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บทสรุปผูบริหาร 

อํานาจเหนือตลาดหลกัทรัพยของบริษัทหลกัทรัพย 
 
อุตสาหกรรมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (brokerage industry) เปนอุตสาหกรรมท่ี ‘ไรพรมแดน’ 

ท่ีสุดอุตสาหกรรมหน่ึงในยคุโลกาภิวัตนท่ีทุนไหลเวียนขามพรมแดนอยางรวดเร็วและในปริมาณมหาศาล
มากกวาทุกยุคท่ีผานมา เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายเปดเสรีเอ้ืออํานวยใหตลาดการเงินท่ัวโลกเช่ือม
ถึงกันโดยปริยาย นักลงทุนสถาบันสามารถสงคําส่ังซ้ือขายไปยังตลาดใดก็ตามท่ีสงมอบหลักทรัพยดวย
ตนทุนท่ีถูกท่ีสุด อํานาจทางตลาดของบริษัทหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแบบดั้งเดิมถูกส่ันคลอนจาก
ระบบซ้ือขายหลักทรัพยทางเลือก (Alternative Trading System: ATS) ท่ีมีอัตราคาธรรมเนียมในการซ้ือขาย
ถูกกวาตลาดหลักทรัพยดั้งเดมิและเนนความรวดเร็วในการทํารายการ 

ปจจัยดังกลาวขางตนลวนกดดันใหตลาดหลักทรัพยตางพยายามลดคาธรรมเนียมและอํานวยความ
สะดวกในการซ้ือขายขามพรมแดนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุน อาทิเชน ดวยการจับมือเปนพันธมิตรกับ
ตลาดหลักทรัพยตางชาติท่ีเคยมองวาเปนคูแขง แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและกระจายหุนใหกับ
ประชาชนท่ัวไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและลดอิทธิพลของบริษัทหลักทรัพย เปดระบบให
นักลงทุนสถาบันสงคําส่ังซ้ือขายมายังตลาดโดยตรง (Direct Market Access: DMA) หรือเปดใหใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสงคําส่ังโดยอัตโนมัติ (algorithmic trading / black-box trading) ซ่ึงการทํารายการทั้ง
สองแบบน้ีนอกจากจะสะดวกรวดเร็วแลว ยังไมจําเปนจะตองผานบริษัทหลักทรัพย (โบรกเกอร) กอน จึง
ชวยลดตนทุนท่ีปกตินักลงทุนตองจายเปนคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย 

วิธีการปรับตัวเหลานี้สงผลใหตลาดหลักทรัพยดําเนินกจิการในลักษณะท่ีเปน “คูแขง” ของบริษัท
หลักทรัพยมากข้ึนอยางตอเนื่อง ผูประกอบการในกจิการท้ังสองแขงขันบนระนาบเดียวกันยิ่งข้ึนเร่ือยๆ จึง
ไมนาแปลกใจที่บริษัทหลักทรัพยจํานวนมากจะพยายามท่ีจะรักษาอํานาจเหนือตลาดของตนไวใหไดนาน
ท่ีสุด โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพยท่ียังไมเปดเสรีและยังไมแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนอยางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) ซ่ึงยังมีระดับการครอบงําของบริษัทหลักทรัพยคอนขางสูง ผานท้ัง
โครงสรางทางการ (มีตัวแทนเปนกรรมการ 4 คนจากกรรมการทั้งหมด 11 คน) และการล็อบบ้ีผานสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย ซ่ึงมีท้ังบริษัทหลักทรัพยและบริษัทจดทะเบียนเปนสมาชิก 

นอกเหนือจากจะมีอํานาจเหนือโครงสรางการบริหารจัดการของ ตลท. แลว บริษัทหลักทรัพยไทย
ยังมีชองทางท่ีจะแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินในตลาด 4 ชองทางดวยกัน ไดแก 

1. อัตรากําไรที่สูงผิดปกติ (abnormal returns) จากการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตลงทุนของตัวเอง 
(proprietary trading) ในทางท่ีอาศัยการรวมมือหรือรับรูสัญญาณระหวางกัน ซ่ึงอาจเขาขายการ
สรางราคาหุน (ผิดกฎหมาย) หรือไมเขาขายก็ได จากการประเมินขอมูลเบ้ืองตนของบริษัท
หลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ ตลท. ผูวิจัยพบวามูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตลงทุนของ
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ตนเองมีสัดสวนตอมูลคาการซ้ือขายรวมในตลาดสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากรอยละ 4.6 ของมูลคา
การซ้ือขายในป 2006 เปนรอยละ 6.3 ในป 2007 และ 9.3 ในป 2008 ตามลําดับ แตยังระบุไมได
วามีผลตอบแทนสวนเกินในลักษณะท่ีเขาขายการสรางราคาหุนหรือไม ผูวิจัยจะทําการ
วิเคราะหเชิงลึกในโอกาสตอไป 

2. การกระตุนใหนักลงทุนสงคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพยถ่ีผิดปกติ (artificially high churn rate) เพื่อ
แสวงหาผลตอบแทนสวนเกินจากคาธรรมเนียม ขอมูลเบ้ืองตนบางประการสอเคาวารายการนี้
อาจมีนัยสําคัญใน ตลท. กลาวคือ นักลงทุนรายยอยท่ีซ้ือขายหุนอยางนอยเดือนละคร้ังมีจํานวน
ไมถึง 110,000 บัญชี แตมีสัดสวนการซ้ือขายสูงถึงรอยละ 62 ของมูลคาตลาดท้ังหมด อีกท้ัง 
ตลท. ยังมีอัตราความเร็วในการซ้ือขาย (turnover velocity) หลักทรัพยขนาดจิ๋ว (micro cap) สูง
ถึง 232% ขณะท่ีความเร็วในการซ้ือขายหลักทรัพยขนาดใหญ (large cap) อยูท่ี 63% เทากับวา
การซ้ือขายหลักทรัพยขนาดจิ๋วมีอัตราความเร็วสูงกวาหลักทรัพยขนาดใหญถึง 169% สูงเปน
อันดับท่ี 5 ในเอเชีย รองจากตลาดหลักทรัพยเกาหลีใต เซ่ียงไฮ เส่ินเจิ้น  และโตเกียวตามลําดับ 
ซ่ึงลวนเปนตลาดท่ีมีอัตราการเติบโตสูงกวาไทย โดยเฉพาะตลาดสองแหงในประเทศจีน อีกท้ัง
ตลาดเกาหลีใตและโตเกียวก็เปนตลาดท่ีมีความ ‘ลึก’ คอนขางมาก โดยเฉพาะตลาดตราสาร
อนุพันธท่ีอิงราคาหุน อัตราความเร็วของการซ้ือขายในตลาดดังกลาวจึงมีเหตุผลรองรับมากกวา 
ตลท. ขอมูลนี้จึงบงช้ีวาบริษัทหลักทรัพยใน ตลท. นาจะไดรับผลตอบแทนสวนเกินจากการ
กระตุนใหนักลงทุนซ้ือขายถ่ีผิดปกติจริงๆ โดยผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเชิงลึกในโอกาสตอไป 

3. ผลตอบแทนสวนเกินจากกฎระเบียบ (rule-based rent) ซ่ึงใน ตลท. มีสามชองทางหลัก ไดแก 
กฏหมายหลักทรัพยท่ีพิทักษอํานาจผูกขาดของ ตลท. และไมเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย, 
หลักเกณฑคาธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพยข้ันตํ่า, รวมถึงกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอผลักภาระ
คาใชจายบางรายการที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยท่ัวไปในโลก อาทิ 
คาใชจายดานการตลาด ไปยังตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ดี มาตรการเปดเสรีคาธรรมเนียมท่ีจะ
เร่ิมจากการปรับเปนข้ันบันไดในป 2010-2011 และเปดเสรีเต็มรูปแบบในป 2012 ตลอดจน
นโยบายเปดเสรีตลาดหลักทรัพยและแปลงสภาพตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทมหาชนท่ีจะ
ดําเนินการในป 2010 ตามแผนพัฒนาตลาดทุนป 2553-2557 ลวนเปนมาตรการท่ีจะชวย
ลดทอนหรือกําจัดผลตอบแทนสวนเกินประเภทนี้ไดในอนาคต 

4. การจงใจทุจริตในตลาดหลักทรัพย (fraud-based rent) อาทิ การใชขอมูลภายใน การสรางราคา
หุน ไมวาจะดวยการใชพอรตลงทุนของตนเองหรือรวมมือกับลูกคา รวมถึงกระบวนการทุจริต
ท่ีอยูนอกเหนือจากการซ้ือขายหลักทรัพย อาทิ การชวยบริษัทจดทะเบียนปกปดขอมูล ตกแตง
บัญชี หรือสมคบคิดกับผูถือหุนรายใหญในการออกแบบกระบวนการฉอโกงผูถือหุนรายยอย
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูวิจัยจะทําการประเมินขนาดและผลกระทบจากผลตอบแทน
สวนเกินประเภทนี้ในโอกาสตอไป 
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บทความเรื่อง 

อํานาจเหนือตลาดของบริษัทหลกัทรัพย 

สฤณี อาชวานันทกุล 

1.  บทนํา 

รายงานบทนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจยัเร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความธรรมทางสังคม ใน
หัวขอ “การแสวงหาผลตอบแทนสวนเกนิในตลาดหลักทรัพย” ซ่ึงผูวิจัยจะทําการคํานวณแยกตามผูมีสวน
ไดเสียไดสองประเภทหลัก คือ บุคคลวงใน (corporate insiders) และสถาบันการเงินตัวกลางในตลาด
หลักทรัพย (stock market intermediaries) รายงานฉบับนี้นําเสนอเคาโครงของรูปแบบและชองทางบริษัท
หลักทรัพย สถาบันตัวกลางสําคัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) สามารถใชในการแสวงหา
ผลตอบแทนสวนเกิน (economic rent) ผูวิจยัจะนําเสนอผลการประเมินมูลคาผลตอบแทนสวนเกินจากแตละ
ชองทางในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในโอกาสตอไป 

อุตสาหกรรมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (brokerage industry) เปนอุตสาหกรรมท่ี ‘ไรพรมแดน’ 
ท่ีสุดอุตสาหกรรมหน่ึงในยคุโลกาภิวัตนท่ีทุนไหลเวียนขามพรมแดนอยางรวดเร็วและในปริมาณมหาศาล
มากกวาทุกยุคท่ีผานมา เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายเปดเสรีเอ้ืออํานวยใหตลาดการเงินท่ัวโลกเช่ือม
ถึงกันโดยปริยาย นกัลงทุนสถาบันขนาดใหญโดยเฉพาะกองทุนความมั่งค่ังแหงชาติ (sovereign wealth 
fund) กองทุนท่ีลงทุนในกองทุนอีกทอดหนึ่ง (fund of funds) และกองทุนเก็งกําไรระยะส้ัน (hedge fund) 
สงคําส่ังซ้ือขายไปยังตลาดใดก็ตามท่ีสงมอบหลักทรัพยดวยตนทุนท่ีถูกท่ีสุด การแขงขันท่ีเขมขนระหวาง
กองทุน ภาวะฟองสบูในตลาดสินเช่ือและตลาดหลักทรัพย รวมถึงนโยบายเปดเสรีและผอนปรนกฏเกณฑ
การกํากับดแูลสถาบันการเงินอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวาสองทศวรรษ สงผลใหทุนท่ีไหลขามพรมแดนมี
ปริมาณและอัตราการเติบโตท่ีสูงกวาภาคเศรษฐกิจจริงอยางตอเนื่อง จาก 1 ลานลานเหรียญสหรัฐในป 1990 
เปน 10.5 ลานลานเหรียญสหรัฐในป 2007 หรือจากรอยละ 4.5 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติโลก เปนรอย
ละ 16 ในป 2007 จะมีหยดุชะงักบางก็แตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ป 1997-1998, ตลาดหุนแนสแดก
ตกตํ่า  ป 2001 จนมาถึงอภิมหาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2008 ซ่ึงสงผลใหปริมาณทุนขามชาติหดตัวลงถึงรอยละ 
82 จากปกอนหนา ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพท่ี 1 ปริมาณทุนขามชาติ (capital inflows) ระหวางป 1980-2008 ($ ลานลาน) 

 
ท่ีมา: McKinsey Global Institute Cross-Border Capital Flows database, อางใน “Global Capital 

Markets: Entering a new era,” McKinsey Global Institute, กันยายน 2009 

 
นอกจากนี้ ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศยังทําใหอํานาจทางตลาดของบริษัทหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแบบดัง้เดิมถูกส่ันคลอนจากระบบซ้ือขายหลักทรัพยทางเลือก (Alternative Trading 
System: ATS) ท่ีเสนออัตราคาธรรมเนียมในการซ้ือขายถูกกวาตลาดหลักทรัพยดั้งเดิมและเนนความรวดเร็ว
ในการทํารายการ ทําใหปจจุบัน ATS ท้ังท่ีเปนตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Communication 
Network: ECN ซ่ึงในยุโรปเรียกวา Multilateral Trading Facilities: MTF) และท่ีเปนเครือขายการซ้ือขาย
รายการใหญท่ีไมเปดเผยตอสาธารณะ (Dark Pool) มีจํานวนหลายรอยแหงท่ัวโลก เฉพาะในสหรัฐอเมริกา
เพียงประเทศเดียวมี ATS จํานวนกวา 50 แหง ครองสวนแบงตลาดของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยประมาณ
กึ่งหนึ่งของการซ้ือขายหลักทรัพยท้ังหมดในอเมริกา ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 25521 สวน ATS ในยุโรปก็มีสวน
แบงตลาดประมาณรอยละ 20 และกําลังเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากท่ีทางการไดประกาศใชกฎ 
MiFID (Markets in Financial Instrument Directive) ในป 2007 ซ่ึงอนุญาตใหนกัลงทุนเลือกชองทางท่ีดี
ท่ีสุดในการสงคําส่ังซ้ือขายผานระบบตางๆ ท้ังท่ีอยูในตลาดและนอกตลาด บริษัทวิจยั AITE Group 
ประเมินวา ATS จะมีสวนแบงสูงถึงรอยละ 50 ของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในยโุรป ภายในส้ินป 25562 

ปจจัยท่ีกลาวถึงขางตนลวนกดดันใหตลาดหลักทรัพยตางตองพยายามลดตนทุนของนักลงทุนและ
อํานวยความสะดวกในการซ้ือขายขามพรมแดนเพื่อดึงดดูเม็ดเงินของนกัลงทุน อาทิเชน ดวยการจบัมือเปน
พันธมิตรกับตลาดหลักทรัพยตางชาติท่ีเคยมองวาเปนคูแขง แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและกระจายหุน
ใหกับประชาชนท่ัวไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและลดอิทธิพลของบริษัทหลักทรัพย เปด
                                                        
1 BATS Global Markets, July 2009 Newsletter, http://batstrading.com/resources/newsletters/2009-07-Newsletter.pdf  
2 อางอิงใน อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค, “การแขงขันรูปแบบใหมในตลาดทุนโลก,” SET Research Note, สิงหาคม 2552. 
สถาบันวิจัยเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 
http://www.set.or.th/setresearch/files/spotlight/200908_Research_Note_04_2552.pdf  
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ระบบใหนักลงทุนสถาบันสงคําส่ังซ้ือขายมายังตลาดโดยตรง (Direct Market Access: DMA) หรือเปดใหใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสงคําส่ังโดยอัตโนมัติ (algorithmic trading / black-box trading) ซ่ึงการทํารายการท้ัง
สองแบบนี้นอกจากจะสะดวกรวดเร็วแลว ยังไมจําเปนจะตองผานบริษทัหลักทรัพย (โบรกเกอร) กอน จึง
ชวยลดตนทุนท่ีปกตินักลงทุนตองจายเปนคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย 

รูปแบบการสงคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยท่ีเปดเสรีและไมเปดเสรี ตลอดจน
ผลกระทบตอบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกตลาด สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดงัตอไปนี้ โดยสมมุติวามี
นักลงทุนสามราย คือ 1 2 และ 3 แตละรายอยูคนละประเทศกัน ใหตลาดหลักทรัพย A เปนตลาดหลักทรัพย
ท่ีไมเปดเสรีตลาด (ผูกขาดกจิการตลาดหลักทรัพย) และไมเปดเสรีตัวแทน (ไมอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพย
ท่ีไมไดเปนสมาชิกตลาดและนักลงทุนสงคําส่ังซ้ือขายไดโดยไมตองผานบริษัทสมาชิกกอน) ดงันัน้ นัก
ลงทุนท้ังสามรายท่ีประสงคจะซ้ือขายหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด A จะตองสงคําส่ังผานบริษัท
หลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ A กอน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 

 
แผนภาพท่ี 2 เสนทางการสงคําส่ังซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย A ท่ีไมเปดเสรีตลาดและไมเปดเสรีตัวแทน 

 
 
ในตลาดหลักทรัพย B ซ่ึงเปนตลาดท่ีเปดเสรีตลาดและเปดเสรีตัวแทน นักลงทุนทุกรายสามารถสง

คําส่ังซ้ือขายหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนใน B ไดในทุกวิธีท่ีตองการ ไมวาจะเปนการสงคําส่ังผานโบรกเกอร X 
ท่ีไมไดเปนสมาชิก B, ผานโบรกเกอร Y ท่ีเปนสมาชิก B หรือซ้ือผานระบบ ECN โดยตรงโดยไมผานโบรก
เกอร ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3  
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แผนภาพท่ี 3 เสนทางการสงคําส่ังซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย B ท่ีเปดเสรีตลาดและเปดเสรีตัวแทน 

 
 
จากแผนภาพที่ 2 และ 3 จะเห็นวากรณเีดยีวเทานั้นท่ีโบรกเกอรจะไดคาธรรมเนียมซ้ือขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยท่ีเปดเสรีตลาดและตัวแทน คือกรณีท่ีนักลงทุนเลือกท่ีจะสงคําส่ังซ้ือขายผาน
โบรกเกอรรายนั้นเองโดยสมัครใจ แตกตางจากตลาดท่ียังรักษาอํานาจตลาดของบริษัทหลักทรัพยท่ีเปน
สมาชิกดวยการไมเปดเสรีตลาดหรือเปดเสรีตัวแทน 

วรรณกรรมเศรษฐศาสตรการเงินปจจุบันยงัมีขอถกเถียงอยูวา ตนทุนในการลงทุนท่ีนักลงทุน
ประหยดัจากการไมตองสงคําส่ังผานโบรกเกอรกอนนัน้ “คุมคา” หรือไมเม่ือเทียบกบัผลเสียและความเส่ียง
จากการไมใชโบรกเกอร เชน การสูญเสียชองทางรับขอมูลขาวสารที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ ความเส่ียง
ท่ีนักลงทุนจะทํารายการไดไมสําเร็จหลังสงคําส่ัง (risk of non-execution) คาเสียโอกาสจากกรณีท่ีทํา
รายการไมสําเร็จ รวมถึงตนทุนจากผลกระทบทางตลาด (market impact cost หมายถึงผลกระทบของการทํา
รายการตอราคาหลักทรัพยนัน้ๆ ในตลาด) 3  อยางไรก็ตาม เปนท่ีชัดเจนวาตลาดหลักทรัพยท่ัวโลกจําเปน
จะตองปรับตัวเพื่อแยงชิงเม็ดเงินของนักลงทุน และวิธีการปรับตัวเหลานัน้ก็สงผลใหตลาดหลักทรัพย
ดําเนินกิจการในลักษณะท่ีเปน “คูแขง” ของบริษัทหลักทรัพย ซ่ึงเคยไดรับการคุมครองในฐานะ “บริษัท
สมาชิก” มากข้ึนอยางตอเนือ่ง การปรับตัวของตลาดหลักทรัพยยอมกดดันใหบริษัทหลักทรัพยตองปรับตัว

