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ในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์มีความหลากหลายและสามารถจําแนกได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น นายหน้าซือ้

ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ การจดัการกองทนุรวมและการ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น ซึง่ผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์อาจดําเนินธุรกิจทัง้หมดตามท่ีได้รับอนุญาตหรือเลือก

เพียงบางสว่นก็ได้  

ทัง้นี ้ในส่วนของธุรกิจหลัก ซึ่ งได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์นัน้ เปรียบเสมือนการทําหน้าที่

ตัวกลางให้กับลูกค้าในการซือ้ขายหลักทรัพย์ ในการให้บริการลกูค้าจะมีกระบวนการตัง้แต่ก่อนทําการทําการซือ้

ขาย(Pre trade)ท่ีต้องมีการทําความรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your 

Customer/Customer Due Diligence หรือ KYC/CDD) การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน(SuitabilityTest) การ

จดัทําบทวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมลูให้ลกูค้าใช้ประกอบการตดัสินใจ การให้บริการซือ้ขายท่ีมีการอํานวยความสะดวกให้

ลูกค้าสามารถส่งคําสั่งซือ้ขายได้ทัง้ผ่านผู้ แนะนําการลงทุน และส่งคําสั่งด้วยตนเองผ่านช่องทาง electronic 

กระบวนการให้บริการหลงัการขาย(Post trade)ท่ีจะต้องดแูลทรัพย์สินของลกูค้าไม่ว่าจะเป็นหลกัทรัพย์ท่ีลกูค้าลงทุน

หรือเงินท่ีวางเป็นหลกัประกนัตา่งๆ รวมถงึการอํานวยความสะดวกให้มีช่องทางการชําระราคาการซือ้ขายท่ีหลากหลาย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาํให้ผู้ที่เข้ามาประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องมีทัง้ความรู้ความชํานาญ และต้องมีความ

พร้อมในเร่ืองเงินลงทุนในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนในระบบงาน ประกอบด้วยเงินลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวร อาทิเช่น อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทัง้ด้าน Hardware และ Software) สถานท่ีทําการและสาขา 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ ค่าใบอนุญาตและค่าสมาชิกหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ เงินสมทบกองทุนประกันความ

เสียหาย รวมถงึ เงินท่ีเตรียมไว้เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียน และอีกสว่นสําหรับเตรียมไว้ให้ลกูค้ากู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ (หาก 

ทาํธรุกจิหลกัทรพัย...ไมงายอยางทีค่ดิ 
 Highlight 

♦ ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยตองมีความพรอมทั้งดานเงินทุนและ Know-how 
โดยมีเงินทุนสําหรับการจัดใหมีระบบงาน บุคลากร รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนใหเพียงพอเพ่ือ
รองรับการทําธุรกรรมตางๆและการชําระราคา ขณะที่ผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญ
ในธุรกิจดวย 

♦ เงินลงทุนขึ้นอยูกับ Business Model ซึ่งอาจสูงระดับพันลานบาท ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับรูปแบบของการบริการ ความหลากหลายของสินคาและชองทางการบริการ ซ่ึงโดยทั่วไป
แลวจะประกอบไปดวย ตนทุนจากเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรและเงินทุนหมุนเวียน  

♦ อตัราคาธรรมเนยีมควรอยูในระดบัทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัคณุภาพการ
ใหบรกิาร ทั้งน้ี เพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยใหบริการที่มีคุณภาพไดอยางสอดคลองกับตนทุน
ของการประกอบธุรกิจ และยังเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม 
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บริษัทมีธุรกิจให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์) ทัง้นี ้เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์สามารถท่ีจะนําเสนอบริการท่ีมี

คณุภาพแก่ลกูค้าได้อย่างครบถ้วน 

 

ผูประกอบธุรกิจหลกัทรัพยตองมีความพรอมทั้งดานเงินทุน และ Know-how 

 

ในการทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้านัน้ ผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับ

ทรัพย์สินของลกูค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นหลกัทรัพย์ท่ีลงทุน ทรัพย์สินท่ีนํามาวางไว้เป็นหลกัประกนัสําหรับการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ หรือการชําระราคา จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จะต้องมีความเข้มแข็ง

ทางด้านเงนิทุน โดยจะต้องมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินทุนเพียงพอในการรองรับการประกอบธุรกิจ 

