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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.1 งบการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาส 1 ณ วันท่ี 31
มนีาคม 2544 ดงัน้ี

(ก) ผูสอบบัญชี
ป 2544 นายรุทร เชาวนะกวี      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3247

นายสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2516
นายโสภณ  เพ่ิมศิริวัฒนา      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182

ป 2543 นายรุทร เชาวนะกวี      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3247
นายสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2516

ป 2542 นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3731
นายอธิพงศ สกุลกานต      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500

ป 2541 นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3731
นายสุพจน สิงหเสนห      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2826

(ข) สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปท่ีผานมา

ในป 2541 ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข

ในป 2542 ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข

ในป 2543 ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท
(หนวย : บาท)

2541 2542 2543 มี.ค.2544
ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 70,551,778 179,751,555 49,995,157 61,650,861
เงินลงทุนในหลักทรัพย 16,496,121 54,617,056 106,376,375 92,161,205
คาเผื่อการลดราคาหลักทรัพย (8,500,070) (8,061,652) - -
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 7,996,051 46,555,404 106,376,375 92,161,205
บญัชีระหวางบริษัทหลักทรัพย 35,016,513 46,862,280 42,553,860 608,591
ลกูหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 286,749,877 340,155,386 288,387,158 244,261,849
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (246,202,047) (240,018,267) (213,294,205) (213,294,205)
ลกูหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 40,547,830 100,137,119 75,092,953 30,967,644
สินทรัพยรวม 180,947,482 440,845,466 348,884,738 257,528,361
เงินกูยืม 48,424,506 - 3,644,126      14,040
บัญชีลูกคา 69,430,933 157,262,979 105,319,130 14,690,633
หนี้สินรวม 144,639,857 190,158,500 135,395,629 50,027,658
ทนุชํ าระเต็มมูลคาแลว 310,048,280 258,373,570 258,374,000 258,373,570
ขาดทุนสะสม (273,740,655) (8,127,452) (45,196,259) (47,746,134)
สวนของผูถือหุน 36,307,625 250,686,966 213,489,109 210,285,010
ผลประกอบการ
รายไดธุรกิจหลักทรัพย 193,596,844 388,829,727 173,648,302 31,718,168
คาใชจายธุรกิจหลักทรัพย 33,704,781 424,548 1,855,791 210,753
หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ (6,175,444) (3,399,222) 2,972,211 -
รายไดธุรกิจหลักทรัพยสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 153,716,619 385,005,957 174,764,722 31,507,414
รายไดอ่ืน 5,724,020 5,872,376 397,046 267,653
คาใชจายการดํ าเนินงาน 116,074,343 211,359,650 211,706,336 31,310,151
ก ําไร (ขาดทุน)สุทธิ 43,366,296 179,518,683 (37,068,807) (2,549,874)
ก ําไร (ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 1.42 5.30 (1.43) (0.10)
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน 121,522,585 173,053,137 (83,443,506) 14,895
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 3,471,415 (49,878,664) (49,957,018) 391
กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน (57,502,309) (13,974,696) 3,644,126 (3,630)
กรแสเงินสดปลายงวด 47,551,778 146,751,555 49,995,157 61,651

หมายเหตุ : 1. ป 2541 - 2542 เปนงบการเงินเฉพาะบริษัท
  2. ป 2543 - 2544 เปนงบการเงินรวม
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท 2541 2542 2543 มี.ค.2544

ฐานะการเงิน

เงนิสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 70,551,778 179,751,555 47,906,376 57,097,851
เงินลงทุนในหลักทรัพย 16,496,121 54,617,056 106,376,375 92,161,205
คาเผ่ือการลดราคาหลักทรัพย (8,500,070) (8,061,652) - -
เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 7,996,051 46,555,404 106,376,375 92,161,205
บัญชีระหวางบริษัทหลักทรัพย 35,016,513 46,862,280 42,553,860 603,591
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับ 286,749,877 340,155,386 288,387,158 244,261,849
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (246,202,047) (240,018,267) (213,294,205) (213,294,205)
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 40,547,830 100,137,119 75,092,953 30,967,644
สินทรัพยรวม 180,947,482 440,845,466 345,943,721 252,672,585
เงินกูยืม 48,424,506 - 3,644,126      14,040
บัญชีลูกคา 69,430,933 157,262,979 105,319,130 14,690,633
หน้ีสินรวม 144,639,857 190,158,500 132,454,612 42,387,575
ทุนชํ าระเต็มมูลคาแลว 310,048,280 258,373,570 258,374,000 258,373,570
ขาดทุนสะสม (273,740,655) (8,127,452) (45,196,259) (47,746,134)
สวนของผูถือหุน 36,307,625 250,686,966 213,489,109 210,285,010
ผลประกอบการ