                                                        
3 ดูตัวอยางเชน George Sofianos, Goldman Sachs, comments on “Liquidity, Transaction Costs, and Reintermediation in 

Electronic Markets,” 23 กุมภาพันธ 2001.  
http://www.newyorkfed.org/newsevents/events_archive/research/2001/FRBN_Conference_Domowitz_Paper.pdf 
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ตาม อาทิ ดวยการซ้ือระบบซื้อขายทางเลือกมาดําเนนิการเอง ดังตัวอยางขาวการซ้ือบริษัท ECN แหงแรก
ของโลกคือ Instinet โดยบริษัทโนมูระ ยกัษใหญในวงการหลักทรัพยญ่ีปุน ในป 2007 

ในสถานการณโลกท่ีธุรกิจ “ตลาดหลักทรัพย” กับธุรกิจ “บริษัทหลักทรัพย” มีแนวโนมจะมา
บรรจบและหลอมรวมเปนธุรกิจเดยีวกัน ผูประกอบการในกิจการท้ังสองแขงขันบนระนาบเดยีวกันยิ่งข้ึน
เร่ือยๆ จึงไมนาแปลกใจท่ีบริษัทหลักทรัพยจํานวนมากจึงเพียรพยายามท่ีจะเสาะหาชองทางท่ีจะรักษา
อิทธิพลเหนือตลาดของตนไวใหไดนานท่ีสุด โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพยท่ียังไมเปดเสรีและแปลงสภาพ
เปนบริษัทมหาชน 

 
กลาวโดยความเปนไปได ชองทางที่บริษัทหลักทรัพยสามารถใชในการแสวงหาผลตอบแทน

สวนเกิน อันหมายถึงผลตอบแทนท่ีสูงกวาผลตอบแทนท่ีเปนผลลัพธจากการแขงขันเสรี อาจแบงไดเปน
สองประเภทใหญดวยกัน ไดแก อิทธิพลเหนือตลาด และอิทธิพลเหนือองคกร อิทธิพลเหนือตลาดหมายถึง
ชองทางการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินจากการทําหนาท่ีเปนสถาบันตัวกลางในตลาด โดยเฉพาะการเปน
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (โบรกเกอร) และบริการที่ปรึกษาทางการเงิน  

อิทธิพลเหนือองคกรหมายถึงอิทธิพลท่ีบริษัทหลักทรัพยมีตอโครงสรางการบริหารจัดการตลาด
หลักทรัพยในฐานะ “องคกร” ท่ีดําเนินกิจการตลาดหลักทรัพย ถาบริษัทหลักทรัพยสามารถครอบงํา
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยได ก็จะสามารถกดดันใหองคกรตลาดหลักทรัพยดําเนินนโยบายและออก
กฎเกณฑตางๆ ไปในทางท่ีรักษาผลประโยชนของธุรกิจตนเองเอาไว ในทางท่ีอาจขัดแยงกับหรือลิดรอน
ผลประโยชนของนักลงทุน เชน ตัดสินใหคงคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหลักทรัพยข้ันตํ่าเอาไว แทนท่ีจะ
ยกเลิกคาธรรมเนียมข้ันตํ่าเพื่อเอ้ืออํานวยใหนักลงทุนไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากการแขงขันระหวาง
บริษัทหลักทรัพยผูใหบริการ 

รายงานฉบับนี้นําเสนอเคาโครงของ “แผนท่ีผลตอบแทนสวนเกิน” (rent mapping) ของบริษัท
หลักทรัพยใน “ตลท.” รวมถึงผลกระทบจากการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินดังกลาว เพื่อช้ีใหเห็นความ
เกี่ยวโยงระหวางพฤติกรรมของบริษัทหลักทรัพยกับสภาพตลาดและผลประกอบการของ ตลท. และระบุ
ประเด็นท่ีผูวิจัยจะไดทําการวิเคราะหและวิจัยเชิงประจักษในโอกาสตอไป 

 

2. อิทธิพลของบริษัทหลกัทรัพยในตลาด 

โดยท่ัวไป ชองทางในการใชอิทธิพลเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพยเพื่อแสวงหาผลตอบแทน
สวนเกินจากการทําธุรกิจปกติอาจแบงไดเปนส่ีประเภทยอยดังตอไปนี้ 
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1. อัตรากําไรที่สูงผิดปกติ (abnormal returns) จากการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตลงทุนของตัวเอง 
(proprietary trading) ในทางท่ีอาศัยการรวมมือหรือรับรูสัญญาณระหวางกัน ซ่ึงอาจเขาขายการ
สรางราคาหุน (ผิดกฎหมาย) หรือไมเขาขายก็ได 

2. การกระตุนใหนักลงทุนสงคําส่ังซ้ือขายหลักทรัพยถ่ีผิดปกติ (artificially high churn rate) อันมี
สวนทําใหตลาดมีคาความเร็วในการซ้ือขายหุน (turnover velocity) และความผันผวน 
(volatility) สูงกวาสภาพตลาดปกติ 

3. ผลตอบแทนสวนเกินจากกฎระเบียบ (rule-based rent) เชน กฎหมายพิทักษอํานาจผูกขาดท่ี
กําหนดวานักลงทุนทุกรายตองสงคําสงซ้ือขายผานบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนบริษัทสมาชิกตลาด
เทานั้นถาประสงคจะซ้ือหลักทรัพยในตลาด, กฎเกณฑท่ีระบุคาธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย
ข้ันตํ่า รวมถึงกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอผลักภาระคาใชจายในการดําเนินงานบางประเภท อาทิ 
คาใชจายดานการตลาด ไปยังตลาดหลักทรัพย 

4. การจงใจทุจริตในตลาดหลักทรัพย (fraud-based rent) อาทิ การใชขอมูลภายใน การสรางราคา
หุน ไมวาจะดวยการใชพอรตลงทุนของตนเองหรือรวมมือกับลูกคา รวมถึงกระบวนการทุจริต
ท่ีอยูนอกเหนือจากการซ้ือขายหลักทรัพย อาทิ การชวยบริษัทจดทะเบียนปกปดขอมูล ตกแตง
บัญชี หรือสมคบคิดกับผูถือหุนรายใหญในการออกแบบกระบวนการฉอโกงผูถือหุนรายยอย
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

รายงานฉบับนี้จะวาดเคาโครงของลักษณะและท่ีมาของผลตอบแทนสวนเกินในขอ 1-3 ขางตน 
เนื่องจากผลตอบแทนสวนเกินจากการทุจริตในขอ 4 เปนขอมูลท่ีตองอาศัยการสัมภาษณหนวยงานกํากับ
ดูแลท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงอยูนอกเหนือขอบเขตของรายงานฉบับนี้ 

 

2.1 ผลตอบแทนสวนเกินจากการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตลงทุนของตัวเอง (proprietary trading) 

 
การซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตลงทุนของตัวเอง (proprietary trading) เปนกิจกรรมทํากําไรโดยปกติ

ของบริษัทหลักทรัพย แตการใชอํานาจเหนือตลาดในกิจกรรมนี้ทําไดสองชองทางดวยกัน คือ 1. การให
น้ําหนักกับการลงทุนในพอรตตัวเองจนละเลยพอรตของลูกคา นับเปนการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินบน
ความสูญเสียของลูกคา และเปนภาพสะทอนปญหาความขัดแยงระหวางตัวแทนกับเจาของเงินลงทุน 
(agency problem) และ 2. การซ้ือขายในลักษณะท่ีสอวาเปนการบิดเบือนกลไกตลาด (market manipulation) 
เชน บริษัทหลักทรัพยมากกวาหนึ่งแหงรวมมือกันสรางราคาหุนใหผิดไปจากสภาพปกติ ลอหลอกนักลงทุน
ใหซ้ือหรือขายตามเพื่อฉวยโอกาสทํากําไร งานวิจัยเศรษฐศาสตรการเงินจํานวนหนึ่งพบพฤติกรรม “ทําราคา
แลวเทขาย”  (pump-and-dump) หรือสมคบคิดกัน “โยน” หุนใน “กองกลางหุน” (stock pools) ระหวางกัน 
ของบริษัทหลักทรัพยในประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศท่ียังอยูภายใตอํานาจการควบคุมของบริษัท
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หลักทรัพย เชน ตลาดหลักทรัพยบอมเบยในอินเดีย (Khanna & Sunder, 1999), ตลาดหลักทรัพยนิวยอรกตน
ทศวรรษ 1900 กอนการเปดเสรีและออกกฎหมายหลักทรัพย (Gordon, 2000), ตลาดหลักทรัพยจีน (Zhou & 
Mei, 2003) และตลาดหลักทรัพยปากีสถาน (Khwaja & Mian, 2005) 

ในประเทศไทย บริษัทหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิก ตลท. 39 บริษัทโดยรวมมีแนวโนมท่ีจะทําการซ้ือ
ขายในพอรตลงทุนของตัวเองสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สะทอนจากอัตราการเติบโตของสัดสวนมูลคาการซ้ือขาย
ในพอรตตัวเองตอมูลคาการซ้ือขายท้ังตลาด จากรอยละ 4.6 ของมูลคาการซ้ือขายในป 2006 เปนรอยละ 6.3 
ในป 2007 และ 9.3 ในป 2008 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพยในพอรตตัวเองและพอรตลูกคา ป 2007-2008 

 

 

 

 
   

