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 แนวโน้มทุนโลกและรปูแบบธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
 แหล่งที่มาของผลตอบแทนส่วนเกินของบริษัท

หลักทรัพย์ไทย และผลกระทบต่อตลาด

 ผลตอบแทนสว่นเกินจากการท าธุรกรรมในตลาดในฐานะบริษัท

หลักทรัพย์ :อ านาจเหนือตลาด

 อ านาจเหนือโครงสร้างการบริหารจัดการตลาดหลักทรัพย์ : อ านาจ

เหนือองค์กร

 บทสรุป

หัวข้อน าเสนอ



ทุนข้ามชาติมีปริมาณสูงและโตเร็วกว่าจีดีพี

ที่มา: McKinsey Global Institute Cross-Border Capital Flows database, อ้างใน “Global Capital Markets:   
Entering a new era,” McKinsey Global Institute, กันยายน 2009

ปริมาณทุนข้ามชาติ (capital inflows) ระหว่างปี 1980-2008 ($ ล้านล้าน)



การส่งค าส่ังซื้อขายในตลาดที่ไม่เปิดเสรี

ตลาดหลักทรัพย์ A
ในประเทศ ก.

ตลาดหลักทรัพย์ B
ในประเทศ ข.

หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาด A

หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาด B

โบรกเกอร์ X - เป็น
บริษัทสมาชิก A เท่านั้น

โบรกเกอร์ Y - เป็น
บริษัทสมาชิก B เท่านั้น

นักลงทุน 1 ในประเทศ ก.
ลูกค้าโบรกเกอร์ X

นักลงทุน 2 ในประเทศ ข.
ลูกค้าโบรกเกอร์ Y

นักลงทุน 3 ในประเทศ ค.
ไม่เป็นลูกค้าโบรกเกอร์

Electronic Comm.
Network ในประเทศ ค.
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การส่งค าส่ังซื้อขายในตลาดที่เปิดเสรี

ตลาดหลักทรัพย์ A
ในประเทศ ก.

ตลาดหลักทรัพย์ B
ในประเทศ ข.

หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาด A

หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาด B

โบรกเกอร์ X - เป็น
บริษัทสมาชิก A เท่านั้น

โบรกเกอร์ Y - เป็น
บริษัทสมาชิก B เท่านั้น

นักลงทุน 1 ในประเทศ ก.
ลูกค้าโบรกเกอร์ X

นักลงทุน 2 ในประเทศ ข.
ลูกค้าโบรกเกอร์ Y

นักลงทุน 3 ในประเทศ ค.
ไม่เป็นลูกค้าโบรกเกอร์

Electronic Comm.
Network ในประเทศ ค.

3

3

1
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21



 ผลตอบแทนส่วนเกินจากอ านาจเหนือตลาดแบ่งได้เป็น 
4 ประเภทหลัก ได้แก่
 ผลตอบแทนสว่นเกินจากกฎระเบียบ (rule-based rent) เช่น 

กฎหมายพิทักษอ์ านาจผูกขาดของบริษัทสมาชิก, โครงสร้าง
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ า, รวมถึงการ ‘ผลัก’ ภาระค่าใชจ้่าย

 อัตราก าไรที่สูงผิดปกติ (abnormal returns) จากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุนของตัวเอง (proprietary trading)

 การกระตุ้นให้นักลงทุนส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ถี่ผิดปกติ 
(artificially high churn rate)

 การจงใจทุจริตในตลาดหลักทรัพย์ (fraud-based rent) อาทิ การใช้
ข้อมูลภายใน การสร้างราคาหุ้น ไม่ว่าจะด้วยการใช้พอร์ตลงทุนของ
ตนเองหรือร่วมมอืกับลูกค้า 

ผลตอบแทนส่วนเกินจากอ านาจเหนือตลาด



 กฎหมายที่มอบอ านาจผูกขาดให้กับตลาดหลักทรัพย์
และอุตสาหกรรมหลักทรัพย์

 หลักเกณฑ์ค่าธรรมเนยีมขั้นต่ า
 การที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานบางส่วนของบริษัทหลักทรัพย์

ผลตอบแทนส่วนเกินจากกฎระเบียบ



หลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมขั้นต่ า = ต้นทุนสูง
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อากรแสตมป์
ค่านายหน้า
Median bid-ask spread

