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี่ของภาครัฐ ตามรายงานของ IMF / Brookings / 

World Bank 
n ตองมีความเปนอิสระและมีความรบัผดิชอบตอผูเกี่ยวของ (independence with 

accountability)
n มีความโปรงใสในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ (transparency)
n มีมาตรการที่จะชวยสรางความม่ันใจไดวามีการดําเนินงานอยางซื่อตรงและเปนธรรม 

(integrity)
o เปาหมายขององคกรกํากับดูแลตลาดทนุ ภายใตชุดหลักการขององคกรกํากับดูแล

ตลาดหลักทรัพยนานาชาต ิ(International Organization of Securities 
Commissions หรือ IOSCO)
n ปกปองคุมครองนักลงทุน
n ดําเนินงานใหตลาดหลักทรัพยมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส
n ลดความเสี่ยงของระบบ (systemic risk)



ความสมดุล : ความทาทายของธรรมาภิบาลตลาดทุน

ตนทุนของบริษัทจดทะเบียน
หรือผูถอืหุนรายใหญ ประโยชนของนักลงทุน

องคกร
กํากับ

o ความทาทายของการกํากับดูแลตลาดทุน อยูที่การหา “จุดสมดุล” ที่เหมาะสม ระหวาง
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ โดยเฉพาะระหวางบริษัทจดทะเบียนและผูถอืหุนราย
ใหญ กับนักลงทุนรายอื่นๆ

o ปกปองบริษัทจดทะเบียน/ผูถือหุนรายใหญมากเกินไป = การกํากับดูแลออนเกินไป (lax 
regulation) à ความลมเหลวของตลาด โดยเฉพาะการทุจริต

o ปกปองนักลงทุนมากเกินไป = การกํากับดูแลเขมงวดเกินไป (over-regulation) à บริษัทจด
ทะเบียนเผชิญตนทนุสูงไป / “หนี” ไปจดทะเบียนที่ตลาดอื่น (ปญหาของ Sarbanes-Oxley Act 
ในอเมริกา)



บริบทของประเทศไทย



รัฐและองคกรก่ึงรัฐถือหุนอยางนอย 22.1% ในตลาดหุน

5,322,000หุนท้ังตลาดหลักทรัพย

22.1%36.8%3,204,066หุนท่ีมีมูลคาตลาดสูงสุด 20 อันดับแรก

1.6%2.6%84,509กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (FIDF)

0.6%1.0%31,152กองทุนบาํเหนจ็บํานาญขาราชการ
0.3%0.5%16,950สํานักงานประกันสังคม 

0.3%0.5%16,487ธนาคารออมสิน
2.7%4.4%142,307กองทุนวายุภักษ
8.2%13.6%435,893บริษัทท่ีกระทรวงการคลังมีอํานาจควบคุม
8.5%14.1%450,775กระทรวงการคลัง

รอยละของมูลคาหุน
ท้ังตลาด 

(โดยประมาณ)
รอยละของมูลคาหุน 

20 อันดับแรก
มูลคาตลาดของหุน

ท่ีถือ (ลานบาท)ช่ือผูถือหุนท่ีเปนองคกรรัฐหรือองคกรกึ่งรัฐ

ยังไมรวมหุนท่ีถือใน อสมท., 
ธนาคารตางๆ ฯลฯ



สัดสวนของนักลงทุนรายยอย (free float) ยังต่ํามาก...



...แตมีสัดสวนการซือ้ขายสูงสุด สะทอนพฤติกรรมเก็งกําไร

นักลงทุนสถาบันในประเทศ

นักลงทุนตางประเทศ

เจาของ/ผูถือหุนรายใหญ 44%

29%

4%

23%

34%

11%

55%

5,322 พันลานบาท 3,596 พันลานบาท (10 เดือน)

มูลคาตลาด มูลคาซื้อขาย

นักลงทุนรายยอย



โครงสรางการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยไทย



โครงสรางของ ก.ล.ต.
o ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปน้ี

n รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธาน
n ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
n ปลัดกระทรวงการคลัง
n ปลัดกระทรวงพาณิชย
n ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

จํานวนไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 6 คน โดยในจํานวนนีอ้ยางนอยตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย การบัญชี และการเงินดานละ 1 คน และไมเปนสมาชิกพรรค
การเมืองหรือเปนขาราชการ

n เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนกรรมการและเลขานุการ
o ผูบริหารสูงสุดของสํานักงาน ก.ล.ต. คือเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. แตงตั้งโดย

คณะรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีคลัง เลขาธกิารมวีาระอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ป และอาจไดรับการแตงตัง้ใหมอีกได แตจะอยูในตําแหนงติดตอกัน
เกิน 2 วาระไมได



“หมวกหลายใบ” ขององคกรรัฐและเจาหนาที่รัฐในตลาดทนุ

กระทรวงการคลัง

ก.ล.ต.
กํากับดูแล

บมจ. การบินไทย

กองทุนรวมวายุภักษ สํานักงานประกันสังคม

ถือหุน 30%

ถือหุน 17%
กํากับดูแล

คณะกรรมการ

ถือหุน 0.50%

ถือหุน 54%

o ปลัดกระทรวงการคลัง เปนทั้งกรรมการคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญที่รัฐมีอํานาจควบคุม

o องคกรรัฐและองคกรกึ่งรัฐอื่นๆ เปนผูถือหุนรายสาํคัญในบริษัทเหลานั้นดวย เชนในกรณี บมจ. 
การบินไทย:



ก.ล.ต. ไทย มีสัดสวนกรรมการจากภาคการเมืองสูงมาก...

1.0%2 ป ไดรับการแตงตั้งเขามา
ใหมได

13 คน กรรมการทุกคนไดรับการแตงตั้งโดย 
Chief Executive ฮองกง กรรมการสวนใหญ
ตองเปนกรรมการอิสระ (Non-Executive 
Directors หรือ NEDs) ผูบริหารสูงสุดหรือ 
CEO ตองไมใชประธานกรรมการดวย

เอกเทศฮองกง

13.0%3 ป ไดรับการแตงตั้งเขามา
ใหมได

9 คน รัฐมนตรีคลังเปนผูแตงตั้ง กรรมการ 4 
คนเปนตัวแทนรัฐบาล 3 คนเปนผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการเปน CEO ก.ล.ต.

เอกเทศมาเลเซีย

9.0%7 ป ไมสามารถไดรับการ
แตงตัง้เขามาใหมได

5 คน ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง กรรมการ
สวนใหญรวมท้ังประธานกรรมการตองเปน
นักกฎหมาย ประธานกรรมการเปน CEO 
ก.ล.ต. โดยตําแหนง

เอกเทศฟลิปปนส

N/A5 ป โดยมีความเหลื่อมล้ํากัน 
(staggered) ในลักษณะท่ีทุก
ปจะมีกรรมการออกเพราะ
ครบวาระจํานวน 1 คน

5 คน ประธานาธิบดีเปนผูเสนอชื่อใหวุฒิสภา
อนุมัต ิกรรมการมาจากพรรคการเมือง
เดียวกันไดไมเกิน 3 คน

เอกเทศสหรัฐอเม
ริกา

อยางนอย 
22.1%

กรรมการท่ีเปนตําแหนงทาง
การเมือง 4 คน รวมประธาน
ดวย ไมมีวาระ กรรมการท่ี
คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง (4-6 
คน) มีวาระ 6 ป

9-11 คน ปจจุบันมี 11 คน รัฐมนตรีคลังเปน
ประธานโดยตําแหนง เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (เปรียบเสมือน CEO 
ของ ก.ล.ต.) เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยตําแหนง

เอกเทศไทย

% การถือหุน
ขององคกร
รัฐในตลาด

วาระของกรรมการ ก.ล.ต.โครงสรางคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประเภท
องคกร
กํากับ

