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  ค าน า 
             

 รายงาน สรุปการศึกษา สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ หลักทรัพย์ใน

ประเทศไทย  เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา  “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพื่อจัดท า

แนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติย

ภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่ง ขัน

ของธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอ บหมายให้บริษัท ซี เอ 

อินเตอร์ชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553  โดย

ข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษาทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่

ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ

ในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ และการสัม มนาระดมความคิดเห็นจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านัก

บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 
 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์  

  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง  ผู้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นธุรกิจที่ด าเนินการหลักเกี่ยวกับ

หลักทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงจ าแนกเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้แก่  
1) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการคือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า

หลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ อาจมีกิจการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ รวมท้ังการ

จัดการกองทุนร่วมด้วย เป็นต้น  
2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ น (บลจ .) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการ คือ การจัดการกองทุนตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมต่างๆ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น  

3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน  (บลท.) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการ  คือ การจัดการเงินร่วม

ลงทุน  

4) บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน (บลป.) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการ  คือ การเป็นที่ปรึกษาการ

ลงทุน  
สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้  
จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่ขออนุญาตประกอบ ธุรกิจกับคณะกรรม การก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ ปี 2552 มีจ านวน 72 ราย โดยจ าแนกเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 44 ราย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 ราย บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการ

ลงทุนอย่างละ 3 ราย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (2547-2552) จ านวนธุรกิจมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปีร้อยละ  

5.92 จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีการส่งงบการเงินในปี 2551 กิจการทั้งหมดมีรายได้รวมกันประมาณ

กว่า 2.9 หม่ืนล้านบาท จ าแนกเป็นรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ 20,646.26 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน 8,727.08 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุ น 13.40 ล้านบาท และบริษัทท่ีปรึกษาการลงทุน 

11.64 ล้านบาท โดยในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2547-2551) รายได้มีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.10 ต่อปี 
ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมี ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% มีจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.89 ส่วนกิจการที่มี

ต่างชาติมาร่วมทุนโดย ถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% มีจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.99 โดยประเทศที่เข้า

มาร่วมถือหุ้นในกิจการหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง 

และกิจการที่มีสถานะเป็นต่างด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% มีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.13 โดยเป็น

นักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ตามล าดับ  

ด้านความสามารถในการแข่งขัน และจุดแข็งที่ชัดเจนของผู้ประกอบการไทย  พบว่าแตกต่างกันออกไปตาม

สถานภาพการถือหุ้น โดยจุดแข็งที่ส าคัญของกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ท่ี มีคนไทยถือหุ้น100% คือ มีการเตรียมความ

พร้อมส าหรับการแข่งขันด้านการควบรวมกิจการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ โดยมีผลท าให้เงินระดับเงินกองทุน

ส ารองของกิจการเพิ่มข้ึน รวมท้ังมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ส่วนจุด

แข็งของกิจการที่มีตา่งชาติร่วมทุน ได้แก่ การมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายและการมีการบริการจัดการในธุรกิจที่ดี 

ด้านจุดอ่อนและข้อจ ากัดพบว่า  ผู้ประกอบการไทยมีจุดอ่อนท่ีส าคัญ  คือ รูปแบบการให้บริการไม่มีความหลากหลาย 

ไม่มีผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย และไม่มีการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เท่าที่ควร ในขณะที่กิจการที่มี

ต่างชาติร่วมทุนไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องดังกล่าว 

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจหลักทรัพย์  

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้ วยจ านวน ผู้ประกอบการ ในธุรกิจ ประมาณการมูลค่าตลาดจาก

รายได้ของธุรกิจ สัดส่วนของจ านวน มูลค่าตลาด  และมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคงอยู่

และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง ทั้งกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วม ทุนในสัดส่วนไม่เกิน 49 % 

กิจการต่างด้าวที่มาขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542  
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1.1. จ านวนผู้ประกอบธุรกิจ 

 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เมษายน 2553) 

 

จ านวนผู้ประกอบการ ทั่วประเทศที่คงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง ณ ปี 2552 มีจ านวน 72 ราย 

แบ่งเป็นผู้ให้บริการบริษัทหลักทรัพย์ 44 ราย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 ราย บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงิน

ร่วมลงทุน 3 ราย และบริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน 3 ราย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (2547-2552) จ านวน

กิจการมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.92 ต่อปี  

 

1.2. มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ  

 

ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะคงอยู่และ ยังด าเนินกิจการ ที่มีการส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าในแต่ละปี 

2547 2548 2549 2550 2551 2552

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน - - 2 2 3 3

บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน 2 2 2 3 3 3

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 14 17 18 21 22 22

บริษัทหลักทรัพย์ 38 41 42 43 43 44
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จ านวนกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง

จ าแนกตามประเภทกิจการ ในปี 2547-2552

 ปี พ.ศ. ประเภทกิจการ

2547 2548 2549 2550 2551

บริษัทท่ีปรกึษาการลงทุน 11,006,209 12,938,940 12,523,911 21,362,662 11,639,038 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการเงินรว่มลงทุน 9,903,082 16,734,631 17,697,330 8,893,391 13,396,947 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 3,876,007,912 4,524,150,411 5,054,588,067 8,035,424,564 8,727,080,555 

บริษัทหลกัทรัพย์ 26,832,350,875 24,902,519,324 24,973,519,454 25,538,884,936 20,646,262,244 
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รายได้ของธุรกิจจ าแนกตามประเภทกิจการ ในปี 2547-2551

 ประเภทกิจการ
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 ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า รายได้ของสถานประกอบการทุกประเภทรวมกัน ณ ปี 2551 

มีมูลค่าประมาณ 29,398 .38 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ 20,646 .26 ล้านบาท บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน 8,727.08 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน 13.40 ล้านบาท และบริษัทท่ี

ปรึกษาการลงทุน 11.64 ล้านบาท ในรอบ 5 ปี (2547-2551) รายได้รวมของธุรกิจมีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ย

ร้อยละ 1.10 ต่อปี โดยผู้น าตลาดของบริการซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงมีรายได้สูงสุดในช่วงปี พ .ศ.2549-2551 ได้แก่ 

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด บลจ.กสิกรไทย จ ากัด บล.ภัทร 

จ ากัด (มหาชน ) บล.เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน ) บลจ.ไทยพาณิชย์  จ ากัด  บล .เคจีไอ (ประเทศไทย ) จ ากัด 

(มหาชน) บล.บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด บล.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) และ บล .บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน) เป็นต้น โดยในปี 2551 พบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดท่ีเป็นสัญชาติไทย 100% มีเพียง 2 ราย คือ 

บล.ไทยพาณิชย์  จ ากัด และ บลจ .กสิกรไทย  จ ากัด ผู้น าตลาด 5 ราย มีต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% โดย

ผู้น าตลาด 2 ราย คือ บล .ภัทร จ ากัด (มหาชน ) และ บล .บัวหลวง จ ากัด (มหาชน ) ผู้ถือหุ้นหลักมาจากป ระเทศ 

สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ส่วนผู้น าตลาดอีก 3 ราย ไม่สามารถระบุ สัญชาติของผู้ถือหุ้น ได้เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีการ

เปลี่ยนแปลงตามการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ บล .เอเชียพลัส จ ากัด (มหาชน) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย ) 

จ ากัด (มหาชน) และ บล.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) และผู้น าตลาด 3 ราย มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าว คือ บล .กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย ) บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย ) จ ากัด และ บล.บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประทศไทย ) จ ากัด โดยมี

สัญชาติสิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ตามล าดับ  
1.3. สัดส่วนของจ านวนการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ  

จากข้อมูลกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และด าเนินกิจการอยู่

จริง ในปี 2551 จ านวน 71 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจบริการซ้ือขายหลักทรัพย์มีต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อด าเนิน

ธุรกิจมากน้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จา กข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับ

ผู้ประกอบการต่างชาติ โดยพบว่ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.89 

ส่วนกิจการที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.99 โดยสัญชาติท่ีเข้า

มาร่วมลงทุนในกิจการส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ตามล าดับ ส่วน

กิจการที่มีสถานะเป็นต่างด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% มีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.13 โดยส่วนใหญ่

มาจากประเทศสิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย  

 

 

ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยูท่ี่ยังด าเนินกิจการอยู ่

ณ ปี 2551 

สัญชาติไทย 

100%, 47.89%

บริษัทต่างด้าว, 

21.13%

อังกฤษ, 4.23%

สหรัฐอเมริกา, 2.82%

มาเลเซีย, 1.41%

สิงคโปร์, 1.41%

ฮ่องกง, 1.41%

อื่นๆ, 19.72%

สัดส่วนจ านวนกิจการที่มีตา่งชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(30.99%)
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2. การเข้ามาสู่ธุรกิจบริการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ พ .ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ปี 2543-2552) 

กิจการต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าด าเนินการในประเทศไทย ภายใต้ พ .ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2542  จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ปี 2552 มีจ านวนทั้งสิ้น 15 ราย โดยส่วนใหญ่เป็น

นักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ (26.67%) รองลงมาเป็นนักลงทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ (13.33%) ญี่ปุ่น 

(13.33%) และมาเลเซีย (6.67) ตามล าดับ โดยลักษณะกิจกรรมของธุรกิจเป็นบริการที่ปรึกษาการลงทุน ค้า

หลักทรัพย์ จัดการกองทุน เช่น จัดการกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ้ือขาย

ธนบัตรต่างประเทศ เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น  
 

3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

3.1. หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงมีหน้าที่และมาตรการในการก ากับดูแลธุรกิจ ดังนี้  

- การสร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติในการก าหนดกฎเกณฑ์การพัฒนาตลาดทุนไทย 

- การสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการใหม่ๆ ในการก ากับดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาใน
ตลาดทุนมากข้ึน 

- การปรับกฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสถาพคล่องแก่ผู้ประกอบการมากยิ่งข้ึน 

- การดูแลความเสี่ยงของระบบ  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  (Net 

Capital Rule: NCR) ส าหรับบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้มีความรัดกุมและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

3.2. หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 

หน่วยงานเกี่ยวขัองกับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ได้แก่  

1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีโครงการ/กิจการ เช่น  

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการลงทุนยังส่วนกลาง  และส่วน

ภูมิภาคผ่านรูปแบบกิจกรรม SET in the City  

- โครงการ The Star Marketing 2009 เปรียบเสมือนเวทีให้เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทสมาชิก

มาแข่งขันหาลูกค้าใหม่  โดยให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ การตลาดที่สามารถหาลูกค้าใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ตลาดตรา

สารหนี้ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ 

2) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ท าหน้าที่ดูแลสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมบุคล ากรของบริษัท

หลักทรัพย ์โดยการจัดแนวทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรมพื้นฐานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  ตลอดจนแนว

ปฏิบัติท่ีพึงกระท าและที่ไม่พึงกระท าตามจรรยาบรรณของการกระกอบวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดสัมมนาในการให้ความรู้  ความเข้าใจสู่ผู้บริหาร

ระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษา วตท. 

4) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน  (TSI) จัดท า โครงการ Young Financial Star 

Competition 2009 (YFS) เป็นการเปิดเวทีเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการวางแผนเงินและหลักทรัพย์ 

5) สมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) สมาคมได้ประกาศจรรยาบรรณของการจัดการลงทุน

เพื่อให้สมาชิกน าไปปฏิบัติตาม โดยมีประเด็นที่ส าคัญ เช่น สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต และมี

จริยธรรม ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและ
การควบคุมที่ดี เป็นต้น 
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4. โครงสร้างของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปโครงสร้างของธุรกิจ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ  การใช้ทรัพยากรในการด าเนิน

ธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวิธีทางการตลาด ได้ดังนี้ 

4.1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตามการจ าแนกของ  ก.ล.ต. จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ บริษัท

หลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน  (บลท.) และบริษัท

หลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน (บลป.) โดยกิจการแต่ละประเภทมีลักษณะการด าเนินธุรกิจหรือการให้บริการหลัก 

ดังนี ้
1) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการคือ  

- การเป็นนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ (Broker) ให้แก่ผู้อื่นโดยได้ค่านายหน้า 

