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ความเรียงวาดวยนักปนหุน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผูคนเรือนแสนพากันหลั่งไหลเขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนับตั้งแต
ตลาดแหงนี้กอตั้งขึ้นในป 2517 ไมมีใครที่กาวสูตลาดแหงนี้เพื่อแสวงหาความยากจน ทุกคน
ลวนแลวแตมองเห็นความรุมรวยอยูใกลเอื้อมมือที่จะไขวควา บางก็สมหวัง แตหลายคนผิดหวัง
ผูคนที่ผิดหวังเหลานี้ไมเพียงพอที่จะเปนตัวอยางในการยับยั้งคลื่นมนุษยที่ยังคงถาโถมเขาสู
ตลาดแหงนี้ สัญชาตญาณแหงสัตวเศรษฐกิจหนุนเนื่องคลื่นมนุษยเขาสูตลาดหลักทรัพยโดย
มิขาดสาย สวนใหญเปนผูมีฐานะรํ่ารวย หรืออยางนอยก็มีฐานะปานกลาง ผูคนที่ยากจนไมเพียง
แตจะเลนหุนไมเปน บางคนอาจจะไมเคยไดยินชื่อ `ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย' เสียดวยซํ้า
คนเหลานี้ใชเวลาเกือบทั้งหมดในการ `หาเชา กินคํ่า' และหมกมุนอยูแตการเลนหวย
ผูคนที่เลนหุนสวนใหญมิไดหวังรายไดในรูปเงินปนผล เพราะการซื้อหุนโดยหวัง
เงินปนผลนั้นมีอัตราเรงแหงความรํ่ารวยตํ่า บางครั้งผลตอบแทนในรูปเงินปนผลตํ่ากวาการนํา
เงินออมฝากธนาคารพาณิชยเสียดวยซํ้า ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาตลวนมี
วิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจไมแตกตางไปจากผูถือหุน ดังนั้น จึงไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวา ผูบริหาร
มื อ อาชี พ เหล า นี้ จ ะกระทํ าการต า งๆเพี ย งเพื่ อ เพิ่ ม พู น สวั ส ดิ ภ าพของผู  ถื อ หุ  น ตรงกั น ข า ม
คนเหลานี้ไดอาศัยบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตตามแตกรณีเปนฐานในการแสวงหา
ผลประโยชนของตนเอง วงศาคณาญาติ สมัครพรรคพวก และสมุนบริวาร ชนิดที่ตลาดหลักทรัพย
จับมิไดไลไมทัน หรือไมสนใจที่จะควบคุมและกํากับ การใชจายอยางฟุมเฟอยและการมีทรัพยากร
เกินกวาความจําเปน (organization slack) จึงเปนปรากฏการณทั่วไปในบริษัทเหลานี้ ดวยเหตุ
ดังนั้น การที่ผูเลนหุนสวนใหญมิไดหวังรายไดในรูปเงินปนผล จึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล
ในเมื่อผูเลนหุนสวนใหญมิไดหวังรายไดในรูปเงินปนผล ยอมเปนปรากฏการณ
ธรรมชาติที่ผูเลนหุนหวังที่จะไดเห็นราคาหุนที่ตนซื้อถีบตัวสูงขึ้น ผูเลนหุนยอมหวังที่จะซื้อหุนราคา
ถูกเพื่อขายในยามที่มีราคาแพง โดยไดผลตอบแทนจากสวนตางของราคาดังกลาวนี้ ตลาด
หลักทรัพยโดยพื้นฐานจึงเปนตลาดแหงการเก็งกํ าไร หากตองการขจัดการเก็งกํ าไรในตลาด
หลักทรัพย ก็ตองลมตลาดหลักทรัพย
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ผูคนที่ตบเทาเขาสูตลาดหลักทรัพยไมเพียงแตจะรับรูตั้งแตตนวาตนกําลังกาวสู
ปริมณฑลที่เต็มไปดวยการเก็งกํ าไรเทานั้น หากทวายังตระหนักดีอีกดวยวา การปนหุนหรือ
`การสรางราคา' เปนปรากฏการณธรรมชาติของตลาด การเก็งกํ าไรและการปนหุนจึงเปน
`ระเบียบ' ของตลาดหลักทรัพยที่ผูเลนหุนรับรูและยอมรับโดยพฤตินัยมาตั้งแตตน ทั้งสาธารณชน
จะไมไดยินผูเลนหุนกลาวโจมตีการเก็งกําไรและการปนหุนในตลาดหลักทรัพย เพราะดวยการ
เก็งกํ าไรและการปนหุนนี้เอง ผูเลนหุนจึงจะมีโอกาสไดกํ าไรจากการซื้อขายหุนอยางสํ าคัญ
คนเหลานี้จะไมพูดถึงความไมเปนธรรมที่เปนอยูในตลาดหลักทรัพย จนกวาเปนที่แนใจวา ตนเปน
ผูแพอยางราบคาบ
หากการปนหุน เปนพฤติกรรมอันเลวราย นักปนหุนยอมเปนที่เกลียดชังในหมู