ต้นทุนทางตรง (ค่านายหน้า+อากร) ต้นทุนทางอ้อม (bid-ask spread)

ต้นทุนของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ (1/100 ของ 1 เปอร์เซ็นต์) ปี 2006

ที่มา: ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ตลท., Elkins McSherry



รายได้จากการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ ปี 2008 ไทย โลก

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 94% 48%
การรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 2% 12%
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 3% 8%
บริการอ่ืนๆ (เช่น ที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงิน) 1% 32%

ค่าใช้จ่าย ปี 2008 ไทย โลก
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 48% 53%
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 8% 17%
ค่าอุปกรณ์และส านักงาน 16% 8%
ค่าเดินทางและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - 8%
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสญู ฯลฯ) 28% 14%

อัตราก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 17% 10%
ที่มา: รายงานประจ าปี 2551 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, IBISWorld Global Investment Banking and Brokerage Report

บล.ไทยมีอัตราก าไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 7%



ตลท. มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและสื่อสูง...

โครงสร้างค่าใช้จ่าย ปี 2007 ตลท. โลก

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 39% 35%

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 7% 3%

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการผลิตสือ่ 6% -

ค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 10% 9%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารส านักงานและติดต่อสื่อสาร 18% 13%

เงินอุดหนุนใหแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. / บังคับใช้กฎหมาย 5% 9%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ* - 11%

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 14% 20%

รวม 100% 100%
*หมายเหตุ: ตลท. ไม่เปิดเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในรายงานประจ าปี
ที่มา: รายงานประจ าปี 2550 ของ ตลท., 2007 Cost and Revenue Survey, World Federation of Exchanges.



...และพึ่งพิงรายได้จาก trade & post-trade

โครงสร้างรายได้ ปี 2007
รวมรายได้จากเงิน

ลงทุน
ไม่รวมรายได้จากเงิน

ลงทุน

ตลท. โลก ตลท. โลก

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 20% 58% 30% 60%

ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน 8% 8% 12% 8%

รายได้จากเงินลงทุน 34% 3% - -

รายได้ค่าบริการข้อมูล 3% 8% 4% 9%
รายได้ค่าพัฒนาระบบและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1% 4% 1% 5%
รายได้จากงานนายทะเบียนและรับฝาก
หลักทรัพย์ 23% 13% 35% 14%

รายได้อ่ืน 13% 5% 19% 5%

รวม 100% 100% 100% 100%



ประสิทธิภาพของ ตลท. อยู่ในระดับต่ ามาก

ที่มา: รายงานประจ าปี ของ ตลท. และตลาดหลักทรัพย์อื่น รวบรวมโดย Boston Consulting Group

อัตราส่วนค่าใชจ้่ายตอ่รายไดข้อง ตลท. เปรียบเทยีบกบัตลาดอื่น ปี 2006



ที่มา: SETSMART, รายงานประจ าปี 2551 สมาคมตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วน proprietary trading ในไทยเพิ่มขึ้น

2007 2008

มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในพอร์ตตัวเอง (ล้านบาท) 626,806 783,739

% ของมูลค่าการซื้อขายท้ังตลาด 6.3% 9.3%

ก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตตัวเอง (ล้านบาท) 1,701 -123

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 9,329,471 7,646,896 

รายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท) 18,063 17,118 

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยในพอร์ตตัวเอง
และพอร์ตลูกค้า ปี 2007-2008



ส่วนเกินจาก proprietary trading ใน ตปท.

 มักใช้กลยุทธ์ ‚ท าราคาแล้วเทขาย‛ (pump-and-dump) 

 จุดสังเกต –
 ในวันที่ราคาหุ้นอยูใ่นระดับคอ่นข้างต่ า มูลค่าการซือ้ขายสว่นใหญ่

จะมาจากบริษทัหลักทรัพยท์ีซ่ื้อขายหุ้นในพอร์ตลงทุนของตัวเองไป
มาระหว่างกัน (‚โยน‛ หุ้น)  แต่ในวันที่ราคาหุ้นอยูใ่นระดับค่อนข้าง
สูง มูลค่าการซื้อขายสว่นใหญ่จะมาจากนักลงทุนทั่วไป ไม่ใช่พอร์ต
ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์