            ท่ีมา: SETSMART, รายงานประจําป 2551 สมาคมตลาดหลักทรัพย 

 
อุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพยโดยรวมไดกําไรจากการซ้ือขายในพอรตตัวเอง 1,701 ลานบาทในป 

2007 คิดเปนรอยละ 9.4 ของรายไดจากการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย สวนในป 2008 อุตสาหกรรม
ขาดทุนจากการซ้ือขายในพอรตตัวเอง 123 ลานบาท สวนทางจากรายไดจากการเปนนายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพยท่ีลดลงเพียงเล็กนอยจากปกอนหนา สวนหน่ึงเนื่องจากบริษัทหลักทรัพยไดรับคาธรรมเนียมการ
เปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยทุกคร้ังท่ีลูกคาสงคําส่ังซ้ือขาย ไมวาลูกคาจะไดกําไรหรือขาดทุน รายไดจาก
ธุรกิจนี้จึงข้ึนอยูกับปริมาณและมูลคาการซ้ือขายเปนหลัก ไมข้ึนอยูกับทิศทางของตลาด ตางจากการลงทุน
ในพอรตลงทุนของตนเองซ่ึงบริษัทหลักทรัพยมีโอกาสท่ีจะไดกําไรหรือขาดทุนเชนเดียวกับนักลงทุนราย
อ่ืนในตลาด 

งานวิจัยท่ีผานมาช้ีวา กลยุทธการสรางราคาหุนของบริษัทหลักทรัพยท่ีนิยมใชกันในตลาดท่ีพบ
พฤติกรรมดังกลาวคือ “ทําราคาแลวเทขาย” (pump-and-dump) กลาวคือ เวลาท่ีราคาหลักทรัพยอยูในระดับ
ตํ่า บริษัทหลักทรัพยท่ีสมคบคิดกันจะตกลงสงคําส่ังซ้ือขายระหวางกันเพื่อทําใหราคาหุนขยับข้ึน ลอหลอก
ใหนักลงทุนท่ีตัดสินใจลงทุนเมื่อมีขาวดี (positive-feedback trader) เขาไปซ้ือหลักทรัพย ทําใหราคาขยับข้ึน
ไปอีก เม่ือถึงระดับท่ีบริษัทหลักทรัพยตกลงกันลวงหนาแลว บริษัทก็จะพรอมใจกันเทขายทํากําไร ปลอยให
นักลงทุนคนนอกแบกรับผลขาดทุนเพราะขายออกไมทัน 

  2007 2008 
มูลคาหลักทรัพยที่ซ้ือขายในพอรตตัวเอง (ลานบาท) 626,806 783,739 

% ของมูลคาการซ้ือขายทั้งตลาด 6.3% 9.3% 

กําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตตัวเอง (ลานบาท) 1,701 -123 
 
มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย (ลานบาท)        9,329,471          7,646,896  

รายไดจากการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (ลานบาท)              18,063              17,118  



12 บทความเร่ือง อํานาจเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพย 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยปากีสถานท่ี Khwaja และ Mian นําเสนอวาสะทอนพฤติกรรมสรางราคา
หุนดังกลาวมีอยูสามประการดวยกัน ประการแรก ในวันท่ีราคาหุนอยูในระดับคอนขางตํ่า มูลคาการซ้ือขาย
สวนใหญจะมาจากบริษัทหลักทรัพยท่ีซ้ือขายหุนในพอรตลงทุนของตัวเองไปมาระหวางกัน (“โยน” หุน) 
ในทางกลับกัน ในวันท่ีราคาหุนอยูในระดับคอนขางสูง มูลคาการซ้ือขายสวนใหญจะมาจากนักลงทุนท่ัวไป 
ไมใชพอรตลงทุนของบริษัทหลักทรัพย ประการท่ีสอง แบบแผนการซ้ือขายหุนในพอรตลงทุนของบริษัท
หลักทรัพยมีอํานาจคอนขางสูงในการพยากรณผลตอบแทนในอนาคต (strong predictive power) – ชวงเวลา
ท่ีมีแตบริษัทหลักทรัพยในฐานะนักลงทุนเทานั้นท่ีซ้ือขายหุนระหวางกันสรางผลตอบแทนเปนบวก  
ประการสุดทาย การเพิ่มข้ึนของราคาหุนหลังการซ้ือขายระหวางกันนี้ดูเปนการเพิ่มข้ึนแบบ “เทียม” 
เนื่องจากราคาหุนจะตกลงอยางฮวบฮาบทันทีท่ีบริษัทหลักทรัพยหยุดโยนหุนในพอรตตัวเองระหวางกัน 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การออกจากตลาดของบริษัทหลักทรัพยในฐานะนักลงทุนสามารถใชพยากรณ
ผลตอบแทนท่ีเปนลบได 

ผูสังเกตการณบางคนอาจแยงวา ผลตอบแทนสวนเกินของบริษัทหลักทรัพยจากพอรตลงทุนนั้นอาจ
ไมใชผลตอบแทนท่ี “เลว” คือฉอโกงหรือเอาเปรียบนักลงทุนรายอ่ืน เนื่องจากผลตอบแทนสวนเกินดังกลาว
อาจมาจากความเช่ียวชาญของบริษัทหลักทรัพยท่ีเหนือกวานักลงทุนท่ัวไป หรือเปนผลตอบแทนท่ี “ชอบ
ธรรม” เนื่องจากเปนการตอบแทนบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ี market maker ผูมอบสภาพคลองใหกับตลาด 
อยางไรก็ตาม ในกรณีของปากีสถาน Khwaja และ Mian ช้ีใหเห็นวาขอสังเกตดังกลาวไมนาจะเปนความจริง 
เนื่องจากแบบแผนการทํากําไรจาก “โยน” หุนนั้นมีระบบระเบียบ ไมสอดคลองกับสภาพตลาดในชวงเวลา
เหลานั้น สวนความคิดท่ีวาผลตอบแทนสวนเกินของบริษัทหลักทรัพยชอบธรรมแลว ก็ละเลยขอเท็จจริงท่ีวา 
บริษัทหลักทรัพยทุกแหงมีความไดเปรียบเหนือนักลงทุนท่ัวไปโดยธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการสรางราคาหุน 
เนื่องจากมีตนทุนในการทําธุรกรรมถูกกวา มีขอมูลในเวลาจริงดีกวาเกี่ยวกับทิศทางของราคาหุนและความ
คาดหวังของนักคาในตลาด รวมท้ังสามารถกระจายขาวลือหรือขอมูลเท็จใหกับนักลงทุนท่ีเปนลูกคาของ
ตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนเปนหัวใจของความสําเร็จของกลยุทธการสรางราคาใน
ตลาด 

ยอนกลับมายังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การประเมินวาบริษัทหลักทรัพย 39 แหงมี
ผลตอบแทนจากการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตลงทุนของตัวเองมากกวานักลงทุนท่ัวไปหรือไมอยางไร 
และพฤติกรรมการซ้ือขายสอแวววามีการ “ทําราคา” หรือไมเพียงใดนั้น จะตองอาศัยการวิเคราะหขอมูลการ
ซ้ือขายรายวันของบริษัทหลักทรัพยแตละราย ซ่ึงอยูนอกเหนือขอบเขตของรายงานฉบับนี้และผูวิจัยจะ
ดําเนินการศึกษาตอไป ในท่ีนี้ผูวิจัยเพียงแตบันทึกขอสังเกตเบ้ืองตนวา การวิเคราะหดังกลาวมีนัยสําคัญตอ
การศึกษาโครงสรางของตลาดหลักทรัพยและแรงจูงใจของบริษัทหลักทรัพย โดยเฉพาะในสถานการณ
ปจจุบันท่ีสัดสวนกําไรจากพอรตลงทุนมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องดังท่ีไดกลาวไปแลว และมีขอมูล
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ทางออมบางตัวท่ีบงช้ีวา ตลท. อาจ “เลือกปฏิบัติ” ตอบริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาด เชน ไมบังคับ
ใชกฏระเบียบการเปดเผยขอมูลอยางเครงครัดเทากับท่ีปฏิบัติตอบริษัทจดทะเบียนท่ีทําธุรกิจอ่ืน4 

ถาหากบริษัทหลักทรัพยไดรับผลตอบแทนสวนเกินจากธุรกรรมนี้สูงกวาผลตอบแทนเฉล่ียของนัก
ลงทุนท่ัวไปอยางมีนัยสําคัญและบงช้ีวามีสรางราคาหุน ผลลัพธดังกลาวก็อาจมีสวนอธิบายวาเหตุใดจํานวน
นักลงทุนรายยอยท่ีซ้ือขายมากกวาเดือนละหนึ่งคร้ังจึงแทบจะไมเพิ่มข้ึนเลยนับจากป 1997 ท่ีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจเปนตนมา และเหตุใดบริษัทหลักทรัพยผูครองตลาดบางแหงจึงมักแสดงทาทีตอตานแนวคิดการ
ปฏิรูปเชิงสถาบัน โดยเฉพาะการเปดเสรีตลาดหลักทรัพยและบังคับใชกฎหมายหลักทรัพยอยางเขมงวด
มากกวาท่ีแลวมา 

 

2.2 การกระตุนใหลูกคาสงคาํส่ังซ้ือขายถ่ีผดิปกติ (abnormally high churn rate) 