ประเทศ



...และมีสัดสวนการถือหุนของรัฐสูงสุดในกลุมประเทศตัวอยาง

4.6%3 ป ไดรับการแตงตั้งเขามา
ใหมได

9 คน ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง มีรอง
ประธานกรรมการ 1 คน เสนอชื่อโดย
รัฐมนตรีคลัง ใหเปนประธานกรรมการของ 
ก.ล.ต. (Securities and Future 
Commission) โดยตําแหนง กรรมการ 1 
คนเสนอชื่อโดยประธานกรรมการ

ครบวงจร –
Financial 
Supervisory 
Commission 
(FSC)

เกาหลีใต

6.7%4 ป ไดรับการแตงตั้งเขามา
ใหมไดอีก 1 วาระ ยกเวนรอง
ประธานกรรมการหน่ึงคนท่ี
เปนขาราชการระดับสูง ไมมี
วาระ

9 คน เสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรี 
ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง มีรองประธาน
กรรมการ 2 คน กรรมการท่ีมาจากพรรค
การเมืองเดียวกันตองมีจํานวนไมเกิน 1/3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และหามมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกชนิด

ครบวงจร –
Financial 
Supervisory 
Commission 
(FSC)

ไตหวัน

12.0%3 ป ไดรับการแตงตั้งเขามา
ใหมได

5-10 คน ประธานคณะกรรมการไดรับ
แตงตัง้โดยประธานาธิบดี ดวยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีกรรมการท่ี
เหลือแตงตั้งโดยประธานาธิบดี เสนอชื่อ
โดยรัฐมนตรีคลัง ประธานาธิบดีแตงตั้ง
กรรมการคนใดคนหน่ึงเปนผูจัดการ ก.ล.ต.
(CEO) 

ครบวงจร -
Monetary 
Authority of 
Singapore 
(MAS)

สิงคโปร

% การถือ
หุนของ
องคกรรัฐ
ในตลาด

วาระของกรรมการ ก.ล.ต.โครงสรางคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประเภท
องคกร
กํากับ

ประเทศ



โครงสรางของ ตลท.
o คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยประกอบดวย

n บุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้ง จํานวนไมเกิน 5 คน ซึ่งตองเปน “ผูมีความรูและ
ประสบการณในกิจการตลาดหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย หรอืธุรกิจการเงินเปนอยางดี” 
อยางนอย 1 คนในจํานวนนีต้องเปนผูบริหารระดับสูงของบริษทัที่มีหลักทรพัยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
n บุคคลซึ่งสมาชิกตลาดหลักทรัพย (หมายถึงบริษัทหลักทรัพย) แตงตั้งจํานวนไมเกิน 5 คน
n ผูจัดการตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตงตั้งโดยกรรมการตลาดหลักทรัพยทั้งหมด เปนกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยโดยตําแหนง 

o กรรมการตลาดหลักทรัพยทุกคนจะตอง “ไมเปนขาราชการซ่ึงมตีําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา ขาราชการการเมือง หรือพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิ่น ซ่ึงไดรับเลือกตั้ง”

o ปจจบุันมีการลดจาํนวนกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทสมาชกิจาก 5 คน เหลือ 
3 คน และเพิ่มกรรมการที่เปนตวัแทนจากบริษัทจดทะเบยีนอีก 2 คน



ธรรมาภิบาลที่ดีของตลาด ใชรูปแบบองคกรแสวงหากําไรได
o ตลท. เปนหน่ึงในตลาดหลักทรัพยจํานวนนอยในโลก ทีย่ังไมแปรรูปเปนบริษัท 

(demutualization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน
o ตลาดหลักทรัพยที่แปรรูปเปนบริษัทแลว ใชขอจํากัดดานการถอืหุนและโครงสราง

คณะกรรมการ เปนเคร่ืองมือในการหาจุดสมดุลระหวางหนาที่ในฐานะองคกร
กํากับดูแลตนเอง (SRO) และการแสวงหาผลกําไรในฐานะบริษทัเอกชน 
n จํากัดไมใหผูถือหุนรายใดรายหนึ่งถอืหุนเกิน 5% ในบริษัทตลาดหลักทรัพย (ฮองกง 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร)
n กรรมการทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ (NYSE ของอเมริกา) / กรรมการสวนใหญตอง