นักเลนหุน แตการณหาไดเปนเชนนั้นไม ถึงจะไมมีการแสดงความชื่นชมนักปนหุนปรากฏใหเห็น
อยางแพรหลาย แตนักเลนหุนก็พยายามหาประโยชนจากนักปนหุน ดวยการเฝาติดตามพฤติกรรม
ของนักปนหุน และเขาไปซื้อหุนที่กําลังจะมีการสรางราคา โดยที่จักตองชวงชิงจังหวะการขายหุน
กอนที่ราคาจะรวงหลนสูราคาธรรมชาติ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาตอาจตองใชบริการ
ของนักปนหุนในบางโอกาส เพื่อปรับปรุง `ภาพพจน' ธุรกิจของตน โดยที่ภาพพจนนี้อาจมีความ
สํ าคัญตอศั ก ยภาพในการขยายฐานธุรกิจ และตอ การแสวงหาผลประโยชน ส ว นบุ คคลของ
ผูบริหารบริษัทเอง บรรดาบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยไมเพียงแตจะมิไดเกลียดชังนักปนหุน
เท า นั้ น หากทว า ยั ง มี ที ท  า เอนเอี ย งไปในข า งชื่ น ชมอี ก ดว ย เพราะนั ก ป น หุ น ช ว ยใหต ลาด
หลักทรัพยขยายตัวเกินกวาอัตราธรรมชาติ ซึ่งชวยใหบริษัทนายหนามีรายไดจากคาบริการการ
ซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น ธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพยจะดํ ารงอยูไดก็ตอเมื่อตลาดหลักทรัพย
อยูในภาวะรุงเรือง การปนหุนชวยใหตลาดขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ที่จะพบวา โบรกเกอรแบงปนรายได หรืออาจตอง `วาจาง' ใหนักปนหุนดําเนินการสรางราคา
ตอไป ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยก็มิไดเกลียดชังนักปนหุน เพราะการปนหุนชวยใหธุรกิจเงินทุน
หลักทรัพยสามารถปลอยเงินกูไดมากกวาอัตราธรรมชาติ
ดวยตรรกแหงบทวิเคราะหขางตนนี้ นักปนหุนจึงมีบทบาทและสถานะในตลาด
หลักทรัพย ผูคนที่เกลียดชังนักปนหุนก็คงมีแตนักเลนหุนที่ประสบการขาดทุนจากกระบวนการ
ปนหุนเทานั้น คนเหลานี้บางคนหาทางออกดวยอัตวินิบาตกรรม บางคนตองกลายเปนคนวิกลจริต
และบางคนยอมรับสภาพโดยดุษณีภาพ
เมื่อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอตั้งขึ้นใหมๆ กลุมนักปนหุนรายใหญ
กระจุกอยูในหมูผูบริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย ทั้งนี้เนื่องจากนักปนหุน
จําเปนตองมีฐานการเงิน หากปราศจากฐานการเงินแลวไซร ถึงจะมีฝมือในการปนหุนมากเพียงใด
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ก็มิอาจสรางราคาตามที่ปรารถนาได แมจนทุกวันนี้นักปนหุนรายสํ าคัญยังคงมีภูมิหลังเปน
ผูบริหารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย คนเหลานี้มาจากครอบครัวฐานะดีและมี
การศึ ก ษาดี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มิ ใ ช ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแห ง เดี ย วที่ ผ ลิ ต นั ก ป  น หุ  น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ดังเชน มหาวิทยาลัยอิลลินอยสแหงสหรัฐอเมริกา หรือแมกระทั่ง
LSE (London School of Economics and Politics) ก็เคยมีโอกาสผลิตนักปนหุนไทยดวย
บริการรับจางปนหุนเปนบริการที่เพิ่งกอเกิดเมื่อไมนานมานี้ การที่มีบริการเชนนี้
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอมแสดงใหเห็นวา ผูคนในตลาดมีความตองการนักปนหุน
นั่นยอมหมายความวา นักปนหุนสามารถสรางคุณูปการบางอยางบางประการแกบุคคลบางกลุม
ในตลาดหลักทรัพยได ดวยเหตุที่มีความตองการนักปนหุนเชนนี้เอง นักปนหุนนอกกระแสหลัก
จึ ง ถือกํ าเนิ ดขึ้น อาชี พ นั ก ป  น หุ  น มิไดผูก ขาดโดยผูบริห ารธนาคารพาณิชยและธุรกิจเงินทุน