เนื่องจากบริษทัหลักทรัพยไดรับคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหลักทรัพยทุกคร้ังท่ีลูกคาสงคําส่ังซ้ือ
ขาย ประกอบกับปจจุบัน ตลท. ยังตรึงโครงสรางคาธรรมเนียมอยูท่ีคาธรรมเนียมข้ันตํ่ารอยละ 0.25 สําหรับ
การซ้ือขายทุกขนาด กอนจะทยอยปรับเปนข้ันบันไดในป 2010 และเปดเสรีในป 2012 บริษัทหลักทรัพยจึง
มีแรงจูงใจโดยธรรมชาติของการทําธุรกิจอยูแลวท่ีจะเช้ือเชิญใหลูกคาสงคําส่ังซ้ือขายหลายคร้ัง โดยเฉพาะ
นักลงทุนรายยอยท่ีซ้ือขายรายวัน (day trader) ลงทุนในหุนขนาดเล็กท่ีมีสภาพคลองสูง และอาศัยขอมูลจาก
พนักงานบริษทัหลักทรัพยผูดูแลบัญชีอยางสมํ่าเสมอในการตัดสินใจลงทุน อยางไรกต็าม บริษัทอาจ
แสวงหาผลตอบแทนสวนเกนิในทางท่ีสังคมไมพึงปรารถนาได ถาหากบริษัทกระตุนใหนักลงทุนรายยอย
ซ้ือขายถ่ีผิดปกติเกินไปมาก โดยเฉพาะถาพฤติกรรมดังกลาวสงผลใหนักลงทุนเก็งกาํไรเกินควร รับความ
เส่ียงเพิ่มข้ึนโดยท่ีไมไดกําไรจากการซ้ือขายเพ่ิมในสาระสําคัญ 

ความถ่ีในการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนรายยอยเปนประเดน็สําคัญใน ตลท. เนือ่งจากเปน
ตลาดท่ีนักลงทุนรายยอยมีสัดสวนการซ้ือขายสูงถึงรอยละ 62 ของมูลคาการซ้ือขายท้ังตลาด และนักลงทุน
รายยอยก็มีจํานวนท้ังหมดเพียงไมถึง 110,000 บัญชี5 ยิ่งนักลงทุนซ้ือขายถ่ีเพียงใด ความเร็วในการซ้ือขาย
หลักทรัพยโดยรวม (turnover velocity) ก็ยิ่งมีแนวโนมวาจะสูงตามไปดวย และยิ่งความเร็วในการซ้ือขาย
หลักทรัพยสูงเพียงใด ยิ่งมีแนวโนมท่ีตลาดจะมีความผันผวนสูง ซ่ึงกห็มายความวานักลงทุนมีตนทุน
ทางออมสูงตามไปดวยจากความเส่ียงท่ีสูงข้ึนตามระดับความผันผวน 

                                                        
4 อานรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สฤณี อาชวานันทกุล,  “การพัฒนาตลาดการเงินเพ่ือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 
กรณีศึกษาขาวสารในตลาดทุน” นําเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2551 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 29 

พฤศจิกายน 2551. 
5 สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย มกราคม-ตุลาคม 2552, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

การสํารวจความเร็วในการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 53 แหงท่ัวโลกท่ีเปนสมาชิกของ
สมาพันธตลาดหลักทรัพยโลก (World Federation of Exchanges: WFE) แยกตามขนาดของบริษทัจด
ทะเบียน แสดงผลการสํารวจตลาดหลักทรัพยในทวีปเอเชียไดดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ความเร็วในการซ้ือขายหลักทรัพย (turnover velocity) ในตลาดหลักทรัพยเอเชีย ป 2007 

 Large cap Mid cap Small cap Micro cap 
ชองวาง 

Large-Micro  
Stock 

Derivs/Shares* 
SET (ไทย) 63% 59% 94% 232% 169% 17% 

ASX (ออสเตรเลีย) 97% 71% 51% 72% -25% 120% 

BSE (อินเดีย) 17% 37% 72% 74% 57% 16% 

KLSE (มาเลเซีย) 19% 26% 47% 82% 63% 35% 

HKEX (ฮองกง) 45% 80% 72% 68% 23% 350% 

JSX (อินโดนีเซีย) 32% 53% 34% 16% -16% 0% 

KSE (เกาหลีใต) 115% 230% 510% 645% 530% 3,440% 

PSE (ฟลิปปนส) 15% 22% 15% 26% 11% 0% 

SGX (สิงคโปร) 40% 63% 102% 112% 72% 615% 

SSE (จีน) 38% 202% 276% 275% 237% 0% 

SZSE (จีน) 114% 220% 260% 310% 196% 0% 

TWSE (ไตหวัน) 92% 218% 205% 110% 18% 74% 

TSE (ญี่ปุน) 120% 140% 150% 305% 185% 36% 

คาเฉลี่ย 62% 109% 145% 179% 117% 362% 
*Stock Derivs/Shares = มูลคาตามสัญญา (notional value) ของตราสารอนุพันธท้ังหมดท่ีอางอิงหลักทรัพย / มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยท้ังหมด 
ท่ีมา: 2007 Domestic Market Capitalization Segmentation Survey, World Federation of Exchanges 
 

จากตารางขางตนพบวา ตลท. มีอัตราความเร็วในการซ้ือขายหลักทรัพยขนาดจิ๋ว (micro cap) สูงถึง 
232% ขณะท่ีความเร็วในการซ้ือขายหลักทรัพยขนาดใหญ (large cap) อยูท่ี 63% เทากับวาการซ้ือขาย
หลักทรัพยขนาดจิ๋วมีอัตราความเร็วสูงกวาหลักทรัพยขนาดใหญถึง 169% หรือ 1.69 เทา คิดเปนความ
แตกตางท่ีสูงเปนอันดับท่ี 5 ในเอเชีย รองจากตลาดหลักทรัพยเกาหลีใต เซ่ียงไฮ เส่ินเจิ้น  และโตเกียว
ตามลําดับ ซ่ึงลวนเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตท้ังในแงมูลคาตลาดรวมและจํานวนนักลงทุนรายยอยสูงกวา
ไทย โดยเฉพาะตลาดสองแหงในประเทศจีน อีกท้ังตลาดเกาหลีใตและโตเกียวก็เปนตลาดท่ีมีความ ‘ลึก’ 
คอนขางมาก โดยเฉพาะตลาดตราสารอนุพันธท่ีอิงราคาหุน ดังสะทอนในอัตราสวนมูลคาสัญญาตราสาร
อนุพันธอางอิงหุนตอมูลคาตลาดรวมท่ีอยูในระดับคอนขางสูง อัตราความเร็วของการซ้ือขายในตลาด
ดังกลาวจึงมีเหตุผลรองรับมากกวา ตลท. ดวยเหตุนี้ ขอมูลนี้จึงบงช้ีวาบริษัทหลักทรัพยใน ตลท. นาจะไดรับ
ผลตอบแทนสวนเกินจากการกระตุนใหนกัลงทุนซ้ือขายถ่ีผิดปกติจริงๆ 



สฤณี อาชวานันทกุล 15 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

 อยางไรก็ดี การทดสอบสมมุติฐานขางตนและการคํานวณผลตอบแทนสวนเกินท่ีเกิดข้ึนในกรณีนี้ 
จําตองอาศัยการวิจัยเชิงประจักษท่ีใชขอมูลรายวันและรายบริษัท เชน เปรียบเทียบจํานวนคร้ังท่ีเจาหนาท่ี
การตลาดของบริษัท (มารเกต็ต้ิง) โทรศัพทไปเชิญชวนใหลูกคาทํารายการ กับมูลคาและปริมาณการซ้ือขาย
หุนของบริษัทนั้นๆ ในแตละวัน โดยผูวิจยัจะศึกษาวจิัยตามแนวทางดังกลาวในโอกาสตอไป 

ความเร็วในการซ้ือขายหลักทรัพยในหลักทรัพยขนาดจิว๋ของนักลงทุนรายยอยซ่ึงคิดเปนรอยละ 62 
ของมูลคาการซ้ือขายท้ังตลาด มีสวนทําให ตลท. ผันผวนกวาตลาดหลักทรัพยใกลเคียง ดังตัวอยาง
เปรียบเทียบคาเฉล่ียความผันผวนในชวง 90 วัน กับมาเลเซีย สิงคโปร และฮองกง ระหวางป 2005-2007 ใน
แผนภาพท่ี 4 

แผนภาพท่ี 4 คาเฉล่ียความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยในชวง 90 วัน (average 90-day volatility of 
historical closing prices) ระหวางป 2005-2007 

 
ท่ีมา: ตลท., อางอิงจาก Bloomberg ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2007  

 

2.3 ผลตอบแทนสวนเกินจากกฏระเบียบ (rule-based rent) 

 ผลตอบแทนสวนเกินจากกฎระเบียบ หมายถึงผลตอบแทนสวนเกินท่ีบริษัทหลักทรัพยไดรับจาก
กฎหมาย กฎเกณฑ หรือกฎระเบียบท่ีเอ้ือประโยชนใหกับธุรกิจหลักทรัพย แหลงท่ีมาสําคัญของ
ผลตอบแทนสวนเกินประเภทนี้ใน ตลท. ท่ีสงผลกระทบเชิงลบตอนักลงทุนและพัฒนาการของตลาดทุนมี
ท้ังหมด 3 ชองทาง ไดแก 1. หลักเกณฑคาธรรมเนียมข้ันตํ่า 2. กฏหมายหลักทรัพยท่ีมอบอํานาจผูกขาด
ใหกับ ตลท. และยังไมเปดเสรีธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และ 3. กรณีท่ี ตลท. ซ่ึงยังมีรูปแบบเปน
องคกรไมแสวงหากําไรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายกอนใหญในการพัฒนาดัชนี ดึงดูดนักลงทุนรายใหม และ
ทําการตลาด ซ่ึงลวนเปนกจิกรรมท่ีบริษัทหลักทรัพยในประเทศอ่ืนปกติจะเปนผูแบกรับในฐานะคาใชจาย
ในการดําเนินงาน 
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โครงสรางคาธรรมเนียมปจจุบันท่ี ตลท. กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยทุกรายเก็บคาธรรมเนียมไมตํ่า
กวารอยละ 0.25 (ในกรณีซ้ือขายผานอินเทอรเน็ต ใหเกบ็รอยละ 60 ของคาธรรมเนียมการซ้ือขายท่ัวไป หรือ
เทากับรอยละ 0.15) เปนระดับท่ีคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมเฉล่ียในตลาดหลักทรัพยโลก 
Elkins McSherry บริษัทประเมินตนทุนในการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 60 แหงท่ัวโลก รายงาน
วาในไตรมาสท่ี 2 ของป 2552 คาธรรมเนียมในการซ้ือขายหลักทรัพยท่ัวโลกเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 0.1653 
เทานั้น และมีแนวโนมจะลดลงอยางตอเนื่องตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและกระแสการควบรวม
กิจการในธุรกจิบริหารจัดการกองทุน6  