ไมใชตัวแทนของบริษทัหลักทรัพย (ฟลิปปนส) / กรรมการสวนใหญตองเปนกรรมการ
ผูดูแลประโยชนสาธารณะ (Public Interest Directors – ฮองกง)

o ชี้ใหเห็นวา ธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพยไมจําเปนตองอยูในรูป “องคกร
ไมแสวงหากําไร” เสมอไป

o โครงสรางกรรมการของ ตลท. ยงัไมมีตัวแทนนักลงทุน



การใชบังคับกฎหมายหลักทรัพย



การปนหุนและใชขอมูลภายในยังมีการปรับและกลาวโทษนอย

100.0%981100.0%168100.0%813รวม

1.5%158.3%140.1%1ความผิดอื่นๆ (เชน ไมมาใหการตามคําส่ัง)

1.6%16--2.0%16สถาบันการเงินจัดทํารายงานไมครบถวน

25.0%2450.6%130.0%244สถาบันการเงินบกพรองหรือทุจริตในหนาที่

6.7%66--8.1%66บล. ขายโดยไมมีหลักทรัพยอยูในครอบครอง

4.5%44--5.4%44บล. บันทึกเทปคําส่ังไมครบถวน/เจาหนาที่
การตลาดไมขึ้นทะเบียน

8.2%8047.6%80--ใหบริการซ้ือขายหลักทรัพยโดยไมมีใบอนุญาต

2.1%211.8%32.2%18เปดเผยสารสนเทศไมตรงตามขอกําหนด

9.2%90--11.1%90สงรายงานประจําปหรือเอกสารอื่นลาชา

22.1%2173.0%526.1%212สงงบการเงินลาชา/ไมตรงตามมาตรฐานบัญชี

6.1%6032.7%550.6%5ฉอโกงบริษัท/ตกแตงบัญชีเพ่ืออําพราง

0.8%8--1.0%8ไมทําคําเสนอซ้ือหลกัทรัพยตามมาตรา 247 
(ขามเสนทุก 25%)

8.5%833.6%69.5%77ไมสงรายงานการถือ/ไดมาและจําหนาย
หลักทรัพยตามกฎ

1.1%110.6%11.2%10ใชขอมูลภายใน

2.5%251.8%32.7%22สรางราคาหุน (ปนหุน)

รอยละรายการรอยละรายการรอยละรายการกรณีความผิด 1 ม.ค. 2542 – 31 ธ.ค. 2548

รวมการกลาวโทษการเปรียบเทียบปรับ



กระบวนการยุติธรรมขาดประสิทธิผลในการลงโทษผูผิด
o ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย เปนความผิดทางอาญา ก.ล.ต. ไมมีอํานาจใน

การตัดสินความผิดไดเอง ก.ล.ต. จึงตองรวบรวมพยานหลักฐานอยางละเอียด
o กระบวนการดําเนินคดีอาญาใชเวลานานมาก และโจทกตองพิสูจนความผดิให

ชัดเจนจนศาล “ส้ินสงสัย” ซ่ึงแทบเปนไปไมไดเลยในกรณีทจุริตในตลาด
หลักทรัพย โดยเฉพาะการปนหุน เพราะพยานหลักฐานมีลักษณะเปน
พยานหลักฐานแวดลอม (circumstantial evidence) มากกวา
n ในเดือนสิงหาคม 2549 ศาลมีคําสั่งพิพากษาจําคุก 2 ผูตองหา กรณีรวมกันปนหุน 

