โบรกเกอรคืออะไรใครรูบาง
บริ ษทั หลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ (Broker) คือ บริษทั ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจการเป็ นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ท่ไี ด้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าเป็ น “บริ ษทั สมาชิ ก” ของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ทํ า ให้ส ามารถส่ง คํา สังซื
่ ้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์เ ข้า สู่ร ะบบซื้อ ขาย ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง
โบรกเกอร์จงึ ไม่ใช่เป็ นแค่คนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั คุณเท่านัน้ แต่โบรกเกอร์จะต้องรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและบริการต่างๆ ที่ให้แก่ลูกค้าทุกขัน้ ตอนอยู่ตลอดเวลา เริม่ ตัง้ แต่เปิ ดบัญชี จนกระทังถึ
่ ง
ขัน้ ตอนสิน้ สุดของการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทัง้ ช่วยดูแลให้คาํ ปรึกษาแนะนํา หรือแก้ไขปญั หาให้กบั คุณ
ซึ่งโบรกเกอร์แต่ละแห่งอาจให้บริการในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ขนาดธุรกิจและความชํานาญ
ของบริษทั
จะเห็นว่า... โดยรวมแล้ว โบรกเกอร์เป็ นคนดูแลเรื่องเงิ นๆ ทองๆ ของผู้ลงทุน ทัง้ จ่ายเงินชําระค่าซือ้ หุน้
นํ าหุ้นที่ซ้ือมาส่งมอบ แจ้งถึงสิทธิท่ีจะได้รบั จากหุ้นที่ถืออยู่ พวกเงิน ปนั ผลและการใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นจึงเป็ น
หน้าทีข่ องผูล้ งทุนทีจ่ ะเลือกคนทีไ่ ว้ใจได้มาทําหน้าทีแ่ ทน โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ ซึ่งเรื่องนี้อาจ
ไม่ง่า ยที่จะเลือก ดังนัน้ คุณควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ท่สี ามารถให้บริการตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้ดที ส่ี ดุ