หลักเกณฑคาธรรมเนียมข้ันตํ่าทําใหตนทุนทางตรงของนักลงทุนใน ตลท. อยูในระดับคอนขางสูง
เม่ือเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยช้ันนําในเอเชยี ดังแสดงในแผนภาพท่ี 5 ตนทุนทางตรงดังกลาวมีสวน
ลดทอนแรงจูงใจของนักลงทุนท่ีจะเขามาซ้ือขายหลักทรัพยใน ตลท. โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันท่ีสามารถ
ซ้ือขายในตลาดอ่ืนท่ีมีสภาพคลองสูงกวา มีคาธรรมเนียมตํ่ากวา และมีความเร็วในการทํารายการสูงกวา 

 
แผนภาพท่ี 5: ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย เกาหลีใต 
สิงคโปร ฮองกง ออสเตรเลีย และไตหวัน (basis point หรือ 1/100 ของ 1 เปอรเซ็นต) ป 2006 

 
ที่มา: ฝายพัฒนากลยทุธ ตลท., Elkins McSherry 

 

                                                        
6 Elkins McSherry LLC, August 2009 Newsletter.  
https://www.elkinsmcsherry.com/EM/pdfs/Newsletters/Aug_2009_newsletter.pdf 
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 ธุรกิจหลักทรัพยไทยในปจจุบันกําลังเตรียมพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปดเสรีคาธรรมเนียมอยาง
เต็มตัวในป 2012 กอนหนานัน้หลักเกณฑคาธรรมเนียมข้ันตํ่าจะปรับเปนแบบข้ันบันไดระหวางป 2010-
2011 สําหรับรายการที่มีมูลคาการซ้ือขายตํ่ากวา 20 ลานบาท ในขณะเดียวกัน ตลท. ก็กําลังเรงอํานวยความ
สะดวกใหกับนักลงทุนอยางคอยเปนคอยไป ยกตัวอยางเชน ในเดือนกนัยายน 2009 ตลท. ประกาศเปดให
นักลงทุนสงคําส่ังซ้ือขายแบบใชโปรแกรมอัตโนมัติ (algorithm trading) ได นับเปนคร้ังแรกท่ีเปดใหนัก
ลงทุนทํารายการโดยไมตองผานการแทรกแซงของเจาหนาท่ีการตลาดกอน อยางไรกต็าม ตลท. ยังกําหนด
วารูปแบบดังกลาวตองทําผานระบบการซ้ือขายของบริษัทโบรกเกอรท่ีเปนสมาชิกเทานั้น 

 หลักเกณฑคาธรรมเนียมข้ันตํ่ามีสวนสรางผลตอบแทนสวนเกินของบริษัทหลักทรัพยอยางมาก 
โดยเฉพาะเม่ือคํานึงวารายไดจากการใหบริการรวมกันประมาณรอยละ 94 ของอุตสาหกรรมหลักทรัพยไทย 
(บริษัทหลักทรัพย 39 แหงและ sub-broker 1 แหงใน ตลท.) มาจากคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยและ
ตราสารอนุพันธ ในขณะท่ีคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมหลักทรัพยโลกอยูท่ีรอยละ 48 เทานั้น โดยรายไดจาก
การใหบริการท่ีเหลือรอยละ 12 มาจากการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย รอยละ 8 มาจากการเปนท่ี
ปรึกษาทางการเงินใหกับลูกคาบริษัท และอีกรอยละ 32 มาจากบริการอ่ืน เชน การซ้ือขายตราสารหน้ี และ
การเปนท่ีปรึกษาดานวางแผนการเงินใหกบัลูกคารายยอย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 รายไดจากการใหบริการและคาใชจายของบริษัทหลักทรัพย เปรียบเทียบระหวางบริษัท
หลักทรัพยใน ตลท. กับคาเฉลี่ยของบริษัทหลักทรัพยท่ัวโลก 

รายไดจากการใหบริการ ป 2008   
 ไทย โลก 
การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 94% 48% 
การรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย 2% 12% 
การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน 3% 8% 
บริการอื่นๆ 1% 32% 
รวม 100% 100% 
   
คาใชจาย ป 2008 
 ไทย โลก 
คาใชจายพนักงาน 48% 53% 
คาธรรมเนียมและบริการจาย 8% 17% 
คาอุปกรณและสํานักงาน 16% 8% 
คาเดินทางและกิจกรรมสงเสริมการขาย - 8% 
คาใชจายอื่นๆ 28% 14% 
รวม 100% 100% 
   
 ไทย โลก 
อัตรากําไรกอนหักภาษีเงินได 17% 10% 

              ที่มา: รายงานประจําป 2551 สมาคมบริษัทหลักทรัพย, IBISWorld Global Investment Banking and Brokerage Report, July 2009. 
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หลังการเปดเสรีคาธรรมเนียมเต็มรูปแบบในป 2012 ถาหากคาธรรมเนียมเฉล่ียของบริษัท
หลักทรัพยไทยจะปรับตัวลดลงจากการแขงขันจนเทากบัอัตราคาธรรมเนียมเฉล่ียโลก คือรอยละ 0.1653 
รายไดจากการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยในระยะส้ันก็อาจลดลงถึงรอยละ 26 (บนฐานตัวเลขป 2008) 
คือจาก 17,118 ลานบาท เหลือเพียง 12,640 ลานบาท แตไมนานหลังจากนั้น คาธรรมเนียมท่ีตํ่าลงจะมีสวน
ชวยดึงดูดใหนักลงทุนสนใจเขามาลงทุนใน ตลท. มากข้ึน สงผลใหมูลคาการซ้ือขายในตลาดเพิ่มข้ึนจน
สามารถชดเชยรายไดท่ีหายไปไดบางสวน ดังสะทอนในประสบการณของตลาดหลักทรัพยทุกแหงท่ีเปดเสรี
คาธรรมเนียมไปแลวกอนหนานี้ อยางไรก็ดี ปฏิเสธไมไดวาการแขงขันท่ีจะเขมขนข้ึนทันทีท่ีเปดเสรี
คาธรรมเนียมจะสงผลใหบริษัทหลักทรัพยจํานวนมากประสบปญหาดานการเงินจนอาจตัดสินใจเลิกหรือ
ขายกิจการ แตนักลงทุนและตลาดโดยรวมจะไดรับประโยชนจากการทีบ่ริษัทหลักทรัพยไมไดรับ
ผลตอบแทนสวนเกินจากคาธรรมเนียมอีกตอไป เนื่องจากคาธรรมเนียมเฉล่ียในตลาดจะเปนผลลัพธของการ
แขงขันโดยเสรีระหวางบริษทัหลักทรัพย  

ขอมูลจากตารางท่ี 1 สะทอนวา นอกจากโครงสรางรายไดของบริษัทหลักทรัพยไทยจะข้ึนอยูกับ
คาธรรมเนียมการซ้ือขายเปนหลักแลว โครงสรางคาใชจายยังแตกตางจากคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม
หลักทรัพยโลกในบางประเด็น โดยเฉพาะในดานคาธรรมเนียมและบริการจาย คาเดินทาง และคาจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย บริษัทหลักทรัพยโลกมีคาใชจายเหลานี้คิดเปนรอยละ 25 ของรายจายท้ังหมด 
ประกอบดวยรอยละ 17 เปนคาใชจายดานงานวิจัย ขอมูล และบริการมืออาชีพ (professional services เชน ท่ี
ปรึกษาธุรกิจ โปรแกรมเมอร ฯลฯ) และอีกรอยละ 8 เปนคาเดินทางและจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ขณะท่ี
บริษัทหลักทรัพยไทยมีคาใชจายเหลานี้รวมกันเพียงประมาณรอยละ 8 ของคาใชจายท้ังหมดเทานั้น 

สาเหตุหลักประการหนึ่งท่ีบริษัทหลักทรัพยไทยมีภาระคาใชจายดานขอมูล บริการมืออาชีพ คา
เดินทาง และคากิจกรรมสงเสริมการขายคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมหลักทรัพยโลก คือการท่ี ตลท. 
เปนผูรับภาระคาใชจายเหลานี้แทน และการท่ี ตลท. เปนผูออกคาใชจายเหลานี้สวนหนึ่งก็มาจากการท่ี ตลท. 
ยังเปน “องคกรไมแสวงหากําไร” ท่ีมีท้ังเปาหมายเชิงสังคม (ใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการลงทุน ทํากิจกรรม
การกุศล ฯลฯ) และเปาหมายเชิงธุรกิจ (ในฐานะองคกรท่ีบริหารกิจการตลาดหลักทรัพย) ปะปนอยูใน
องคกรเดียวกัน กิจกรรมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑจึงถูกนับรวมอยูในพันธกิจดานสังคมของ ตลท. 
(ขยายฐานนักลงทุน) แทนท่ีจะเปนพันธกิจของบริษัทหลักทรัพยในฐานะกิจกรรมปกติของธุรกิจหลักทรัพย
ดังท่ีเปนในประเทศอ่ืน 