บริษัท กฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน) (“KMC”) ซึ่ง ก.ล.ต. สงผลการตรวจสอบให
ศาลไปตั้งแตป 2536 ความลาชาครั้งนี้ทําใหผูผิดจํานวน 6 คน รวมทั้ง “เสี่ยสอง” นาย
สอง วัชรศรีโรจน สามารถหลบหนีการจับกุมจนคดีหมดอายุความ

o อํานาจของ ก.ล.ต. ไทยมีขอจํากัดกวา ก.ล.ต. ในหลายๆ ประเทศ เชน ไมมี
อํานาจในการสอบสวนเอง หรืออํานาจในการเปรียบเทยีบปรับทางแพง



บทลงโทษของไทยต่าํกวาแทบทกุประเทศในภูมิภาค

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป และเสียคาปรับไมต่ํากวา 1 ลานริงกิต 
(ประมาณ 9.9 ลานบาท)

มาเลเซีย

ตองระวางโทษจําคุกไมต่ํากวา 7 ป และไมมากกวา 21 ป หรือปรับเปนเงินไม
นอยกวา 50,000 เปโซ (ประมาณ 36,000 บาท) และไมมากกวา 5,000,000 เป
โซ (ประมาณ 3,600,000 บาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ

ฟลิปปนส

คาปรับไมจํากัดจํานวน ขึ้นอยูกับระดับความเสียหาย นักลงทุนรายใดที่มองวา
สารสนเทศที่บรษิัทจดทะเบียนเปดเผยยังไมสมบูรณ หรือทําใหเกิดความเขาใจ
ผิด สามารถฟองบริษัทจดทะเบียนตอศาลได

สหรัฐอเมริกา

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับเปนเงินไมเกิน 2 เทาของผลประโยชน
ที่บุคคลนั้นๆ ไดรับไว หรอืพึงจะไดรบัเพราะการกระทําฝาฝน แตทั้งนี้คาปรับ
ดังกลาวตองไมนอยกวา 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ไทย

บทลงโทษกรณีการกระทําอันไมเปนธรรมในตลาดหลักทรัพย (ปนหุน แจง
สารสนเทศเท็จ ฯลฯ)

ประเทศ



บทลงโทษของไทยต่าํกวาแทบทกุประเทศในภูมิภาค (ตอ)

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับเปนเงินไมเกิน 3 เทาของตัวเลขที่สูงกวา
ระหวางผลประโยชนทีไ่ดรับหรือ 20 ลานวอน (ประมาณ 770,000 บาท) หาก
ผลประโยชนทีไ่ดรับมีมูลคา 500 - 5,000 ลานวอน (19 - 190 ลานบาท) ตองจําคุกไม
ต่ํากวา 3 ป  หากสูงกวา 5,000 ลานวอน (190 ลานบาท) ตองจําคุกไมต่ํากวา 5 ป 

เกาหลีใต

ตองระวางโทษจําคุกระหวาง 3-10 ป และอาจถูกปรับเปนเงิน 10 - 200 ลานเหรียญ
ไตหวัน (ประมาณ 11 - 220 ลานบาท)

ไตหวัน

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับเปนเงินไมเกิน 2 เทาของผลประโยชนที่
บุคคลนั้นๆ ไดรับไว แตทั้งนี้คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวา 250,000 เหรียญ
สิงคโปร (ประมาณ 5,800,000 บาท) หรือทั้งจําทั้งปรับ

สิงคโปร

หากเปนคดีอาญา ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน 10 ป และเสียคาปรับไมต่ํากวา 10 
ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 46 ลานบาท) หากเปนคดีแพง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 10 ป และเสียคาปรับไมต่ํากวา 1 ลานเหรียญฮองกง (ประมาณ 4.6 ลานบาท)

ฮองกง

บทลงโทษกรณีการกระทําอันไมเปนธรรมในตลาดหลักทรัพย (ปนหุน แจง
สารสนเทศเท็จ ฯลฯ)