- การค้าหลักทรัพย์ในนามของตนเอง โดยการกระท านอกตลาดหลักทรัพย์  

- การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  

- การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เป็นการรับหลักทรัพย์ท้ังหมดหรือบางส่วนจากบริษัทเจ้าของ

หลักทรัพย์เพื่อจ าหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทน  

2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการคือ การจัดการกองทุ น

ตามโครงการจัดการกองทุนรวม โดยการออกหน่วยลงทุนแต่ละโครงการจ านวนแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อน าเงินที่ได้ไป

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือน าไปหาดอกผลด้วยวิธีอื่นๆ รวมท้ังการให้บริการด้านการจัดการกองทุน

ของบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งแต่  5 คนข้ึนไป โดยได้รับมอบหมา ยให้จัดการลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จาก

หลักทรัพย ์ 

3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน (บลท.) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการ คือ การจัดการ

เงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) คือ การรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อไป

จัดต้ังนิติบุคคลร่วมลงทุน  และขอข้ึนทะเบียนนิติบุคคลร่วมลงทุนดังกล่าวไว้กับส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ

บริหารเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนนั้น โดยอาจส่งบุคลากรเข้าบริหารในกิจการที่นิติบุคคลร่วมลงทุนน าเงินไปลงทุน 

4) บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน (บลป.) มีกิจกรรมหลักในการให้บริการ  คือ การเป็นที่

ปรึกษาการลงทุน เป็นการให้ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าของการลงทุน ความเหมาะสมใน

การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ โดยได้รับค่าตอบแทน 

 ทั้งนี้  กิจการที่ส ามารถให้บริการด้านหลักทรัพย์ได้ต้องขอใบอนุญาตให้บริการจาก ก .ล.ต.ก่อน 

โดยใบอนุญาตจะจ าแนกออกเป็นกิจกรรมได้ ได้แก่ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ 

(3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (5) การจัดการกองทุน (6) การจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (7) กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (8) การจัดการเงินร่วมลงทุน (9) ประเภทกิจการอื่น เป็นต้น ท้ังนี้กิจการ

หนึ่งๆ สามารถขอใบอนุญาตให้บริการมากกว่า 1 กิจกรรมหรือใบอนุญาต  หรืออาจมีการขออนุญาต ให้บริการแบบ

ครบวงจร (Full Services) ได้ โดยเป็นการขอใบอนุญาตเพียง 1 ใบ  แต่สามารถให้บริการได้หลายกิจกรรม โดยผู้ที่

สามารถขออนุญาตให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์ อาจไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ท้ัง 4 ประเภทดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซ่ึง

กิจการธนาคารและประกันภัยก็สามารถเข้ามาให้บริการได้ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ เน้นกลุ่ มเป้าหมายเฉพาะ

ผู้ประกอบการ 4 กลุ่มข้างต้นเท่านั้น เนื่องจากให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นหลัก 

จากการศึกษาพบว่าธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการให้บริการหรือขอใบอนุญาต

แบบ Full Service และได้ขอใบอนุญาตแบบเดี่ยวเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมร่วมด้วย ท าให้ไม่สามารถแยกแยะประเภท

กิจการหรือการให้บริการได้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร  ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่างๆ  จึงจ าแนกผู้ประกอบการ

ออกเป็นกิจการ สัญชาติไทย  100% และกิจการที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้กิจการที่มีต่างชาติร่วมลงทุน
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หมายถึงกิจการที่จดทะเบี ยนในประเทศไทย โดยต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายก าหนด และกิจการ

ต่างชาต ิที่ขออนุญาตเข้ามาด าเนินการในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ 

4.2. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการจ านวน 11 ราย พบว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะ

การด าเนินธุรกิจทั้ง 4 กลุ่ม มีแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ใชในการด าเนินธุรกิจไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยส่วน

ใหญ่ใช้ปัจจัยภายในประเทศ โดยด้านเงินทุน ส่วนใหญ่มีเงินทุนสูงต้ังแต่ 100 ล้านบาท ไปจนถึง 2,000 ล้านบาท ซ่ึง

ทุนจดทะเบียนที่มา จากนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายภายในประเทศก าหนด ส าหรับ

ทรัพยากรด้านอื่นๆ ได้แก่ บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ มีการใช้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 10-20 ส่วนด้าน

