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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะบริการ
(1) ธรุกิจหลักทรัพย
รายละเอียดธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท แยกตามประเภทธุรกิจมีดังน้ี
1.1   การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
สวนแบงตลาดมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในระยะ 3 ปท่ีผานมา  และงวดลาสุดคือวันท่ี

31 มนีาคม 2544 เปนไปตามตารางขางลาง
ตารางแสดงสวนแบงตลาดมูลคาซื้อขายหลักทรัพย

มลูคาการซื้อขายหลักทรัพย ป 2541 ป 2542 ป 2543 มี.ค.ป 2544
ตลาดหลักทรัพยฯ (ลานบาท) 855,169 1,609,787 925,202 516.044
บริษัท (ลานบาท) 45,812 77,694 31,456 6,711
สวนแบงตลาดของบริษัท (%) 2.68% 2.41% 1.70% 0.65%

      สํ าหรับในระยะ 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Sub-Broker) ท่ีสงคํ า
ส่ังซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัท  จนกระท่ังเดอืนพฤษภาคม 2543 บริษัทไดมีตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 1 ราย

นโยบายในการรับลูกคาและอนุมัติวงเงินซ้ือหลักทรัพยใหลูกคา

บริษทัมนีโยบายในการคัดเลือกลูกคาท่ีมีคุณภาพ มีประวัติการเงินดี สวนการดํ าเนินงานของธุรกิจหลักทรัพยน้ัน
บริษัทไดกํ าหนดขอบเขตและอํ านาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและวงเงินอนุมัติ Short Sell และ Net
Settlement / Waive รวมท้ังวงเงินอนุมัติรายการ Change Order และ Error Port ของบริษัทใหกระทํ าโดยกลุมบุคคลท่ีไดรับ
การแตงตั้ง จากคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไวดงัตารางท่ี 1 และบริษัทไดกํ าหนดขอบเขตและอํ านาจอนุมัติวงเงินชั่ว
คราว เปนดงัตอไปน้ี

วงเงินอนุมัติ ผูมีอํ านาจอนุมัติ
วงเงนิชัว่คราวตอรายไมเกิน 6 ลานบาท ผูชวยกรรมการผูจัดการ
วงเงนิชัว่คราวตอรายไมเกิน 8 ลานบาท รองกรรมการผูจัดการ
วงเงนิชัว่คราวตอรายไมเกิน 10 ลานบาท ผูชวยกรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ

หรือกรรมการผูจัดการ
วงเงนิชัว่คราวตอรายเกินกวา 10 ลานบาท กรรมการบริหาร 3 ทาน ใน 4 ทาน แลวนํ าเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือขอสัตยาบัน
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ตารางที่ 1 อํ านาจอนุมัติ
เปดบัญชีเงินสด Net Settlement & Waive Short Sell Change Order Error Port

กรณีไมมีผลขาดทุน กรณไีดรับผลขาดทุนหรือโอนรายการซื้อหรือขายเขา
Port

ไมเกิน 5 แสนบาท - - ผูชวยผูอํ านวยการ - - จํ านวน x ราคา < 10.0 ลานบาท และ/หรือ ผลขาด
ทุนไมเกิน 50,000 บาท

ไมเกิน 1 ลานบาท ผูอํ านวยการ ผูอํ านวยการ ผูอํ านวยการ ผูอํ านวยการ ผูอํ านวยการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ หรือ
รองกรรมการผูจัดการ

ไมเกิน 2 ลานบาท ผูอํ านวยการอาวุโส ผูอํ านวยการอาวุโส ผูอํ านวยการอาวุโส ผูอํ านวยการอาวุโส ผูอํ านวยการอาวุโส จํ านวน x ราคา < 10.0 ลานบาท
และ/หรือ ผลขาดทุนเกินกวา 50,000 บาท

ไมเกิน 4 ลานบาท ผูอํ านวยการอาวุโส 2 ทาน ผูอํ านวยการอาวุโส 2 ทาน ผูอํ านวยการอาวุโส 1 ทาน
โดยมีผูอํ านวยการอาวุโส 1 ทาน

ลงนามรับทราบ

- - ผูชวยกรรมการผูจัดการ  และ
รองกรรมการผูจัดการ และ
เสนอคณะกรรมการลงทุนอนุมัติ

ไมเกิน 6 ลานบาท ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ จํ านวน x ราคา > 10.0 ลานบาท
และ/หรือ ผลขาดทุนไมเกิน 50,000 บาท