 แบบแผนการซือ้ขายหุ้นในพอร์ตลงทุนของบริษัทหลักทรพัยม์ี
อ านาจค่อนข้างสูงในการพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคต (strong 
predictive power)

 การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นดู ‚เทียม‛ - ราคาจะตกลงอย่างฮวบฮาบ
ทันทีที่บริษัทหลักทรัพย์หยุดโยนหุ้นในพอร์ตตัวเองระหวา่งกัน



บล. อาจกระตุ้นให้ลูกค้าส่งค าสั่งถี่ผิดปกติ

Large cap Micro cap
ช่องว่าง

Large-Micro 
Stock 

Derivs/Shares*
KSE 115% 645% 530% 3,440%
SSE 38% 275% 237% 0%
SZSE 114% 310% 196% 0%
TSE 120% 305% 185% 36%
SET 63% 232% 169% 17%
ค่าเฉลี่ยเอเชีย 62% 179% 117% 362%

*Stock Derivs/Shares = มูลค่าตามสัญญา (notional value) ของตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหลักทรัพย์ / มูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด
ที่มา: 2007 Domestic Market Capitalization Segmentation Survey, World Federation of Exchanges

ความเร็วในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (turnover velocity) ในตลาดเอเชีย 
ช่องว่างระหว่าง large กับ micro cap สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2007



ความเร็วในการซื้อขายเพิ่มความผันผวน
ค่าเฉลี่ยความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 90 วัน (average 

90-day volatility of historical closing prices) ระหว่างปี 2005-2007

ที่มา: ตลท., อ้างอิงจาก Bloomberg ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2007



อ านาจของบรษิัทหลักทรัพย์เหนือองค์กร

17

FetCo*

คณะกรรมการ ตลท. 11 คน

กรรมการที่ ก.ล.ต. แต่งต้ัง
ไม่เกิน 5 คน ต้องมาจา
กบจ. อย่างน้อย 1 คน

ผู้จัดการ ตลท.

กรรมการตัวแทนจาก
บริษัทสมาชิก 3 คน และ
บริษัทจดทะเบียน 2 คน สมาคม บล.

สมาคม บลจ.

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมาคมนักวิเคราะห์

สมาคม บจ.

กลุ่มอิทธิพล 1: โครงสร้างทางการ 

*FetCo = Federation of Thai Capital Market Organizations คือ
ช่ือภาษาอังกฤษของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

กลุ่มอิทธิพล 2: สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

บริษัทสมาชิก
เป็นสมาชิก

ก ากับดูแล

เลือกตั้ง เลือกตั้ง



ผลตอบแทนส่วนเกินลิดรอนประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของตลาด (Market Efficiency)

สภาพคล่อง
(Liquidity)

ราคาที่สะท้อนข้อมูล
ที่ครบถ้วนและเที่ยงตรง

(Accurate Pricing)

ต้นทุนการซื้อขาย 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(Transaction Costs)

ฐานและความหลากหลาย
ของนักลงทุน

(Size & Variety of Investor Base)

ระดับธรรมาภิบาลในตลาด
(Corporate Governance)
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล
• มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย

โครงสร้างพ้ืนฐานของตลาด
(Market Infrastructure)
• รูปแบบการส่งค าส่ัง
• ความเร็วของการท ารายการ
• ระบบ real-time settlement

โครงสร้างเสริม
(Complementary 
Infrastructure)
• ตลาด Repo
• มาร์จิน & ชอร์ต
• การให้กู้ยืมหลักทรัพย์
• ตลาดตราสารอนุพันธ์



ผลตอบแทนส่วนเกินจากกฎระเบียบ (rule-based rent)
 กฎหมายที่มอบอ านาจผูกขาด  เปิดเสรี (อยูใ่น

แผนพัฒนาตลาดทุน 2553-2557)
 หลักเกณฑ์ค่าธรรมเนยีมขั้นต่ า   เปิดเสรี (ท าอยู)่
 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและผลิตส่ือ แปลงสภาพ 

ตลท. เป็นบริษัทมหาชน แยก ‚พันธกิจทางสังคม‛ ไปไว้
ในกองทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน (อยู่ในแผนฯ)

ผลตอบแทนส่วนเกินในตลาดด้านอื่นๆ แก้ได้ด้วยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบัติ

วิธีลดหรือก าจัดผลตอบแทนส่วนเกิน