การเปรียบเทียบโครงสรางรายไดและคาใชจายในการดําเนินงานของ ตลท. ในป 2007 กับคาเฉล่ีย
ของตลาดหลักทรัพย 53 แหงท่ัวโลกท่ีเปนสมาชิกสมาพันธตลาดหลักทรัพยโลกในปเดียวกัน บงชี้ความ
แตกตางระหวาง ตลท. กับตลาดหลักทรัพยท่ัวไปอยางชัดเจน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 รายไดจากการใหบริการและคาใชจายของบริษัทหลักทรัพย เปรียบเทียบระหวางบริษัท
หลักทรัพยใน ตลท. กับคาเฉลี่ยของบริษัทหลักทรัพยท่ัวโลก ป 2007 

รายไดของตลาดหลักทรัพย ป 2007   
 รวมรายไดจากเงนิลงทนุ ไมรวมรายไดจากเงินลงทนุ
 ตลท. โลก  ตลท. โลก 
คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย 20% 58%   30% 60% 
คาธรรมเนียมหลักทรัพยจดทะเบียน 8% 8%   12% 8% 
รายไดจากเงินลงทุน 34% 3%  - - 
รายไดคาบริการขอมูล 3% 8%  4% 9% 
รายไดคาพัฒนาระบบและสนับสนุนเทคโนโลยี 1% 4%  1% 5% 
รายไดจากงานนายทะเบียนและรับฝากหลักทรัพย 23% 13%   35% 14% 
รายไดอื่น 13% 5%  19% 5% 
รวม 100% 100%  100% 100% 
      
คาใชจายของตลาดหลักทรัพย ป 2007  
 ตลท. โลก    
คาใชจายพนักงาน 39% 35%    
คาใชจายทางการตลาด 7% 3%    
คาใชจายในการบริการและการผลิตสื่อ 6% -    
คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 10% 9%    
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสํานักงานและติดตอสื่อสาร 18% 13%    
เงินอุดหนุนใหแกสาํนักงาน ก.ล.ต. / บังคับใชกฎหมาย 5% 9%    
คาใชจายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ* - 11%    
คาใชจายอื่น 14% 20%    
รวม 100% 100%    

              *หมายเหต:ุ ตลท. ไมเปดเผยตัวเลขคาใชจายเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศในรายงานประจําป 
ที่มา: รายงานประจําป 2550 ของ ตลท., 2007 Cost and Revenue Survey, World Federation of Exchanges. 

 
ตารางขางตนสะทอนวา หากไมนับรายไดจากเงินลงทุนซ่ึงมิใชรายไดจากการดําเนินกิจการตลาด

หลักทรัพย ตลท. มีรายไดจากคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยเพียงรอยละ 30 ของรายได เทียบกับ
คาเฉล่ียโลกท่ีรอยละ 60 ขณะท่ีมีรายไดจากงานนายทะเบียนและรับฝากหลักทรัพยรอยละ 35 ของรายได 
เทียบกับคาเฉลี่ยโลกท่ีรอยละ 14 (สาเหตุหนึ่งเนื่องจากตลาดหลักทรัพยหลายแหงได outsource งานบริการ
หลังการซ้ือขาย (post-trading services) ท้ังหมดออกไปใหบริษัทอ่ืนทําแทน อาทิ บริษัท Clearstream) สวน
ในดานคาใชจาย ตลท. มีคาใชจายทางการตลาดและการผลิตส่ือรวมกันสูงถึงรอยละ 13 ของคาใชจาย
ท้ังหมด ขณะท่ีคาเฉล่ียของตลาดหลักทรัพยโลกอยูท่ีรอยละ 3 เทานั้น 

การที่ ตลท. ออกคาใชจายท่ีบริษัทหลักทรัพยในประเทศอ่ืนเปนผูรับภาระมากกวาบริษัทหลักทรัพย
ไทย มีสวนทําใหอัตราสวนคาใชจายตอรายไดของ ตลท. สูงถึงรอยละ 95 และทําให ตลท. ขาดทุนทุกปหาก
ไมนับรายไดจากเงินลงทุน และทําให ตลท. มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตํ่ากวาตลาดหลักทรัพยแทบ
ทุกตลาดในเอเชีย ดังตัวอยางในแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพท่ี 6: อัตราสวนคาใชจายตอรายไดของ ตลท. เปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยอ่ืนในภูมิภาค ป 2006 

 
ที่มา: รายงานประจําป ของ ตลท. และตลาดหลักทรัพยอืน่ รวบรวมโดย Boston Consulting Group 

 
ขอมูลเหลานี้บงช้ีวา ผลตอบแทนสวนเกินจากคาธรรมเนียมข้ันตํ่า ประกอบกับผลตอบแทน

สวนเกินจากการไมมีคาใชจายดานการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑเทาท่ีควรเพราะ ตลท. เปนฝายรับภาระ
เหลานี้แทน นาจะเปนสาเหตุหลักสวนหนึ่งท่ีทําใหบริษัทหลักทรัพยไทยมีอัตรากําไรกอนหักภาษีสูงถึงรอย
ละ 17 เทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรมหลักทรัพยโลกซ่ึงอยูท่ีประมาณรอยละ 10 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ขางตน 

 

3. อิทธิพลของบริษัทหลกัทรัพยในโครงสรางการบริหารจัดการ ตลท. 

ปจจุบัน ตลท. เปนตลาดหลักทรัพยสวนนอยในโลกท่ียังไมเปดเสรีและแปลงสภาพเปนบริษัท
มหาชน มีรูปแบบเปนองคกรไมแสวงหากําไรแตตองดําเนินกิจการตลาดหลักทรัพยท่ีมีการแขงขันสูงข้ึน
เร่ือยๆ ตามกระแสโลกาภิวัตนในภาคการเงิน กอนหนานี้ผูวิจัยเคยกลาวถึงอิทธิพลของบริษัทหลักทรัพยใน
โครงสรางการบริหารจัดการของ ตลท.  ไวดังตอไปนี้7 

“ถึงแมวา พ.ร.บ. หลักทรัพย จะกําหนดใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“ก.ล.ต.”) มีอํานาจเต็มท่ีตามกฎหมายในการกํากับดูแล ตลท. ปจจุบัน ตลท. มีสถานะเปน “องคกรกํากับ

                                                        
7 ปรับปรุงเน้ือหาเล็กนอยจาก สฤณี อาชวานันทกุล และ กิตติชัย แซล้ี, “การเปล่ียนแปลงโครงสรางอํานาจในการจัดสรรทุน
ในระบบเศรษฐกิจไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน” นําเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจําป 2550 ของคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  12 กันยายน 2550. 
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ดูแลตนเอง” (Self-Regulatory Organization: SRO) ภายใตบันทึกขอตกลงกับ ก.ล.ต. ซ่ึงใหอํานาจ ตลท. ใน
การออกประกาศและขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดรอง โดยไมตองขออนุมัติ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน เชน กฎเกณฑเกี่ยวกับการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย บริการดานนาย
ทะเบียนหลักทรัพย รวมท้ังทําหนาท่ีเปน “ดานแรก” ในการติดตามสภาพการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 
เพื่อยับยั้งหรือรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําทุจริต เชน การสรางราคาหุน นอกจากบทบาทของ SRO 
ท่ีไดรับมอบหมายจาก ก.ล.ต. แลว ตลท.ยังมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลธุรกิจบางดานของ
บริษัทสมาชิก (ซ่ึงหมายถึงบริษัทหลักทรัพย) เชน ระดับคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหลักทรัพย และระบบ
การแขงขันในตลาด 

ปจจุบันไดมีการแกไขกฎระเบียบใหลดจํานวนกรรมการในคณะกรรมการ ตลท. ท่ีเปนตัวแทนของ
บริษัทสมาชิกจาก 5 คน เหลือ 3 คน และเพ่ิมกรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนแทนที่อีก 2 คน 
โดยอางวาเพื่อเปดโอกาสใหบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียในตลาดทุนท่ีไมใชบริษัทสมาชิก 
(บริษัทหลักทรัพย) เขามามีสวนรวมในการบริหาร ตลท. มากข้ึน แตในความเปนจริง บริษัทหลักทรัพยยงัคง
มีอิทธิพลเหนือคณะกรรมการ ตลท. คอนขางมากโดยใชกลไกท้ังโครงสรางทางการ และการล็อบบ้ีผานสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทยหรือ FetCo (ยอมาจาก Federation of Thai Capital Market Organizations) ซ่ึงขอมูลจาก
เว็บไซด FetCo8 ระบุวา “จัดต้ังข้ึนโดยความรวมมือระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยในป 2547 
โดยความรวมมือของ 6 องคกร ประกอบดวย สมาคมบริษัทหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคม
นักวิเคราะหหลักทรัพย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และ ตลท.” ท้ังนี้เปนท่ีนา
สังเกตวา บริษัทจดทะเบียนซ่ึงโดยท่ัวไปมิไดมีผลประโยชนท่ีสอดคลองกันกับผลประโยชนของบริษัท
หลักทรัพย และมิใช “องคกรท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย” แตอยางใด กลับไดรับการอุปโลกนใหเปน
สมาชิกของ FetCo ดวย 

เนื่องจากบริษัทสวนใหญท่ีเปนสมาชิกของ 3 องคกรสมาชิกของ FetCo ไดแก สมาคมบริษัท
หลักทรัพย สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปนบริษัทสมาชิกหรือเปน
บริษัทในเครือบริษัทท่ีเปนสมาชิก ตลท. ดวย (เนื่องจากตลาดทุนไทยยังแทบไมเคยมีสถาบันการเงินตัวกลาง 
(เชน สถาบันวิเคราะหหลักทรัพยอิสระ) ท่ีไมไดประกอบธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยหรือเปนบริษัทใน
เครือของธุรกิจนี้ดวย) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจึงมีอํานาจครอบงําคณะกรรมการ ตลท. ผานกลุมอิทธิพลท้ัง
สองกลุม ดังแสดงในแผนภาพท่ี 7 
 

                                                        
8 http://www.fetco.or.th/th/about.html  



22 บทความเร่ือง อํานาจเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพย 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

แผนภาพท่ี 7: โครงสรางอํานาจในการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย 

FetCo* 

คณะกรรมการ ตลท. 11 คน 

กรรมการที ่ก.ล.ต. แตงตัง้ไม
เกนิ 5 คน ตองมาจากบจ. 
อยางนอย 1 คน 

ผูจดัการ ตลท. 

กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจาก
บรษิทัสมาชกิ 3 คน และ
บรษิทัจดทะเบยีน 2 คน 

สมาคม บล. 

สมาคม บลจ. 

สมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย 

สมาคมนักวิเคราะห 

สมาคม บจ. 

กลุมอิทธิพล 1: โครงสรางทางการ     

*FetCo = Federation of Thai Capital Market Organizations 
คอืชือ่ภาษาองักฤษของสภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

กลุมอิทธิพล 2: สภาธรุกิจตลาดทุนไทย 

บริษทัสมาชิก 
เป็นสมาชกิ 

กาํกบัดแูล 

เลอืกตัง้ เลอืกตัง้ 

 
 
เม่ือพิจารณาท่ีมาของกรรมการในคณะกรรมการ ตลท. ชุดปจจุบัน นอกเหนือจากผูจัดการ พบวา

ประธานกรรมการเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ กรรมการ 2 คนเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยผูเช่ียวชาญดานการเงิน กรรมการ 4 คนเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย กรรมการ 2 
คนเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ และกรรมการอีก 1 คนเปนประธานกรรมการ
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน 

เนื่องจากกรรมการ 7 ใน 10 คน (ไมนับผูจัดการ ตลท.) ลวนมาจากองคกรท่ีเปนสมาชิก FetCo และ
กรรมการจํานวนมากท่ีสุดท่ีมาจากผูไดสวนไดเสียกลุมเดียวกัน (voting bloc) คือ 4 คน เปนตัวแทนของ
บริษัทหลักทรัพย ก็หมายความวา หากองคกรสมาชิกใน FetCo มีมติเห็นชอบในวาระใดก็ตามท่ีตองการไป
ผลักดันในคณะกรรมการ ตลท. แลว ก็เปนการยากท่ีประธานกรรมการและผูไมมีสวนไดเสีย 2 คน จะออก
เสียงคัดคานวาระดังกลาวไมใหกลายเปนมติของท่ีประชุม 

ท้ังนี้ เปนท่ีนาสังเกตดวยวา ประเทศไทยไมเคยมีตัวแทนของนักลงทุน ไมวาจะเปนนักลงทุน
สถาบันหรือนักลงทุนรายยอย ในคณะกรรมการ ตลท. เลย นอกจากนี้ เงินทุนในการดําเนินงานท้ังหมดของ
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ซ่ึงเปนหนึ่งในองคกรผูรวมกอต้ัง FetCo และประกาศวา “เปนแกนนําในการ
คุมครองปกปองสิทธิของผูลงทุน” ก็มาจาก ตลท. และบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย ทําใหไมอาจ
ดําเนินงานอยางเปนอิสระจาก ตลท. ไดอยางแทจริง” 

 
การท่ีบริษัทหลักทรัพยโดยรวมยังมีอิทธิพลสูงมากในการบริหารจัดการ ตลท. เปนสาเหตุหนึ่งท่ี

อธิบายความยั่งยืนยาวนานของผลตอบแทนสวนเกินท่ีบริษัทหลักทรัพยไดรับจากกฎระเบียบตางๆ 
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โดยเฉพาะอํานาจผูกขาดของ ตลท. และหลักเกณฑคาธรรมเนียมข้ันตํ่า เพราะบริษัทหลักทรัพยโดยท่ัวไป
ยอมมีแรงจูงใจท่ีสงวนผลตอบแทนสวนเกินของตน และดังนั้นจึงยอมใชอิทธิพลเหนือองคกรเปนเคร่ืองมือ
ในการอนุรักษกฎระเบียบท่ีพิทักษผลตอบแทนสวนเกินเอาไว ถึงแมวาจะเปนผลเสียตอนักลงทุนและ
ลิดรอนความสามารถในการแขงขันของ ตลท. อยางตอเนื่องก็ตาม 

 

4. บทสรุป 

รายงานฉบับนี้นําเสนอเพียงเคาโครงของชองทางท่ีบริษัทหลักทรัพยสามารถใชในการแสวงหา
ผลตอบแทนสวนเกินใน ตลท. โดยท่ียังมิไดคํานวณมูลคาของผลตอบแทนสวนเกินดังกลาวออกมาเปน
ตัวเลข เนื่องจากข้ันตอนดังกลาวจะตองอาศัยขอมูลเชิงลึกท่ีอยูนอกเหนือขอบเขตของรายงาน ซ่ึงผูวิจัยจะ
ดําเนินการศึกษาในลําดับตอไป แตอยางไรก็ตาม ขอมูลเบ้ืองตนก็เพียงพอท่ีจะบงช้ีวา ปจจุบันบริษัท
หลักทรัพยมีอํานาจเหนือโครงสรางการบริหารจัดการ ตลท. จริง และบริษัทหลักทรัพยโดยรวมก็ใชอํานาจ
ดังกลาวในการแสวงหาผลตอบแทนสวนเกินในหลายชองทาง โดยเฉพาะจากการสนับสนุนใหนักลงทุนราย
ยอยซ้ือขายหลักทรัพยถ่ีผิดปกติ และจากกฎระเบียบท่ีพิทักษอํานาจผูกขาดของ ตลท. ไมเปดเสรีธุรกิจ
หลักทรัพย และดํารงหลักเกณฑคาธรรมเนียมข้ันตํ่า  

ผลตอบแทนสวนเกินเหลานี้ลวนมีสวนเพิ่มตนทุนในการซ้ือขายของนักลงทุนทั้งทางตรงและ
ทางออม สงเสริมใหนักลงทุนรายยอยซ้ือขายแบบเก็งกําไรมากกวาดูปจจัยพื้นฐานหรือไมก็ละเลยพฤติกรรม
ดังกลาว ตลาดหลักทรัพยไทยมีความผันผวนสูงกวาตลาดหลักทรัพยคูแขง ประชาชนขาดแรงจูงใจท่ีจะเขา
มาลงทุนเพราะมองวาตลาดหลักทรัพยเส่ียงเกินไป การไมเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยสงผลใหบริษัท
หลักทรัพยพึ่งพารายไดจากคาธรรมเนียมซ้ือขายสูงเกินไป ไมเกิดการแขงขันดานราคาและนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑทางการเงินไมหลากหลาย การท่ี ตลท. แบกรับภาระทางการตลาดและผลิตส่ือแทนบริษัท
หลักทรัพยในสัดสวนท่ีสูงกวาตลาดหลักทรัพยอ่ืนมาก (ไมวาจะมองวาเปนสวนหน่ึงของ “พันธกิจเพื่อ
สังคม” หรือไมก็ตาม) สงผลใหประสิทธิภาพของ ตลท. ตํ่ากวาตลาดหลักทรัพยคูแขง ลิดรอนความสามารถ
ในการแขงขันและปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีปรวนแปรและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ยังไมนับ
ผลตอบแทนสวนเกินจากการทุจริตในตลาดหลักทรัพย ไมวาจะดวยตัวเองหรือรวมมือกับลูกคา ซ่ึงผูวิจัยยัง
มิไดทําการศึกษาวามีขนาดและสัดสวนเทาไรใน ตลท. 

ถึงท่ีสุดแลว ผลตอบแทนสวนเกินของบริษัทหลักทรัพยในแตละชองทางท่ีไดอธิบายไปแลวขางตน
ลวนสงผลในแงลบ เนื่องจากเปนการไดประโยชนบนความสูญเสียของผูมีสวนไดเสียฝายอ่ืน โดยเฉพาะนัก
ลงทุนและตลาดหลักทรัพย  และความสูญเสียเหลานั้นก็ลวนแตสงผลเสียตอสภาพคลองและประสิทธิภาพ
ของตลาดหลักทรัพยโดยรวม ทําใหนักลงทุนยิ่งขาดแรงจูงใจท่ีจะเขามาลงทุน สภาพคลองยิ่งหดหาย มี
แนวโนมวาจะกอเกิดเปน “วงจรอุบาทว” ท่ียากแกการคล่ีคลาย 
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ความเช่ือมโยงระหวางปจจัยตางๆ ท่ีสําคัญตอประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมน้ันสามารถสรุปได
ในแผนภาพท่ี 8  

 
แผนภาพท่ี 8: ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย 

 
    ที่มา: Swati Ghosh และ Ernesto Revilla, “Enhancing the Efficiency of Securities Markets in East Asia”, The World Bank, 2007. 

 
เนื่องจากผลตอบแทนสวนเกินของบริษัทหลักทรัพยมีผลเสียตอท้ังประสิทธิภาพของตลาดและขีด

ความสามารถในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยในฐานะองคกร รัฐจึงควรเขามามีบทบาทในการกําจัด
ผลตอบแทนสวนเกินดังกลาวอยางเรงดวน ในแงนี้ มาตรการเปดเสรีคาธรรมเนียมท่ีจะเร่ิมจากการปรับ
หลักเกณฑข้ันตํ่าเปนข้ันบันไดระหวางป 2010-2011 และเปดเสรีเต็มรูปแบบในป 2012 ตลอดจนนโยบาย
เปดเสรีตลาดหลักทรัพยและแปลงสภาพตลาดหลักทรัพยเปนบริษัทมหาชนท่ีจะดําเนินการในป 2010 ตาม
แผนพัฒนาตลาดทุน ก็ลวนแตเปนมาตรการท่ีนาจะชวยลดทอนหรือกําจัดผลตอบแทนสวนเกินไดใน
อนาคต – เร่ิมจากการกําจัดอํานาจครอบงํา ตลท. ของบริษัทหลักทรัพย. 