และมีสภาพคล่องในการดําเนินงาน เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกค้าและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และไม่ทําให้เกิดปัญหาต่อ

ระบบการซือ้ขายโดยรวม  
 

นอกจากนี ้ผู้ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์จะต้องมีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้าที่ตนดูแล มีการเก็บรักษา

และดแูลทรัพย์สินของลกูค้าอย่างดี โดยในส่วนของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งหมายถึงบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพย์ ถือเป็นสถาบนัการเงินซึง่อยู่ภายใต้การกํากับดแูลของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) ซึง่ต้องมีการปฏิบติัตามเกณฑ์ทางด้านฐานะทางการเงินและการดแูลทรัพย์สินของ

ลกูค้าตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต.กําหนดอย่างเคร่งครัดในประเดน็สําคญัเช่น  

• การมีฐานะทางการเงินที่ ม่ันคง ในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์แบบครบวงจรจะต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่ง

ชําระแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.

กําหนดตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจซึ่งต้องคํานวณเป็นรายวนั ซี่งเกณฑ์ปัจจุบนักําหนดว่ากรณีประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพย์อย่างเดียว บริษัทหลกัทรัพย์ต้องดํารงเงินกองทนุสภาพคล่องสทุธิเม่ือสิน้วนัทําการไม่น้อยกว่า 

เกณฑ์ท่ีทางการกําหนดและไมน้่อยกวา่ 7%ของหนีส้ินทัว่ไป  

• การเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าให้มีความปลอดภัย รวมถึงดูแลให้ลูกค้าได้รับอัตรา

ผลตอบแทนจากทรัพย์สินท่ีนํามาฝากไว้ตามท่ีพึงได้รับ อีกทัง้มีการกําหนดระเบียบ/วิธีปฎิบัติในการดูแล

ทรัพย์สินลกูค้า จดัทําทะเบียนแยกทรัพย์สินของลกูค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท และจดัทํารายงานทรัพย์สิน

ให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการดูแลทรัพย์สินลูกค้าจะต้องเป็นอิสระจาก

หน่วยงานด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์จะต้องมีการทําสญัญา/ข้อตกลงเก่ียวกบัการดแูล

ทรัพย์สินลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยท่ีไมส่ามารถปฏิเสธความรับผิดต่อลกูค้าในกรณีท่ีทรัพย์สินของลกูค้า

สญูหายจากการกระทํา/ละเลยการทําหน้าท่ีของบริษัทหลกัทรัพย์ นอกจากนัน้แล้ว บริษัทหลักทรัพย์ที่มี

การให้บริการลูกค้ารายย่อยยังเป็นสมาชิกของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities 

Investor Protection Fund: SIPF) เพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่ใจให้กบัลูกค้าว่าจะได้รับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินท่ีมอบไว้ในความดแูลของบริษัทหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนด 
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นอกจากความพร้อมทางด้านเงินทุนแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ในธุรกจิเพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการท่ีดีและมีคณุภาพแก่ลกูค้า โดยกรรมการและผู้บริหารควรจะต้อง

มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจในตลาดทุน มีความซ่ือสัตย์และมีจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ และท่ีสําคญัต้องมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ และหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีกําหนดโดยหน่วยงานกํากับดูแล และสมาคมผู้

ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากในการให้บริการลกูค้าครอบคลมุตัง้แตก่ารเปิดบญัชีซือ้ขายไปจนถึงการชําระราคา

และส่งมอบหลกัทรัพย์ ดงันัน้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จึงต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจทัง้ในด้าน

ของระบบงาน ระบบ IT และบุคลากร ดงันี ้

• การจัดให้มีระบบงานต่างๆที่เหมาะสม และน่าเช่ือถือ รวมถึงจดัให้มีระบบสํารองเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถ

ดําเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการท่ีดีท่ีสุดแก่

ลกูค้าและบุคลากรของบริษัทเองสามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง ทัง้ระบบการรับลกูค้าท่ีจะต้องมีการทํา 

KYC/CDD ระบบงานด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การดแูลทรัพย์สินของลูกค้า การวิเคราะห์และให้คําแนะนํา

การลงทุนซึ่งรวมถึงการรวบรวมบทวิเคราะห์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าไปสืบค้นได้ การจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล

ลูกค้า การบริหารความเสี่ยง รวมถึง จัดให้มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance) และระบบ

ควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การให้ความสําคัญกับเงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ

บุคลากร ดงันี ้ 

o การพัฒนาระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง เป็นสิ่งจําเป็นในการให้บริการ

ลกูค้า อาทิเช่น ระบบด้าน Front Office ท่ีเก่ียวกบัการสง่คําสัง่ซือ้ขายเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ฯท่ีจะต้อง

มีความรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา สะดวกตอ่การใช้งาน และมีทางเลือกให้ลกูค้าส่งคําสัง่ด้วยตนเองผ่าน

ช่องทาง electronic ได้ไปจนถงึการพฒันา application ตา่งๆท่ีประกอบไปด้วยเคร่ืองมือ/ข้อมลูให้กบั

ลกูค้านําไปประกอบการตดัสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อาทิเช่น บทวิเคราะห์ การแจ้งเตือน

ต่างๆเก่ียวกบัหุ้น งบการเงิน สญัญาณการซือ้ขายทางเทคนิค) หรือระบบด้าน Back Office สําหรับ

การรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนให้ลกูค้าทราบ การ Clearing and Settlement หรืองานทัว่ไป 

ระบบฐานข้อมลูจาก data provider ตา่งๆเพ่ือช่วยในการจดัทําข้อมลู/บทวิเคราะห์ข้อมลูให้กบัลกูค้า

ได้อย่างครบถ้วน เป็นต้น  

o การมีบุคลากรที่ มีคุณภาพในจํานวนที่ เพียงพอกับการประกอบธุรกิจ เป็นอีกประเด็นท่ีผู้

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ต้องคํานงึถึง ทัง้ในด้านจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีแต่ละสายงานควรจะ

มีจํานวนท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรต้องมีความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนมีความ

ซื่อสตัย์สจุริต  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตําแหน่งท่ีจะต้องมีการติดตอ่หรือให้คําแนะนํากบัลกูค้า หรือการ 
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วิเคราะห์การลงทุนซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชํานาญเฉพาะทางเป็นอย่างมากและส่งผลให้

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสูง ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้ แนะนําการลงทุน ซึ่งจะต้องมี

คุณสมบัติและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ก่อนปฏิบัติหน้าท่ี และต้องปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีกําหนด นอกจากนัน้แล้วจะต้องมีการเตรียมบุคลากรเพ่ือทํา

หน้าท่ีสนบัสนุนการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเพียงพอ และบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีบริหารงานภายในของ

ตวัองค์กรเองด้วยเช่นกนั ทัง้นีเ้พ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ราบร่ืน เช่น 

การทําบญัชี การบริหารการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานทัว่ไป และการบริหารบคุคลของ

บริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนีย้งัต้องมีสว่นงานท่ีทําหน้าท่ีด้านกฎหมายและกํากบัดแูลให้การปฏิบติังาน

เป็นไปตามและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นข้อบังคบั รวมทัง้ส่วนงานท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบ

ความถกูต้อง และความสจุริตของการดําเนินงานภายในของบริษัทฯด้วย 

 

เงินลงทุนขึ้นอยูกับ Business Model ซึ่งอาจสูงระดับพันลานบาท 

 

การท่ีผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์จะสามารถให้บริการผู้ ลงทุนได้อย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานและสอดคล้องกับ

กฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนดจะต้องมีการลงทุนท่ีเพียงพอกบัรูปแบบการดําเนินงาน โดยข้อมลูจากรายงาน

การศึกษาต้นทุนการประกอบธุรกจินายหน้าค้าหลักทรัพย์ (2559) ซึ่งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยมอบหมาย

ให้ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทําขึน้

พบวา่ ต้นทนุในการประกอบธุรกิจจะแตกตา่งกนัไปตาม Business Model ซึง่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน อาทิเช่น 

 ลกัษณะของบริษัท – เป็นบริษัทเด่ียว หรือเป็นบริษัทลกูของสถาบนัการเงิน 

 รูปแบบการประกอบธุรกิจ – ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์อย่างเดียว หรือธุรกิจ

หลกัทรัพย์ประเภทอ่ืนๆด้วย มีการทํา Proprietary Trading ด้วยหรือไม ่

 กลุม่ลกูค้า - ให้บริการลกูค้าทัง้รายย่อยและลกูค้าสถาบนั หรือให้บริการเฉพาะลกูค้าสถาบนั 