เลือกโบรกเกอรอยางไร... ไมผิดหวัง
เมือ่ ตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เราจะมีสว่ นเกีย่ วพันกับบริษทั ทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในทันที ทัง้ นี้ เพราะกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผูล้ งทุนจะต้องซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นบริษทั นายหน้า
เท่านัน้ โดยบริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นนายหน้าหรือโบรกเกอร์
จะทําหน้าที่เป็ นคนกลางระหว่างผูล้ งทุนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
แบบครบวงจร คือ ตัง้ แต่ก่อนการซือ้ ขาย ไปจนถึงหลังการซือ้ ขาย โดยจะให้บริการเป็ นทีป่ รึกษาชีแ้ นะช่องทางและให้
ข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์เกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวมทัง้ ส่งสัญญาณเตือนต่างๆ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบ
ทีส่ าํ คัญ คือ โบรกเกอร์จะเป็ นผูร้ บั คําสังซื
่ อ้ ขายของผูล้ งทุนเพื่อส่งเข้าสูร่ ะบบการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และยืนยันผลเมื่อการซื้อขายจริงเกิดขึน้ รวมทัง้ ยังเป็ นผู้ดูแลบัญชี ภาษี ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ แทน
ผู้ลงทุนในทุกๆ รายละเอียดอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายเพื่อสังซื
่ ้อสังขายหลั
่
กทรัพย์ย่อมอยู่ท่ตี วั เราซึ่งเป็ น
ผูล้ งทุน เพราะเราคือผูท้ ต่ี อ้ งรับผลแห่งการตัดสินใจแต่เพียงผูเ้ ดียวไม่ว่าผลการซื้อขายหลักทรัพย์นนั ้ จะนํามาซึ่งกําไร
หรือขาดทุน โดยโบรกเกอร์จะไม่มสี ่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น (ยกเว้นกรณีท่เี กิดจากการกระทําหรือละเว้นการ
กระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษทั นายหน้าหรือพนักงานของบริษทั นายหน้านัน้ )
จึงกล่าวได้ว่า... โบรกเกอร์มคี วามสําคัญอย่างยิง่ สําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ก่อนทีเ่ ราจะ
ตัดสินใจเลือกเป็ นลูกค้าของบริษทั หลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์รายใด เราควรทีจ่ ะพิจารณาคุณสมบัตติ ่างๆ ให้รอบคอบ
และรอบด้านเป็ นอย่างดีเสียก่อน
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คุณสมบัติของโบรกเกอรที่ดี
1. ต้องเป็ นพี่เลี้ยงที่ใจดี
ทําหน้าทีแ่ นะนําเราให้รจู้ กั ก้าวเดินทีละก้าว ตัง้ แต่พน้ื ฐานเรื่อยไปจนถึงเทคนิคทีส่ งู ขึน้ ๆ จนกว่าเรา
จะมีความชํานาญในเรื่องการลงทุน ดังนัน้ ในฐานะผูล้ งทุน ไม่ตอ้ งเกรงใจหรือเคอะเขินต่อการตัง้ คําถาม
ใดๆ ทีเ่ ราไม่รหู้ รืออยากรู้
2. ให้บริ การข้อมูลและข่าวสาร
โบรกเกอร์จะต้องมีความพร้อมในด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้อง สามารถบอกถึงความ
เคลื่อนไหวทีน่ ่ าจับตาให้เราทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ เช่น ถ้าเราเป็ นผูล้ งทุนระยะยาว
ข้อมูลทีเ่ ราควรได้รบั น่ าจะ ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะต่างประเทศทีจ่ ะ
ส่ง ผลกระทบ ตลอดจนกลุ่ ม ธุ ร กิจ ที่น่ า จะเติบ โตในอนาคต แต่ ถ้ า เราเป็ น ผู้ล งทุ น ประเภทซื้อ ขาย
หลักทรัพย์รายวัน หรือรายชัวโมง
่
ก็ควรทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีร่ วดเร็วทันต่อเหตุการณ์แบบวินาทีต่อ
วินาที ซึ่งได้แก่ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ สภาวะทางการเมืองดัชนีราคา
หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยโบรกเกอร์จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้เราได้อย่างทันท่วงที
และทันต่อเหตุการณ์
3. สนองคําสังซื
่ ้อขายของเราได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
โบรกเกอร์ทุกแห่งต้องแข่งขันกันให้บริการในด้านนี้อยูแ่ ล้ว หากสามารถปฏิบตั ติ ามคําสังซื
่ อ้ ขายของ
ลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็ว ย่อมเป็ นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้า และยังมีสว่ นทําให้การซือ้ ขายเพิม่ ปริมาณมากขึน้
ด้วย ดังนัน้ ในกรณีท่เี ราเป็ นผู้ลงทุนระยะสัน้ มีการซื้อขายวันละหลายครัง้ ก็ควรเลือกโบรกเกอร์ท่มี ี
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดมากเพียงพอ เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งรับคําสังจากลู
่
กค้าหลายรายจนเกินไป และมีโทรศัพท์
มากเพียงพอในกรณีทเ่ี ราใช้วธิ ซี อ้ื ขายทางโทรศัพท์
4. มีฐานะการเงิ นมันคงและน่
่
าเชื่อถือ
แต่เดิมตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษทั สมาชิกรวม 50 บริษทั แต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยปี 2540 บริษทั สมาชิกถูกปิ ดกิจการไปหลายแห่ง ทําให้ลูกค้าไม่ได้รบั ความสะดวก และ
ได้ร ับ ความเสีย หาย ดัง นั น้ การพิจ ารณาฐานะความมัน่ คงของบริษัท โบรกเกอร์จึง เป็ น สิ่ง จํ า เป็ น
โดยศึกษารายละเอียดดังกล่าวจากข้อมูลผู้ถือหุ้นประวัติความเป็ นมา ผลการดําเนินงานในอดีต และ
ชื่อเสียงของทีมบริหาร
5. สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ทนั สมัย
โบรกเกอร์ท่ดี คี วรมีสงิ่ อํานวยความสะดวกที่มปี ระสิทธิภาพและเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น หากเรา
เป็ น ผู้ลงทุนที่มาสังซื
่ ้อขาย ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง อย่างน้ อยโบรกเกอร์นัน้ ควรที่จะต้องมี
คอมพิวเตอร์ในปริมาณทีม่ ากเพียงพอมีบริการด้านข้อมูลอัตโนมัตจิ ากสํานักข่าวชัน้ นําต่างๆ และมีจอที่
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แสดงการวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีทางเทคนิคต่างๆ ประกอบหรือหากเราเป็ นผูล้ งทุนทีม่ มี ลู ค่าการลงทุน
สูงและต้องการความเป็ นส่วนตัว โบรกเกอร์นนั ้ ก็ควรมีหอ้ งค้าหลักทรัพย์สว่ นตัว (VIP Room) เพือ่ รองรับ
เป็ นต้น
6. ระบบเอกสารและบริ การหลังการซื้อขาย
โบรกเกอร์ท่ดี คี วรมีสงิ่ อํานวยความสะดวกที่มปี ระสิทธิภาพและเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น หากเรา
เป็ น ผู้ลงทุ นที่มาสังซื
่ ้อขาย ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง อย่างน้ อยโบรกเกอร์นัน้ ควรที่จะต้องมี
คอมพิวเตอร์ในปริมาณทีม่ ากเพียงพอมีบริการด้านข้อมูลอัตโนมัตจิ ากสํานักข่าวชัน้ นําต่างๆ และมีจอที่
7. ทําเลที่ตงั ้
ข้อนี้มคี วามสําคัญยิง่ สําหรับผู้ลงทุนที่นิยมซื้อขายในห้องค้าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง โดยอาจต้อง
พิจารณาระยะเวลาการเดินทาง สถานทีจ่ อดรถยนต์ ความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายจิปาถะทีอ่ าจต้อง
คํานึงถึงอื่นๆ เช่น ค่าทีจ่ อดรถนอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาสิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร
ภัตตาคาร และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็ นต้น