เครื่องมือ /เทคโนโลยี เช่น ซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการต่างๆ และรูปแบบวิธีการบริห ารจัดการ มีการใช้จาก

ต่างประเทศในสัดส่วนค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 40-45  

4.3. กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เมื่อจ าแนกตามกิจกรรมในการให้บริการ สามารถจ าแนกได้ดังนี ้

1) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ส าหรับบริการนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์มีกลุ่มเป้าหมาย

หลักคือ นักลงทุนรายย่อยท้ังที่เป็นนักลงทุนระยะยาวกับนักเก็งก าไร และนักลงทุนสถาบันทั่วไปที่ต้องการซ้ือขายหุ้น

ผ่านตลาดหลักทรัพย์ หากเป็นบริการการค้าหลักทรัพย์ในนามของตนเอง กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญคือลูกค้าสถาบัน

ต่างๆ ส าหรับบริการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ กลุ่มเป้าหมายคือบริษัทหรือกิจการเจ้าของหลักทรัพย์ท่ีต้องการน ากิจการ

ของตนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทุนในการด าเนินธุรกิจ  

2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ส าหรับกองทุนรวม กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนหรือ

นักลงทุนรายย่อยท่ัวไปที่ต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนที่ บลจ.ได้จัดข้ึน ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายส าหรับบริการด้านการ

จัดการกองทุนส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งแต่  5 คนข้ึนไปที่ต้องการให้มีการจัดการน าเงิน

ส่วนตัวของตนเองไปลงทุนในรูปแบบของกองทุน 

3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน (บลท.) บริการจัดการเงินร่วมลงทุน มีกลุ่มเป้าหมาย

หลักคือ  ผู้ลงทุนประเภทสถาบันต่างๆ ที่ต้องการลงทุนโดยการจัดต้ังเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุนกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้ประกอบการเข้าไปให้บริการบริหารเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนนั้นๆ 

4) บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน (บลป.) กลุ่มเป้าหมายหลักคือนักลงทุนทั่วไปทั้งที่เ ป็น

รายย่อยและสถาบัน ที่ต้องการค าแนะน าหรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น ความเหมาะสมในการลงทุน

ในหลักทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น 

4.4. ช่องทางและวิธีทางการตลาด  

ช่องทางการตลาด ที่ส าคัญส าหรับนักลงทุนท้ังที่เป็นนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันที่

ต้องการใช้บริการธุรกิจ ด้านหลักทรัพย์ คือ การติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดของผู้ให้บริการในครั้งแรก 

หลังจากนั้นจะมีการส่งต่อลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเฉพาะส่วนในกิจกรรมต่างๆ เช่น บริการด้านการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ผ่านตัวแทน/นายหน้าในตลาดรอง การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของลูกค้าองค์กรต่างๆ  ในตลาดแรก บริการ

ที่ปรึกษาด้านการลงทุนแก่นักลงทุนทุกประเภท การบริหารจัดการกองทุน เป็นต้น ท้ังนี้การให้บริการนอกจาก

สามารถติดต่อท่ีส านักงานใหญ่ ยังมีการจัดต้ังสาขาในพื้นที่ส าคัญไว้คอยให้บริการลูกค้าอีกด้วย แต่ส าหรับบริการด้าน

การซ้ือขายหลักทรั พย์ท่ีต้องมีการติดต่อกันระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าการตลาดตลอดเวลา มีช่องทางการติดต่อท่ี

ส าคัญหลายช่องทาง เช่น การขอค าปรึกษาหรือส่งค าสั่งขายทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น เพื่อเป็นการ

เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า 

ส าหรับวิธีทางการตลาดที่ส าคัญคือ การสร้างภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือในด้านความสามารถ

ของพนักงานผู้ให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์การลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะบริการด้าน

การซ้ือขายหลักทรัพย์และการให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน นอกจากนี้ กิจการต่างๆได้มีความพยายามในการ

จัดรูปแบบการให้บริการใ ห้ครอบคลุมธุรกิจด้านหลักทรัพย์มากท่ีสุด เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม และเป็นการลด