ประเทศ



สิทธิของนักลงทนุรายยอยไทยยังไมเพียงพอ

û
ผูถือหุน
ขอให 

ก.ล.ต. จัด
ประชุมให
ได แตตอง
รับผิดชอบ
คาใชจาย

ûü
ผูถือหุน

รวมกัน 3% 
เรียกประชุม

เองได

ü
ผูถือหุน

รวมกัน 10%  
เรียกประชุม

เองได

û
ผูถือหุน 

20% รองขอ
ได แตตอง
ให board 
เรียกประชุม

ใหสิทธิผูถือหุน
จัด EGM 
ได โดยบริษัท
รับผิดชอบ
คาใชจาย

ผูถือหุนเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุน 
(Extraordinary 
Shareholder 
Meeting หรือ EGM) 
เองได ซึ่งทําให
สามารถถอดถอน
กรรมการไดงาย

ûûü
เสนอช่ือผาน 
nominating 
committee

ü
เสนอช่ือตอ

คณะกรรมการ 
> 14 วันกอน 

AGM

ûใหผูถือหุนราย
ยอยเสนอช่ือ 
candidate 
ผาน  
nominating 
committee

การเลือกกรรมการ
บริษัท

ฟลิปปนสอินโดนีเซียเกาหลีใตอินเดียไทยขอเสนอของ
ธนาคารโลก

ประเด็น

ท่ีมา: “ตลาดทุนไทยหลัง CG-ROSC: ทิศทางในอนาคต” โดย ชาลี จันทนยิ่งยง, 26 ตุลาคม 2548



ผูถือหุนคน
ใดคนหนึ่ง

ถือหุน
รวมกัน 
10%

ถือหุน
รวมกัน 
0.01%

ผูถือหุนคนใด
คนหนึ่ง

ถือหุน
รวมกัน 

5%

ควรใหสิทธิผู
ถือหุนรวมตัว
กันฟองแทน
บริษัท

Derivative Action: 
สิทธิของผูถือหุนใน
การฟองกรรมการเพ่ือ
เรียกคาเสียหาย

üüüüûเปนมาตรการ
เยียวยาผูถือ
หุน

กฎหมายดําเนินคดี
แบบกลุม (class 
action)

üûü
ผูถือหุน

รวมกัน 1% 
ขอเพ่ิมวาระ 
กอน AGM 
6 สัปดาห

ü
วาระเลือก
กรรมการ 
ผูถือหุนขอ
เพ่ิมช่ือ 

candidate ได

ûใหสิทธิผูถือหุน
เสนอเพ่ิมวาระ 
กอนการ
ประชุมได 

การเสนอเพ่ิมวาระ
กอนการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 
(Annual Shareholder 
Meeting หรือ AGM)

ฟลิปปนสอินโดนีเซียเกาหลีใตอินเดียไทยขอเสนอของ
ธนาคารโลก

ประเด็น

สิทธิของนักลงทนุรายยอยไทยยังไมเพียงพอ (ตอ)

ท่ีมา: “ตลาดทุนไทยหลัง CG-ROSC: ทิศทางในอนาคต” โดย ชาลี จันทนยิ่งยง, 26 ตุลาคม 2548



กรณีศึกษา: การสั่งพักการซื้อขายชั่วคราว



หลักการสากล IOSCO ในการเปดเผย “สารสนเทศสําคัญ”
o บริษัทจดทะเบียนตองมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของ

นักลงทุน
o บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยสารสนเทศทนัทีที่เกิดเหตุการณสําคัญขึ้น 
o บริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากกวาหนึ่งแหง ตองเปดเผยสารสนเทศ

สําคัญพรอมๆ กัน และมีใจความเหมือนกันในทุกตลาดหลักทรัพยที่ตนจดทะเบียนอยู
o บริษัทจดทะเบียนตองเผยแพรสารสนเทศสาํคัญอยางทนัทวงทีดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพ
o การเปดเผยชนิดตอเนื่องตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง ไมกอใหเกิดความเขาใจ

ผิด หลอกลวงนักลงทุน หรือละเวนขอมูลสําคัญ
o บริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยสารสนเทศสาํคัญอยางเทาเทียมกนั ไมเปดเผยตอบุคคลกลุมใน