เลือกเจาหนาที่การตลาดอยางไร... ใหไดดั่งใจ
หลัง จากที่เ ราได้พิจ ารณาข้อ มูล และตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารกับ โบรกเกอร์ไ ด้แ ล้ว เรายัง ต้อ ง
พิจารณาตัวบุคคลทีต่ อ้ งติดต่ออีกด้วยซึง่ ก็คอื “เจ้าหน้ าที่การตลาด” ของโบรกเกอร์นนั ้ ๆ โดยเจ้าหน้าที่
การตลาดจะทําหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลบัญชีการลงทุนของเรา ในทางปฏิบตั ิ จึงเป็ นบุคคลที่ใกล้ชดิ กับเรามากที่สุด
บุคคลคนนี้จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล คําปรึกษา รับและส่งคําสังซื
่ อ้ ขายหลักทรัพย์ ติดตาม และรายงานผลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ให้เราได้รบั ทราบ ด้วยเหตุน้ี ถ้าเราได้เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดทีร่ ใู้ จกัน และเชื่อถือได้
เราจะเป็ นผูล้ งทุนทีม่ คี วามสุข สามารถคลายความวิตกกังวลลงไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอควรคํานึงในการเลือกเจาหนาที่การตลาดประจําตัว
•

เป็ น ผู้ท่ีไ ด้ร บั อนุ ญ าตให้ทํา หน้ า ที่เป็ น เจ้า หน้ า ที่ก ารตลาด และมีร ายชื่อขึ้น ทะเบีย นกับสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

• มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมีความซื่อสัตย์รแู้ ละปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และมีจรรยาบรรณในอาชีพของ
ตนทีเ่ กีย่ วข้องดูแลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนประโยชน์ของตนเอง
•

ควรมีวุฒ ิก ารศึก ษาและพื้น ฐานการศึก ษาที่ดี ตรงสายงาน เช่น เรีย นจบทางด้า นการเงิน บัญ ชี
เศรษฐศาสตร์ การตลาดหรือมีประสบการณ์ การทํางานที่เป็ นประโยชน์ ต่อการให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ เป็ นต้น

• ดูแลลูกค้าในจํานวนทีเ่ หมาะสมได้อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกัน
• สามารถตอบคําถาม หรือวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างชัดเจน มีเหตุผล และน่าเชื่อถือ
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โบรกเกอรคืออะไรใครรูบาง
• มีความตื่นตัว ใฝร่ ู้ และติดตามข่าวเศรษฐกิจ การเมืองอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
• ควรเป็ นผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพดีทงั ้ ทางร่างกาย และจิตใจ ไม่ใช่คนอ่อนแอ หรือลาป่วยบ่อย เพราะเราจะเสียอารมณ์
มากหากไม่สามารถตามตัวในยามคับขันได้
นอกจากคุณสมบัตติ ่างๆ ข้างต้นแล้ว ถ้าเราสามารถประเมินว่า... เจ้าหน้าที่การตลาดคนใดสามารถ
ดูแลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนประโยชน์ของตนเองได้ ก็จะช่วยให้ตดั สินใจได้ดยี งิ่ ขึน้
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