 ช่องทางการสง่คําสัง่ซือ้ขาย – เน้นการสง่คําสัง่ผ่านผู้แนะนําการลงทนุ หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 ขนาดของธุรกิจ – มีสาขาในการให้บริการลกูค้าหรือไม ่

 การให้ลกูค้ากู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ – มีการให้ลกูค้าเปิดบญัชีประเภท credit balance หรือไม ่

 การจดัให้มีบทวิเคราะห์ – จดัทําบทวิเคราะห์ขึน้เอง หรือใช้บทวิเคราะห์ร่วมกบับริษัทแม ่

ทัง้นี ้ในรายงานการศกึษาฯได้กําหนดสมมติฐานในการประเมินต้นทุนในกรณีบริษัทหลกัทรัพย์มีส่วนแบ่งการตลาดใน

ระดบักลาง และให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์แบบ full service มีรูปแบบบริการซือ้ขายทัง้แบบการซือ้ขาย

ผ่านผู้ แนะนําการลงทุน และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีสาขาท่ีนอกเหนือจากสํานักงานใหญ่อีกจํานวนหนึ่ง รวมทัง้

ให้บริการลูกค้ากู้ ยืมเงินเพ่ือซือ้หลักทรัพย์ได้  โดยในการวิเคราะห์ได้จําแนกที่มาของต้นทุนได้เป็น 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 1. ต้นทุนที่เกดิจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital expenditure) 2. ต้นทุนที่เกิดจากการ

จัดเตรียมเงนิทุนหมุนเวียน (Working capital) และ 3. ต้นทุนที่เกดิจากค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (Operating 
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expenditure) ข้อสรุปจากผลการศึกษาฯพบว่า 

• เงินลงทุนซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุน 2 กลุ่มแรก ได้แก่ ต้นทุนจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและ

เงินทุนหมุนเวียนรวมกันอาจสูงถึง 1.5 พันล้านบาท โดยคาดการณ์องค์ประกอบของเงินลงทุนเร่ิมต้นว่า

ประกอบด้วย เงินทนุหมนุเวียน(เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) เงินให้กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์ เงินลงทุนใน

เทคโนโลยีสารสนเทศ(ด้าน Software และ Hardware) เงินลงทนุในสถานท่ีทําการและสาขา เคร่ืองตกแตง่และ

อปุกรณ์สํานกังาน เงินค่าใบอนญุาตต่างๆ(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ค่าสมาชิกตลาดฯ ค่าสมาชิก

สํานักหักบัญชีและค่าสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย) และเงินสมทบกองทุนคุ้มครองต่างๆ(กองทุน

คุ้มครองผู้ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯและตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ

ชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์) 

• ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาํเนินงาน นอกจากเงินลงทนุเร่ิมต้นท่ีจะต้องจดัเตรียมขึน้แล้ว บริษัท 

หลกัทรัพย์ยังต้องเตรียมเงินไว้สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับพนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ IT สถานท่ีทําการและอุปกรณ์ และ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

โดยข้อมูล ล่าสุดจากงบกํา ไรขาดทุนของบริษัท

หลักทรัพย์ในไตรมาส 2/2559 ที่เผยแพร่โดยสํานักงาน 

ก.ล.ต.พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก  ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับพนักงาน เป็นสัดส่วนมากท่ีสุดกว่า 50%ของ

คา่ใช้จ่ายทัง้หมด เน่ืองจากลกัษณะทางธุรกิจท่ีจะต้องจดัให้

มีบุคลากรสําหรับให้บริการลูกค้าในแต่ละขัน้ตอน โดย

บุคลากรส่วนใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์เกือบ 70%จะอยู่ใน

กลุ่ม Front Office ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

ได้แก่ผู้ แนะนําการลงทุน รองลงมาได้แก่ กลุ่ม Middle 

Office และ Back Office ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน 

พนักงานด้าน Risk Management พนักงานด้าน Back 

Office พนักงานด้านกฎหมาย และพนักงานด้านกํากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่าย

รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน IT สถานที่และอุปกรณ์ ซึง่รวมคา่ใช้จ่ายด้านค่าเช่า และค่าบํารุงรักษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วย (Software และ Hardware) คิดเป็นสดัส่วน 14.1%ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด ส่วนค่าใช้จ่ายลําดบัถดัมา 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คิดเป็น 13.6%ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด และค่าธรรมเนียมและบริการ (ค่าธรรมเนียมท่ีให้กับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯและหน่วยงานกํากับดูแล ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินจาก

ธนาคาร)ซึง่อยู่ท่ี 12%ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ตามลําดบั 
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อัตราคาธรรมเนยีมควรอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับคุณภาพการใหบริการ 
 

จากท่ีกล่าวถึงในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้บริการธุรกิจหลกัทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนหลกัท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน ซึ่ง

แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วต้นทุนท่ีบริษัทหลกัทรัพย์แต่ละรายต้องจ่ายอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างตาม Business 

Model ก็ตาม แต่โดยหลักการแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ควรที่จะมีรายได้ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมกับ

ต้นทุนเหล่านัน้ และเพียงพอที่จะรักษามาตรฐานของการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ อาทิเช่น 

การจดัให้มีผู้แนะนําการลงทุนและนกัวิเคราะห์การลงทุนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ การพฒันาเคร่ืองมือ/ application 

ต่างๆเพ่ือช่วยลูกค้าประกอบการตัดสินใจลงทุน การพัฒนาระบบการส่งคําสัง่ซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพ มี

ผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ลูกค้าเลือกได้อย่างหลากหลาย การจัดอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

ส่งผลให้การกําหนดค่าธรรมเนียมจากการให้บริการต่างๆของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไปตามรูปแบบและ

คุณภาพของการให้บริการด้วย ซึง่ในมมุของลกูค้าเองนัน้ก็สามารถท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้บริการของบริษัทหลกัทรัพย์

ท่ีมีรูปแบบการให้บริการสอดคล้องกบัท่ีตนเองต้องการ และชําระคา่ธรรมเนียมในอตัราตามท่ีกําหนด  

ด้วยเหตท่ีุในปัจจบุนัรายได้สว่นใหญ่ของบริษัทหลกัทรัพย์ยงัคงมาจากค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยคิดเป็น

สดัส่วนท่ีประมาณ 60% ของรายได้ทัง้หมด แม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะมีแนวโน้มลดลงตามลําดับจากการท่ีบริษัท

หลกัทรัพย์แสวงหารายได้จากช่องทางอ่ืนๆเพ่ิมมากขึน้ก็ตาม (อาทิเช่น รายได้จากค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน 

การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ รายได้จากพอร์ตการลงทุนของบริษัท) จึงกล่าวได้ว่า การกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการซือ้

ขายหลักทรัพย์ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมนับเป็นประเด็นท่ีมีความสําคญั เพราะจะช่วยให้บริษัทหลกัทรัพย์มีรายได้

เพียงพอในการท่ีจะให้บริการท่ีมีคณุภาพต่อผู้ลงทุนอย่างสอดคล้องกบัต้นทุนของการประกอบธุรกิจ โดยไมเ่ป็นอตัราท่ี

ต่ําจนอาจทําให้ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนและนําไปสู่การลดคุณภาพของบริการท่ีควรมี และไม่เป็นอตัราท่ีสูงจนเป็น

ภาระแก่ผู้ ลงทุน อีกทัง้ ยังช่วยเอือ้ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

อตุสาหกรรมหลกัทรัพย์และตลาดทนุไทยในภาพรวมตอ่ไป 

 

**เนือ้หาหลายส่วนในบทความฉบบันีม้าจาก โครงการศึกษาต้นทุนการประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ โดยศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัทําให้แก่สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย ทัง้นี ้สมาคมฯขอขอบคุณ อ.ดร. รัฐชยั ศีลา

เจริญ และทีมวิจยัมา ณ โอกาสนี*้* 

 

******************************************************** 
 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดทาํขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซ่ีงจัดทาํขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ โดยข้อมูล

ดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันท่ีปรากฏในเอกสารนีเ้ท่านัน้ จึงอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเม่ือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้

สมาคมมไิด้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา  ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด  
สมาคมไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทําละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอ่ืนใด ท่ีเกิดจาก การตัดสินใจ 

หรือการกระทาํใดๆ ท่ีเกิดจากความเช่ือถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญ

หายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