หลักทรัพยอีกตอไป ชนชั้นกลางที่ตองการเปนอภิมหาเศรษฐีสามารถมีอาชีพนักปนหุนได หากมีฝ
มือในการปนหุน แตกระนั้นก็ตาม คนเหลานี้จักตองมีฐานการเงินสนับสนุน มิฉะนั้นยอม
ไมสามารถมีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพยอยางสําคัญได ชนชั้นกลางที่มิไดมีฐานการเงินโดยกําเนิด
จักตองอาศัยเงินกูจากสถาบันการเงินในการปนหุน แตการที่จะไดมาซึ่งเงินกูจํานวนมากจําเปน
ตองแสดงฝมือในการปนหุนใหปรากฏ ตอเมื่อผูบริหารสถาบันการเงินประจักษแจงในความ
สามารถ จึงวางใจที่จะปลอยเงินกูจํานวนมาก สําหรับการซื้อขายหุนเพื่อสรางราคาตอไป ดวย
เหตุ ดั ง นั้ น สถาบั น การเงิน ที่ ปล อ ยเงิน กูใหแกนัก ปน หุน จึง มีผลประโยชนรว มกับนัก ปน หุ น
ผลประโยชนที่ไดรับมิไดมีเฉพาะแตดอกเบี้ยเงินใหกูเทานั้น หากยังมีผลประโยชนในรูปกํ าไร
จากการปนหุนดวย ผลประโยชนเหลานี้อาจมีแรงจูงใจมากพอที่จะดึงดูดใหธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย
อื่นๆเขารวมวงไพบูลยในกระบวนการปนหุนดวย ดังนั้น กระบวนการปนหุนจึงกอใหเกิดผลทวีคูณ
ในการดึงดูดธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยเขารวมในกระบวนการปนหุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
การเขารวมในกระบวนการปนหุนของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยชนิดทบทวีมิใช
เหตุผลประการเดียวที่เกื้อกูลตอการเติบโตของนักปนหุนนอกกระแสหลัก การเพิ่มจํานวนบริษัท
จดทะเบียนและบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยที่คุณภาพของบริษัท
ที่ตบเทาเขาตลาดเหลานี้เลวลงตามลําดับ มีสวนในการผลักดันใหความตองการบริการปนหุน
เพิ่มขึ้นดวย ดังจะเห็นไดวา หุนของบริษัทจดทะเบียนใหมผลัดกันปนราคาเปนระลอกๆ ตลอด
ระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมานี้
ดวยเหตุผลดังที่กลาวขางตนนี้ ตลาดนักปนหุนจึงขยายพรมแดนออกไป โดย
มิไดจํากัด เฉพาะแตกลุมนักปนหุนดั้งเดิมที่มีภูมิหลังเปนผูบริหารธนาคารและธุรกิจเงินทุนและ
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หลักทรัพยเทานั้น การเปลี่ยนแปลงตลาดนักปนหุนดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากความตองการ
บริการปนหุนที่มีมากขึ้น ทั้งจากนักเลนหุนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อีกสวนหนึ่ง
เปนผลจากการมีผลประโยชนรวมกันจากกระบวนการปนหุน ระหวางนักปนหุน สถาบันการเงิน
และธุรกิจหลักทรัพย
แตการปนหุนหาไดมีหลักประกันวาตองมีกําไรเสมอไป ในประวัติศาสตรการเงิน
ของโลก นักปนหุนรายใหญมักจะพบจุดจบที่ไมแตกตางกัน ในกรณีของไทย นักปนหุนรายใหญ
ซึ่งเคยเปนคนใกลชิดของผูนําแหง `ตึกดํา' ถึงกับมีอาการฟนเฟอนเมื่อธุรกิจการปนหุนมีปญหา
แตการ `ทุบ' นักปนหุนที่สําคัญมาจากการใชอํานาจรัฐ และทุกครั้งที่มีการ `ทุบ' นักปนหุน ตลาด
หลักทรัพยก็ตองเผชิญกับภาวะซบเซาชนิดยืดเยื้อยาวนาน ผูคนจํานวนไมนอยเริ่มตั้งขอสังเกตวา
นักปนหุนที่ถูกกําจัดโดยอํานาจรัฐนั้นลวนแลวแตเปนผูที่กําลังเผยอตัวขึ้นมาแขงบารมีกับกลุมทุน
ดั้งเดิม
หากการปนหุนเปนอาชญากรรม บรรดาสถาบันการเงินที่ใหเงินกูในการปนหุน
ยอมมีสวนในการประกอบอาชญากรรมดวย หากมีการลงโทษนักปนหุน โดยที่ไมมีการลงโทษ
สถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพยที่เกื้อกูลการปนหุน การบังคับใชกฎหมายยอมเปนไปอยาง
ไมเสมอภาค