กลุมหนึ่งกอนที่จะเปดเผยตอสาธารณะ อยางไรก็ตาม ขอนี้อาจยกเวนไดในกรณีการสื่อสาร
ระหวางบริษัทกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถอื หรือการติดตอ
เจรจากับคูคา พนักงาน สหภาพแรงงาน หรือบุคคลอื่นๆ ในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
ซึ่งในกรณีนี้บุคคลตางๆ ที่ไดรับขอมูลตองมีหนาที่เก็บขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ

o บริษัทจดทะเบียนตองมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศ



การส่ังพักการซือ้ขายช่ัวคราว (ขึ้นเคร่ืองหมาย H หรือ SP)
o ขาวลือท่ี ตลท. จะพิจารณาสั่งพักการซ้ือขายใหบริษัทช้ีแจง :

“สารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือ
ปริมาณการซ้ือขายของบริษัท ท่ียังไมไดแจงตอ ตลท.”

o การพิจารณาความมีนัยสําคัญของขาวลือ
n แหลงขาวชัดเจน (ผูบริหาร / ผูถือหุนใหญ / ทางการ) หรือไมระบุแหลงขาวหรือผูใหขาว
n ผลกระทบตอราคาหลกัทรัพยและปรมิาณการซื้อขาย
n แพรกระจายในวงกวางหรือไม (widespread)

o เม่ือขาวลือน้ันเขาขาย “สารสนเทศสําคัญ” ตลท. จะพิจารณาข้ึน
เคร่ืองหมาย
n H / SP (Halt / Suspend) - มีขาวหรอืขอมูลสาํคัญที่เห็นไดชัดวาอาจกระทบตอ

ภาวะการซื้อขาย หรอืขอมูลที่มีลกัษณะเปน Inside Information
n NP (Notice Pending) – มีขาวหรอืขอมูลสาํคัญที่อาจมีผลกระทบตอการซือ้ขาย แตไม

ถึงระดับตองหยุดพักการซื้อขาย



กระบวนการขึ้นเคร่ืองหมาย NP, H, SP

สารสนเทศที่ยังไมเปดเผยผานระบบสารสนเทศที่ยังไมเปดเผยผานระบบ

ติดตอใหติดตอให  บจบจ..  ชี้แจงชี้แจง

ทันเวลาเปดการซ้ือขายทันเวลาเปดการซ้ือขาย  ไมทันเวลาเปดการซ้ือขายไมทันเวลาเปดการซ้ือขาย

พิจารณาขึ้นเคร่ืองหมายพิจารณาขึ้นเคร่ืองหมาย  
NP, H, SPNP, H, SP

ภายหลังการชีแ้จงภายหลังการชีแ้จง  ปลดปลด
เคร่ืองหมายเคร่ืองหมาย

ซ้ือขายตามปกติซ้ือขายตามปกติ



ตลท. ขึ้นเคร่ืองหมาย H/SP ในระดับใกลเคียงกับตางชาต.ิ..

0.1851,301คาเฉลี่ย
0.11352411259 (’49)
0.20146811294 (’48)
0.232439112102 (’47)
0.16740711268 (’46)ไทย
0.02455922427ไตหวัน
0.1025,2781.316714อเมริกา - NASDAQ
0.1042,4001.518376อเมริกา - NYSE
0.1547704.351505มาเลเซีย
0.564867112489ฮองกง

จํานวน H/SP ตอ
จํานวนบริษัทจด
ทะเบียนตอป

จํานวนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด

จํานวนป
ท่ีสํารวจ

จํานวนเดือน
ท่ีสํารวจ

จํานวนครั้ง
ท่ีขึ้น H / SPตลาดหลักทรัพย



...แตหุนเก็งกําไรสวนใหญไมเคยถูก H/SP : นักลงทุนไมสนใจ?