ไมเกิน 8 ลานบาท รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
รองกรรมการผูจัดการ และ

รายงานคณะกรรมการลงทุนอนุมัติ
ไมเกิน 10 ลานบาท ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ

รองกรรมการผูจัดการหรือ
กรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
รองกรรมการผูจัดการหรือ
กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
รองกรรมการผูจัดการหรือ
กรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
รองกรรมการผูจัดการหรือ
กรรมการผูจัดการ

จํ านวน x ราคา > 10.0 ลานบาท
และ/หรือ ผลขาดทุนเกินกวา 50,000 บาท

10 ลานบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
รองกรรมการผูจัดการหรือ
กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร ผูชวยกรรมการผูจัดการ  และ
รองกรรมการผูจัดการ และ

เสนอคณะกรรมการลงทุนอนุมัติ และ

100 ลานบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ - - เสนอคณะกรรมการบริหารรับทราบ
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ค ําอธิบายประกอบตารางอํ านาจอนุมัติ :
�วงเงินอนุมัติ� หมายถึง วงเงินเปดบัญชีใหมของลูกคาประเภทบัญชีเงินสดหรือวงเงินซื้อ

ขายหลักทรัพยใหมหลังจากการเปล่ียนแปลงเพ่ิม/ลดวงเงินแลว
�ผูชวยผูอํ านวยการ
ผูอํ านวยการ   และ
ผูอํ านวยการอาวุโส�

หมายถึง ฝายการตลาดหลักทรัพย

�ผูชวยกรรมการผูจัดการ� หมายถึง ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจหลักทรัพย
�รองกรรมการผูจัดการ� หมายถึง รองกรรมการผูจัดการดานธุรกิจหลักทรัพย
�คณะกรรมการบริหาร� หมายถึง คณะกรรมการบริหารท่ีบริษัทฯ ดํ าเนินการแตงตั้งข้ึน

การควบคุมและติดตามลูกคาซื้อขายหลักทรัพย
บริษทัมมีาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาอยางรัดกุม เพ่ือใหถูกตองเปนไปตามกฎ

เกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งหลักเกณฑและนโยบายท่ีใชในการควบคุม มีดังน้ี
บริษทัจะตดิตามใหลูกคาชํ าระเงินสดคาซื้อหลักทรัพยภายในกํ าหนดเวลา หากเกิดกรณีท่ีลูกคาชํ าระคาซื้อ

ลาชา หรือเชค็ไมสามารถเรียกเก็บเงินได บริษัทจะดํ าเนินการแจงใหเจาหนาท่ีการตลาดทราบ เพ่ือติดตอใหลูกคา
ช ําระคาซือ้ดวยเงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีบริษัท และใหเพ่ิมความระมัดระวัง และบริษัทจะพิจารณาคิดคาปรับจาก
การทีลู่กคาไมสามารถชํ าระราคาหรือสงมอบไดตามท่ีกํ าหนด ท้ังน้ีหากมีการผิดนัด 3 คร้ัง บริษัทจะพิจารณาปด
บัญชีลูกคา

1.2 การคาหลักทรัพย
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทในชวงป 2541-2543 บริษทัจะทํ าการศึกษาและคัด

เลือกหลักทรัพยตาง ๆ ท้ังท่ีเปนตราสารทุน ตราสารหน้ี และตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน สํ าหรับการลงทุนท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว โดยบริษัทจะคัดเลือกหลักทรัพยท่ีมีพ้ืนฐานและผลการดํ าเนินงานท่ีดี มีสภาพคลองสูงและไดรับผลตอบ
แทนในรูปแบบตางๆทีดีตามสภาพของตลาด ซึ่งหลักทรัพยท่ีบริษัทลงทุนจะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยท่ีเปนตราสารทุนในสัดสวนประมาณรอยละ 70-90 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย

สํ าหรับนโยบายการลงทุนในปจจุบัน บริษัทจะเนนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีท่ีมี
สภาพคลองและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดย ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2543 บริษทัมเีงินลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ
รอยละ 81.90 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย

1.3   การเปนท่ีปรึกษาการลงทุนและการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษทัมนีโยบายเปนผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจัดจํ าหนายตราสารตาง ๆ ท้ังตราสาร

หน้ีและตราสารทุนรวมท้ังใหคํ าปรึกษาการลงทุนดวย
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(2)  ธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษทัยอย  เปนบริษัทท่ีใหบริการดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยมหีนวยงานดานวานิชธน

กจิใหค ําปรึกษาในดานการเงิน การจัดโครงสรางผูถือหุน การระดมทุนโดยการออกตราสารประเภทหน้ีและทุน เชน
หุนสามญั หุนบุริมสิทธิ หุนกู หุนกูควบใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ และการนํ าตราสารและหลักทรัพยดังกลาวเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยใหม

 3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
ในป 2543 มสีถาบันการเงินท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยอยู 31 แหง  ลดลงจากป 2539 ซึ่งมีอยูรวม 81

แหง  ท้ังน้ีเปนผลจากการท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศปดกิจการสถาบันการเงินถาวร 56 แหง  เมื่อวันท่ี 8
ธนัวาคม  2540   สํ าหรับสถาบันการเงินท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย เหลืออยู 28 แหง
และม ี5 แหง  ท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ภาวะการซือ้ขายหลักทรัพยโดยรวมในป 2542 เร่ิมกระเตื้องขึ้นจากป 2541 จากตัวเลขเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการฟนตัว รวมท้ังอัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับตํ่ าเน่ืองจากสภาพคลองท่ีมีอยู
มาก ทํ าใหมกีารเคล่ือนยายเงินทุนเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น โดยภาวะธุรกิจหลักทรัพยโดยรวมตั้งแตป
2540 - ป 2543 เปนไปตามตารางสรุปภาวะธุรกิจหลักทรัพย

ตารางสรุปภาวะธุรกิจหลักทรัพย
ป 2541 2542  2543 ม.ีค. 2544

มลูคาการซื้อขายหลักทรัพย (ลานบาท) 855,169 1,609,787 925,202 516,044
มลูคาการซื้อขายเฉล่ียตอวัน(ลานบาท) 3,504.79 6,570.60 3,739.66 8,323.29
มลูคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด(ลาน
บาท)

1,268,200 2,193,067 1,279,220 1,408,792

ดชันีตลาดหลักทรัพย (จุด) 355.81 481.92 269.19 291.94
อัตราเงินปนผลตอบแทน(%) 1.34 0.61 1.78 2.25
อัตราสวนราคาปดตอกํ าไรสุทธิตอหุน
(เทา)

10.04 14.70 5.52 5.24

จ ํานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) 418 392 381 381
ทีม่า: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ภาวะการแขงขันธุรกิจหลักทรัพย
ภาวะการแขงขนัของธุรกิจหลักทรัพยในชวงป 2542-2543 มีการแขงขันกันอยางรุนแรง โดยผูประกอบการ

หลายแหงมกีารแขงขันทางดานราคาดวยการลดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยในระดับตํ่ า อยางไรก็ตามบริษัท
ไมมนีโนบายท่ีจะด ําเนินการดังกลาวแตจะเนนการใหบริการที่ครบวงจร โดยมีเปาหมายใหลูกคามีทางเลือกท่ีหลาก
หลาย ปจจบัุนบริษัทเขารวมโครงการ Internet Trading กับตลาดหลักทรัพยและโบรกเกอรหลายแหงในชื่อบริษัท
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SETTRADE.COM โดยไดเร่ิมใหบริการตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2543 เปนตนไป รวมท้ังจะเนนการทํ าธุรกิจดานอ่ืน
เชน การเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน การคาตราสารหน้ี เปนตน เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางรายไดใหมากขึ้น โดยคูแขง
ขนัของบริษทับางรายก็มีนโยบายในการดํ าเนินธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน คือการมุงเนนธุรกิจดานอ่ืน ๆ มากขึ้น สวนบาง
รายท่ีเปนบริษัทตางชาติท่ีมีเครือขายในตางประเทศก็จะมุงเนนการทํ าธุรกิจคาหลักทรัพยจากฐานลูกคาตางประเทศ 
ซึง่สวนแบงการตลาดและฐานะทางการเงินของบริษัทคูแขงขันเปรียบเทียบกับบริษัทเปนดังน้ี

สวนแบงตลาดทางดานนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยของโบรกเกอรที่มีสวนแบงตลาดลํ าดับที่ 19-23  ของป
2543