ความเสี่ยงในด้านการเงินและการลงทุนของกิจการด้วย  
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ทั้งนี้โครงสร้างของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย (ที่มา: ปรับปรุงจากข้อมูลระบบการเงินไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัยพ,์ 2551)

 ตลาดแรก (Primary Market) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจ

เอกชน  
นักลงทุน 

ตลาดรอง (Secondary Market) /ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 

Broker 

Broker 

นักลงทุน 

- Investor 

- Speculator 

ต้องการซื้อ 

ค าสั่งขาย 

ค าสั่งซื้อ 

น าธุรกิจเข้าจดทะเบียนให้มีการซื้อขาย/เปลี่ยนมือหุ้น 

กระทรวงการคลัง 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์และบริษัทใน

เครือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เงินทุน 

หลักทรัพย ์

นักลงทุน 

- Broker 

 

- บริการจัดการลงทุน 

- บริการจัดการเงินร่วมลงทุน 

ลงทุน 

กองทุน การลงทุน 

- ตราสารหนี ้
- ตราสารทุน 

ต้องการขาย 

ตลาดเงิน 

ค าสั่งซื้อ 

ตลาดซ้ือขาย

หลักทรัพย ์
- SET (ตลท.) 

- MAI (ตลาด
หลักทรัพย์ใหม)่ 

- BEX (ตราสารหนี)้ 

- TFEX (ตราสาร

อนุพันธ์) 

 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน 

(TSI) 

 

สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน 

 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไทย (TSD) 
 

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 

บริการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
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5. สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย ์

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจจากผู้ประกอบการต่างชาติ 

นโยบายการเปิดเสรีธุรกิจบริการซ้ือขายหลักทรัพย์ในปัจจุบันพบว่า มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจ

ด้านการเงินอื่นๆ กล่าวคือ ใน Mode 1 ในด้านการให้บริการข้ามพรมแดนนั้น ประเทศไทยไม่มีข้อจ ากัดส าหรับบริการ

ให้ค าปรึกษา (Advisory) และการประมวลผลข้อมูลด้านการเงิน Mode 2: Consumption Abroad  การอนุญาต

ให้ผู้ใช้บริการในประเทศเข้าไปใช้บริการในต่างประเทศ   Mode 3: Commercial presence การอนุญาตให้ธุรกิจ

บริการด้านหลักทรัพย์ต่างประเทศเข้ามาเปิดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย มีเง่ือนไข คือต้องเป็นการถือหุ้นร่วมกับ

กิจการที่ประกอบการอยู่แล้วเท่านั้น ไม่ผูกพันการออกใบอนุญาตใหม่ ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของเงินทุน

จดทะเบียน ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกรรมเป็นรายประเภท (Separate licenses) ได้แก่ นายหน้าค้าหลักทรัพย์ , 

ผู้ค้าหลักทรัพย์ , การให้ค าปรึกษาในการลงทุน , การรับประกันหลักทรัพย์ , การบริห ารจัดการกองทุน   

เป็นต้น ทั้งนี้ตามเง่ือนไขดังกล่าวมีชาติท่ีสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจ านวนมาก โดยมีกิจการที่มีต่างชาติร่วมทุน

โดยถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% คิดเป็นร้อยละ 30.99 โดยชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมาก ได้แก่ อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ตามล าดับ 

ส าหรับการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการซ้ือขายหลักทรัพย์นั้น พบว่าต่างชาติได้ให้ความสนใจเข้ามา

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียค่อนข้างสูง กอปรกับแนวโน้ม

การเปิดเสรีในธุรกิจบริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในปี 2555 นี้ ท าให้ธุรกิจหลักทรัพย์ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยและในเอเชียอย่างมาก ในขณะที่ประเทศไทยโดย ก.ล.ต. ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทย

สามารถรับมือกับการเปิดเสรีในภูมิภาคโดยน าร่องให้มีการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นส าหรับการซ้ือขายท่ีมูลค่ ามากกว่า 

20 ล้านบาท มาใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2553 ที่ผ่านมา ผลที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ ผู้ประกอบการมีรายได้จาก