รายไดธุรกิจหลักทรัพย 193,596,844 388,829,727 152,865,922 16,508,303
คาใชจายธุรกิจหลักทรัพย 33,704,781 424,548 1,855,791 210,753
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (6,175,444) (3,399,222) 2,972,211 -
รายไดธุรกิจหลักทรัพยสุทธิหลังหักหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 153,716,619 385,005,957 153,982,342 16,297,550
รายไดอ่ืน 5,724,020 5,872,376 397,046 298,192
คาใชจายการดํ าเนินงาน 116,074,343 211,359,650 192,026,912 26,019,989
ก ําไร (ขาดทุน)สุทธิ 43,366,296 179,518,683 (37,068,807) (2,549,874)
ก ําไร (ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.42 5.30 (1.43) (0.10)
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน 121,522,585 173,053,137 (79,284,368) 12,301
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 3,471,415 (49,878,664) (56,204,934) 521
กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน (57,502,309) (13,974,696) 3,644,126 (3,630)
กระแสเงินสดปลายงวด 47,551,778 146,751,555 47,906,376 57,098
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(ค) อัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงินและผลดํ าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท
หนวย : รอยละ

งบการเงินรวม 2541 2542 2543 มี.ค. 2544

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร (Profitability Ratio)

อัตรากํ าไรขั้นตน 82.59 99.89 98.93 99.36
อัตราสวนกํ าไรสุทธิ 21.76 45.48 (21.29) (7.97)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 1117.68 125.10 (15.96) (1.20)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน NA. 2.84 10.89 0.88
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 25.53 57.74 (9.38) (0.84)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.17 1.27 0.44 0.10
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (เทา) 1.46 - - -
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู (เทา) 5.96 - - -
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม 38.99 40.77 44.81 59.72
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม 159.43 86.55 109.68 130.63
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.98 0.76 0.63 0.22
อัตราสวนอ่ืน ๆ

อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพย 9.12 12.39 30.48 35.78
อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลอง
สุทธิ (ตามเกณฑของสํ านักงาน)

30.32 116.18 187.56 390.44

หนวย : รอยละ
งบการเงินเฉพาะบริษัท 2541 2542 2543 มี.ค. 2544

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร (Profitability Ratio)

อัตรากํ าไรขั้นตน 82.59 99.89 98.78 98.72
อัตราสวนกํ าไรสุทธิ 21.76 45.48 (24.18) (15.16)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 1117.68 125.10 (15.97) (1.20)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน NA. 2.84 7.81 0.94
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 25.53 57.74 (9.42) (0.85)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.17 1.27 0.39 0.06
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (เทา) 1.46 - - -
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู (เทา) 5.96 - - -
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม 38.99 40.77 - 59.06
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม 159.43 86.55 117.16 133.14
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.98 0.76 0.62 0.20
อัตราสวนอ่ืน ๆ



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                 รางหนังสือช้ีชวน

สวนที่ 2

อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพย 9.12 12.39 33.80 36.47
อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลอง
สุทธิ (ตามเกณฑของสํ านักงาน)

30.32 116.18 187.56 390.44

12.2 ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
ในชวงตั้งแตป 2541 จนถงึปจจบัุน บริษัทมีการดํ าเนินธุรกิจภายใตภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่ าและภาวะ

ตลาดทุนท่ีผันผวนมาก หากแตบริษัทไดมีการเตรียมการและมีการแกไขปญหาอยางตอเน่ืองทํ าใหมีฐานะทางการเงิน
และผลการดํ าเนินงานท่ีดีขึ้นตามลํ าดับ กลาวคือ
1.ผลการดํ าเนินงาน