77 (จํานวนหุน)57 (จํานวนหุน)หุนตัวอื่นๆ
31POWER
184PICNI
21KTP
261IEC
14CEI
11BSBM2549 (8 เดือนแรก)

133 (จํานวนหุน)72 (จํานวนหุน)หุนตัวอื่นๆ
76PICNI
23N-PARK
22KMC
101IEC
31CK
36CEI
83APURE2548

153 (จํานวนหุน)96 (จํานวนหุน)หุนตัวอื่นๆ
103N-PARK
41KMC
32BCP2547

จํานวนสัปดาหท่ีติด Turnover List ใน
ระดับท่ีบริษัทหลักทรัพยตองรายงานจํานวนครั้งท่ีขึ้น H/SPหุนป



เหตุผลสวนใหญในการขึ้นเคร่ืองหมาย H/SP ยังไมใชขาวลือ
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ขอมูลทีม่ีนยัยะสําคัญ ธุรกรรมขนาดใหญ การปรับโครงสรางกิจการ/ทนุ
การดาํเนินคดี



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย



ขอเสนอแนะดานโครงสรางองคกร
o โครงสรางองคกรของ ก.ล.ต. ควรปรับเปล่ียนใหลดความเส่ียงจากการแทรกแซง

ทางการเมอืงและผลประโยชนทบัซอนใหเหลือนอยที่สุด ดวยการเปล่ียนจาก
เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐ เปนกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒ ิที่ไดรับการแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งจากคณะกรรมการสรรหาอิสระ หรือวุฒิสภา
n ปจจุบัน ก.ล.ต. อยูระหวางการเสนอรางแกไข พ.ร.บ. หลักทรัพย ตามแนวทางดังกลาว

o โครงสรางองคกรของ ตลท. ควรปรับเปล่ียนไปสูรูปแบบบริษัท (demutualization) 
ในระยะยาว โดยควรมีระดับธรรมาภบิาลที่เขมขนกวาบริษัทเอกชนทั่วไป
n มีมาตรการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางตัวแทน (บริษัทสมาชกิ) กับนักลงทุน 

โดยใชกฎหมายจํากัดขอบเขตการทําธุรกิจหลกัทรัพยและการถอืหุนในตลาดหลักทรัพย 
n กําหนดใหตวัแทนนักลงทุนรายยอยรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
n แยกสวนขององคกรทีท่ําหนาที่องคกรกํากับดูแลตนเอง (SRO) ออกจากสวนที่ทําหนาที่ดูแล

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย



ขอเสนอแนะดานกฎหมายและกฎระเบยีบขอบังคบั
o ปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายใหมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเพิ่มอํานาจให ก.ล.ต.

n มีอํานาจเปรียบเทียบปรับทางแพงในคดีอาญา 
n เพ่ิมอํานาจในการสอบสวนคดีอาญา 
n เพ่ิมบทลงโทษ (คาปรับและโทษจําคุก) ใหสูงกวาเดิม ตามมาตรฐานท่ีใชในตางประเทศ 

o ควรมีการขยายขอบเขตหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ โดยเฉพาะการเปดเผย
สารสนเทศสําคัญ ไปยังผูมีสวนไดเสยีรายอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทจดทะเบียน เชน ผูถือหุน
รายใหญ และสถาบันการเงินตัวกลาง 

o ก.ล.ต. และ ตลท. ควรมีมาตรการลงโทษผูเปดเผยสารสนเทศซึ่งปรากฏภายหลังวาเปนเท็จ และ
ผูเปดเผยสารสนเทศดังกลาวมีเจตนาหลอกลวงนักลงทุนรายอื่น ทีช่ัดเจนและสูงพอที่จะชวยปอง
ปรามการกระทําผิดได
n บริษัทจดทะเบียนท่ีทําผิดกฎการรายงานสารสนเทศ 3 ครั้งภายใน 2 ป หรือผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวางบ

การเงินมีปญหา ควรถูกเพิกถอนออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียน (กฎของเกาหลีใต)
o เพิ่มกลไกทางกฎหมายใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียรายอื่นๆ สามารถปกปองดูแลสิทธิของ

ตนเอง เชน กฎหมายดําเนินคดีแบบรวมกลุม (class action law) และกฎหมายคุมครองผูให
เบาะแสการทุจริต (whistleblower protection law) – อยูระหวางการดําเนินการของ ก.ล.ต.