ค่าคอมมิชชั่นลดลง  และจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยขนาดเล็กที่อาศัยรายได้หลักจากค่าคอมมิชชั่น ซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจากปริมาณการซ้ือขายท่ีลด ลงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้านี้มาแล้ว  สิ่งที่ตามมาคือ 

ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้  

อย่างไรก็ตาม ประจวบเหมาะกับความสนใจในการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในประเทศไทย ซ่ึงนัก

ลงทุนต่างชาติเหล่านี้มักไม่มีข้อมูลฐานลูกค้าในประเทศ จ าเป็นต้องร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการอยู่ใน

ตลาดอยู่แล้ว เช่น บริษัทหลักทรัพย์จากเกาหลี และญี่ปุ่น ที่ได้เข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยไปแล้วหลายราย 

ที่ต้องการเข้ามาซื้อใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจอย่างชัดเจนโดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งค าสั่งซ้ือขายหลักทรัพย์จากนักลงทุน

ในประเทศ รวมท้ังนักลงทุนต่างชาติกลุ่มที่ยังต้องการรักษาลูกค้ารายย่อยในประเทศแต่ไม่มีช่องทางจึงจ าเป็นที่จะต้อง

เข้ามาจับมือกับพันธมิตรในประเทศไทย เป็นต้น 
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5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

จากข้อมูลการส ารวจความสามา รถในการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการและ

การศึกษาข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของ

ธุรกิจหลักทรัพย์โดยภาพรวมของประเทศไทย ได้ดังน้ี 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

 

จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 

กิจการสัญชาติไทย 100% มีจุดแข็งที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การบริหารจัดการ จากแรงกดดันของกระแสการ

เปิดเสรีธุรกิจค้าหลักทรัพย์และการเปิดเสรีค่า

คอมมิชชั่น ท าให้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย ต้องมี

การปรับตัวที่ส าคัญคือ การควบรวมกิจการกับธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ท้ังที่เป็นกิจการไทย

และกิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้น โดยเฉพาะการควบ

รวมกับธุรกิจที่อยู่ในเครือของธนาคารหรือสถาบัน

การเงินขนาดใหญ่ต่างๆ  เพื่อปรับตัวให้อยู่รอด รวมท้ัง

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มสภาพ

คล่อง รวมท้ังการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะ

ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งข้ึน  

กิจการไ ทยที่มีต่ างชาติร่วมถือหุ้น  มีจุดแข็งที่ส าคัญ 

ได้แก่ 

 การตลาด ผู้ประกอบการไทยที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้น 

มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  เช่น การขยายตลาด

ไปส  ู่ตลาดต่างประเทศ โดยการส ร้างความร่วมมือกับ 

โบรกเกอร์ของต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกันเพื่อเป็นการพบปะทางธุรกิจระหว่างบริษัทชั้นน า

และลูกค้าจากประเทศต่างๆ ท าให้เกิดการเจรจาตกลง

ซื ้อขายหลักทรัพย์กันข้ึน  

 การบริหารจัดการ  การเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นแบบ

ข้ันบันไดในปัจจุบัน (ปี 2553) ท าให้ธุรกิจตัวแทนซ้ือ

ขายหลักทรัพย์มีการแข่งขันมากข้ึนในการลดค่า

คอมมิชชั่น ส่งผลก ระทบต่อรายได้ แต่พบว่าบริษัท

หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกิจการที่มีต่างชาติร่วม

ถือหุ้น ได้หันมาเพิ่มรายได้ทางอื่นมากข้ึน เช่น การหา

รายได้จากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวานิชธนกิจ การ

บริหารพอร์ตลงทุนของบริษัท การหันมาเน้นคุณภาพ

ของสินค้าและหาช่องทางเข้าถึงผู้บ ริโภคมากข้ึน โดยใช้

เน็ตเวิร์คร่วมกับธนาคารและบริษัทในเครือ เพื่อให้

บริษัทเป็นแหล่งรวมสินค้าทางการเงินมากข้ึน เป็นต้น  

กิจการที่มีข้อจ ากัดมักเป็นกิจการ สัญชาติไทย  100% โดย

ข้อจ ากัดที่ชัดเจนมีดังนี้ 

 การตลาด 

- รูปแบบการให้บริการไม่มีความหลากหลาย เช่น มีการ

ให้บริการเฉพาะการเป็นตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพย์เท่านั้น 