อันดับท่ี บริษัท สวนแบงตลาด (%)
19 บล.ไทยพาณิชย จํ ากัด SCBS 2.07
20 บล.เอสจี สินเอเซีย จํ ากัด SGACS 2.00
21 บล.ไอเอ็นจี แบร่ิง (ประเทศไทย) จํ ากัด IBST 1.95
22 บล.กรุงไทยธนกิจ จํ ากัด (มหาชน) TTS 1.89
23 บล. ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน) UNITED 1.70

อ่ืนๆ 90.39
รวม 100.00

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนแบงตลาดทางดานนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยของโบรกเกอรที่มีสวนแบงตลาดลํ าดับที่ 21-25  ของ
ไตรมาสที่ 1 ป  2544

อันดับท่ี บริษัท สวนแบงตลาด (%)
21 บล.ยูบีเอส วอรเบิกร จํ ากัด UBSW 1.63
22 บล.เอสจี สินเอเซีย จํ ากัด SGACS 1.29
23 บล. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํ ากัด UOBST 1.14
24 บล. บีฟท  จํ ากัด BFITSEC 0.83
25 บล. ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน) UNITED 0.65

อ่ืนๆ 94.46
รวม 100.00

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ตารางแสดงฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับ
บริษทัหลักทรัพยคูแขง ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2542 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2543
บริษัท งวด สวนแบง อัตราคานาย สินทรัพย หน้ีสิน สวนของ กํ าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทน

ตลาด หนาเฉล่ีย ผูถือหุน ตอสวนผูถือหุน
(รอยละ) (รอยละ) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ)

SCBS ไตรมาส 3/43 8.91% 0.44% -na- -na- -na- -na- -na-
2542 9.52% 0.44% 844.78 144.88 699.89 18.05 2.58%

IBST ไตรมาส 3/43 6.97% 0.35% -na- -na- -na- -na- -na-
2542 8.91% 0.35% 515.29 216.72 298.57 74.40 24.92%

United ไตรมาส 3/43 1.71% 0.49% 380.93 142.76 238.17 (21.59) -na-
2542 1.66% 0.37% 440.85  190.16 250.69 179.52 71.61%

หมายเหตุ : ท่ีมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจหลักทรัพย บริษัทมุงเนนกลุมลูกคาท่ัวไปซึ่งปจจุบันกลุมลูกคาดังกลาว
เปนฐานลูกคาหลักของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษากลุมลูกคาดังกลาวไวดวยบริการที่ครบวงจรและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ

สวนแบงตลาดการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการรับประกันการจํ าหนายหลักทรัพยในป 2542
ธรุกจิการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน มีจํ านวนประมาณ 13 บริษัท โดยมีคาธรรมเนียมรวมท้ังปประมาณ

587.14 ลานบาท ท้ังน้ีในป 2542 บริษัทยอยของบริษัทยังไมไดดํ าเนินธุรกิจ  ในป 2543 บริษัทยอยสามารถทํ ารายได
ประมาณ 20 ลานบาท  และมีเปาหมายในป 2544 ประมาณ 30-50 ลานบาท

ตารางแสดงสวนแบงตลาดการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในป 2542
บริษัท                  ( หนวย : ลานบาท) สินทรัพยรวม ทุนจดทะเบียน รายไดรวม ก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

บจ.ท่ีปรึกษาธุรกิจอารเธอร แอนเดอรเซน (AA) 72.30 10.00 143.63 4.85
บจ. ดีลอยท ทูช โธมัทสุ คอรปอเรท รีสตรัคเจอริ่ง (Deloitte) 64.29 10.00 133.73 (0.87)
บจ. สยามซิต้ี เอ็ม.บี. (SCMB) 51.78 10.00 46.19 7.19
บจ. ฟนันซา (Finansa) 42.41 36.00 41.85 (2.32)
บจ. สยามวานิช ธุรกิจ (SCBA) 38.73 10.00 26.04 2.75
บจ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท (DS) 3.36 10.00 9.25 3.60
บจ. ไทยสแตรทีจิค แคปปตอล (TSC) 6.73 10.00 4.75 (5.82)
หมายเหต ุ: บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร่ี จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดเปดดํ าเนินงานในป 2543
ท่ีมา :  กระทรวงพาณิชย
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ภาวะการแขงขันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
สํ าหรับแนวโนมภาวะการแขงขันของธุรกิจดานการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินและการรับประกันการจํ าหนาย

หลักทรัพยน้ัน คาดวาจะมีการแขงขันรุนแรงข้ึนในอนาคต เน่ืองจากมีบริษัทหลักทรัพยหลายแหง โดยเฉพาะบริษัท
หลักทรัพยท่ีมขีนาดกลางถึงขนาดเล็กซึ่งจะหันมามุงเนนการทํ าธุรกิจดานน้ีมากขึ้น เน่ืองจากเปนการสรางรายไดจาก
คาธรรมเนียมทางการเงินเพ่ือทดแทนรายไดจากธุรกิจหลักทรัพย แตอยางไรก็ตามการดํ าเนินธุรกิจดานท่ีปรึกษาทาง
การเงินและการรับประกันการจํ าหนายหลักทรัพยน้ันก็ยังมีความผันผวนตามทิศทางของตลาดหลักทรัพยเชนกัน 
สํ าหรับบริษทัน้ัน บริษัทเชื่อวาบริษัทมีทีมงานท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญทางดานท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
สามารถแขงขันกับคูแขงขันได

สํ าหรับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทน้ัน บริษัทมุงเนนลูกคาท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และบริษัทท่ัว
ไปท่ีตองการระดมทุนจากตลาดทุนและตลาดเงิน

แนวโนมธุรกิจหลักทรัพยในป 2544
ธรุกจินายหนาซือ้ขายหลักทรัพยยังคงเปนแหลงรายไดหลักของบริษัทหลักทรัพย จากตัวเลขเศรษฐกิจของ

ประเทศในปน้ีซึง่มีทิศทางท่ีดีขึ้น จะสงผลใหมีการระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของทางการ อาทิ
การพฒันาตราสารอนุพันธ (Derivative) ก็จะมีสวนผลักดันใหปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยขยายตัวเพ่ิมขึ้นเชนกัน
อยางไรกต็าม นโยบายของทางการท่ีตองการปรับอัตราคานายหนาไปสูระบบการตอรองอยางเสรี เพ่ือความเปนธรรม
แกลูกคา และเพ่ือใหเปนสากลเชนเดียวกับตลาดหุนตางประเทศจะบ่ันทอนรายไดจากธุรกิจนายหนาซื้อขายหลัก
ทรัพยลง  ดงัน้ัน การควบคุมคาใชจายใหอยูในระดับตํ่ าพรอมกับการพัฒนาระบบการซื้อขาย และการบริการจึงเปน
ส่ิงจ ําเปนสํ าหรับบริษัทหลักทรัพยเพ่ือใหสามารถแขงขันอยูในธุรกิจได

3.3 การจัดหาแหลงเงินทุน
ในชวงป 2542-2543 ท่ีผานบริษทัไมมีการใชแหลงเงินกู แตเปนการใชเงินจากสวนของผูถือหุน

เปนสวนใหญ โดยเปนการนํ าไปใชในการลงทุนในตราสารหนี้และการรับประกันการจํ าหนายหุนสามัญและตราสาร
หน้ี   สวนท่ีเหลือจะเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สํ าหรับเงนิกู จะมีการกูยืมจากสถาบันการเงินเปนชวง
ระยะเวลาสั้น ๆ สํ าหรับนโยบายการจัดการเงินทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลอง
กับกิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชเงินโดยคํ านึงถึงความเหมาะสมของอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน
และอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ

3.4 การใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย
เมื่อพิจารณาถึงภาวะการซื้อขายหลักทรัพยท่ีประสบปญหาดานการใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย

เน่ืองจากภาวะตกตํ ่าของการซื้อขายหลักทรัพย  ดังน้ัน  โดยยึดหลักความระมัดระวังอยางเต็มท่ี  ณ ปจจุบัน  บริษัท
จงึไมมีนโยบายการใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย

3.5 การด ํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ
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บริษัทจะดํ ารงเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนดโดย
สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีการพิจารณาถึงประเภทของสินทรัพยและเงิน
ทุนทุกวนั ท้ังน้ีเพ่ือใหบริษัทสามารถบริหารเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองไดอยางถูกตองและทันเวลา

3.6  นโยบายการบริหารสภาพคลอง
สํ าหรับนโยบายการบริหารสภาพคลอง บริษัทมีการจัดเตรียมแหลงเงินทุน โดยมีวงเงินกับสถาบัน

การเงนิตาง ๆ ไว การจัดเตรียมเงินทุนจากสวนของผูถือหุนโดยการระดมทุนผานตลาดทุน ท้ังน้ีบริษัทจะพิจารณา
ระยะเวลาและประเภทตราสารทางการเงินท่ีเหมาะสม