ไม่มีการให้บริการในธุรกิจวานิชธนกิจ ไม่สามารถ

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินหรือการบริหารพอร์ตการ

ลงทุนได้ ท าให้มีจ านวนฐานลูกค้าจ ากัด ความเสี่ยงในการ

ด าเนินธุรกิจจึงค่อนข้างสูง 

- ไม่มีผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย โดยผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในไทย ได้แก่ Foreign 

equity, Right, Depository receipts, Currency futures, 

Currency options, Interest rate future, Interest rate 

options เป็นต้น เนื่องจากข้อจ ากัดของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักทรัพย์ จึงท าให้กิจการเหล่านี้มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์ ยากต่อการปรับตัวให้เกิดความพร้อมต่อการ

แข่งขัน  

 การบริหารจัดการ  ไม่มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินเท่าที่ควร ทั้งที่ในการให้บริการจ าเป็นต้องมีการ

ศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจหรือการ

ให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า โดยพบว่าบริษัทหลักทรัพย์บางแห่ง 

ไม่มีนักวิจัยประจ าอยู่เลย เลือกที่จะให้บริการเพียงการเป็น

โบรกเกอร์ต้นทุนต่ าเท่านั้น โดยไม่มีการให้ค าปรึกษาใดๆ 

หรือให้ค าปรึกษาแบบไม่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นความเสี่ ยงอย่าง

มากส าหรับนักลงทุนท่ีไม่มีความรู้เท่าที่ควร 
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย 
 

โอกาส อุปสรรค 

 การส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงาน

ภาครัฐมีแผนการพัฒนาตลาดทุนที่ชัดเจนขึ้น ท าให้การ

ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เช่น ยกเลิกการผูกขาดและการยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การ

เปิดเสรีและการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันตัวกลาง 

การปฏิรูปกฎหมายส าหรับการพัฒนาตลาดทุน การ

ปรับปรุงระบบภาษี การพั ฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ

การเงิน การจัดต้ังกองทุนการออมแห่งชาติ การสร้าง

วัฒนธรรมการลงทุนผ่านการออมระยะยาวให้เกิดข้ึน

อย่างกว้างขวาง และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน

ประเทศ 

 การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์  ส าหรับ

หลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าซ้ือขายมากกว่า 20 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการเริ่ม

ต้นแบบข้ันบันได และจะเปิดเสรีทุกกรณีในปี 2555 ตาม

แผนการพัฒนาตลาดทุนและนโยบายของ ก .ล.ต. การเปิดเสรี

ดังกล่าวจะท าให้มีการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมเพื่อแย่งลูกค้า

ระหว่างกันมากข้ึน ท าให้ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการให้บริการที่

หลากหลายและเน้นบริการซ้ื อขายหลักทรัพย์เป็นหลักเกิดความ

เสี่ยงจากรายได้ค่าคอมมิชชั่นที่อาจลดลง 

 ข้ันตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่เป็นอุปสรรคใน

การด าเนินธุรกิจ เช่น 1) กระบวนการในการขออนุมัติทาง

การเงินมากเกินไป ท าให้ไม่สอดคล้องกับแนวทางการการเปิด

เสรีตลาดทุน 2) ระเบียบการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศมี

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายของเงินทุนมากเกินไป ท า

ให้ไม่มีความคล่องตัวในการลง ทุน และ 3) ก.ล.ต. ยังควบคุม

หรือจ ากัดการท าธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพย์มากเกินไป 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลหรือออกกฎระเบียบ ควรมี

การเข้ามาท างานร่วมกับเอกชน หรือเข้ามาสัมผัสการท างานจริง

ของภาคเอกชน เพื่อให้มีการ Cross Communication และ

สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังรัฐและเอกชน 

 การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตลาดทุนของ 

ผู้ลงทุน  โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยหรือนักลงทุนท่ัวไป ท าให้ไม่

กล้าลงทุนในตลาด  และตลาดทุนยังไม่เติบโตหรือไม่ได้รับความ

นิยมมากนัก 

 