รายไดจากธุรกิจหลักทรัพย

รายไดจากธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทในชวง 2 ปแรก มีแนวโนมท่ีเพ่ิมขึน้ จาก 193.60 ลานบาทในป 2541
เปน 388.83 ลานบาทในป 2542  ท้ังน้ีเน่ืองจากหลังจากป 2540 บริษทัท่ีมีผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพยสูงถึง
293.62 ลานบาท ซึง่เกิดจากการปรับตวัลดลงของระดับดัชนีตลาดหุนอยางรวดเร็ว และราคาหุนท่ีถืออยูน้ันไดปรับ
ลดลงตามภาวะตลาดดวย บริษัทจึงยึดหลักความระมัดระวังอยางเต็มท่ีในการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงในการขาดทุน
จากการลงทุนในอนาคต สํ าหรับป 2543 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจหลักทรัพย 173.64 ลานบาท ซึง่ลูกคาท่ีซื้อขายกับ
บริษทัเปนลูกคาท่ัวไปท่ีไมใชสถาบันคิดเปนประมาณรอยละ 99 ของปริมาณซื้อขายจํ านวน 24,692 ลานบาท รายได
ธรุกิจหลักทรัพยดังกลาวลดลงเมือ่เทียบสัดสวนกับป 2542 เน่ืองจากภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในป 2543 คอนขาง
ซบเซา และประกอบกบับริษัทไมเนนการแขงขันดานราคาโดยการลดคาธรรมเนียมการซื้อขาย สงผลใหสวนแบง
ตลาดของบริษัทลดลงจากรอยละ 2.41  ในป 2542 เหลือเพียงรอยละ 1.70 ในป 2543 แตอยางไรก็ตามบริษัทมีการ
ซือ้ขายตราสารหน้ีซึ่งเปนการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยในปริมาณซื้อขายรวมถึง 5,135 ลานบาท ทํ าใหรายไดของ
บริษทัในสวนน้ีเขามาเพ่ิมเติมดวย ในไตรมาสท่ี 1 ป 2544 บริษัทมีรายไดธุรกิจหลักทรัพย รวม 31.71 ลานบาท โดย
มรีายไดท่ีสํ าคัญคือ คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 12.9 ลานบาท และคาธรรมเนียมและบริการ 17.9 ลานบาท

คาใชจายธุรกิจหลักทรัพย

คาใชจายธุรกจิหลักทรัพย ประกอบดวย ดอกเบ้ียเงินกูยืม, คานายหนาและวิจัยตลาดและคาธรรมเนียม
และบริการ ลดลงจาก 33.70 ลานบาท ในป 2541 เปน 0.43 และ 1.81 ลานบาท ในป 2542 , 2543 ตามลํ าดับ โดย
สวนใหญเปนการลดลงของดอกเบ้ียเงินกูยืม ลดลงจาก 17.13 ลานบาท ในป 2540  เปน 0.28 ลานบาท และ 0.003
ลานบาท ในป  2542 และ 2543 ตามลํ าดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทมีการปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพิ่มทุนและ
นํ าเงินไปไถถอนหุนกูกอนกํ าหนด จงึทํ าใหมเีงนิกูยืมและภาระดอกเบ้ียจายท่ีลดลงอยางมาก ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ป
2544 มคีาใชจายคาธรรมเนียมบริการ เพียง 146,000 บาท ขณะท่ีมีคาใชจายเงินกูยืม 65,000 บาท

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษทัมหีน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเทากับ 6.18 ลานบาท และ 3.40 ลานบาท ในป 2541 และ 2542 ตาม
ลํ าดบั และมีการรับคืนหน้ีท่ีไดตัดเปนหน้ีสูญแลวทํ าใหมียอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเปนบวกจํ านวน 2.97 ลาน
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บาท สํ าหรับป 2543 การที่บริษัทมีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญอยูในระดับตํ่ า เน่ืองจากบริษัทไดมีนโยบายควบคุม
ความเส่ียงโดยการคดัเลือกคณุภาพลูกคาการควบคุมติดตามการชํ าระคาซื้อขายหลักทรัพยใหตรงตามกํ าหนด และ
การไมมนีโยบายปลอยสินเชื่อเพ่ือคาหลักทรัพย โดยในป 2544 ไตรมาสท่ี 1 บริษัทไมมีการตั้งสํ ารองหน้ีสูญและหน้ี
สงสัญจะสูญเพ่ิมเตมิแตอยางใด ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการควบคุมความเส่ียงและการไมปลอยสินเชื่อเพ่ือคา
หลักทรัพยตามท่ีกลาวขางตน

คาใชจายในการดํ าเนินงาน

คาใชจายในการดํ าเนินงานมีจํ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 116.07 ลานบาท  ในป 2541 เปน 211.36 ลานบาท และ
211.70 ลานบาท ในป 2542 และ 2543 ตามลํ าดับ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมากในป 2542 และ
2543 เน่ืองจากการจายผลตอบแทนการตลาด ตามสัดสวนของปริมาณการซื้อขายท่ีเจาหนาท่ีการตลาดสามารถทํ า
ได และการจายเงนิชดเชยในการเลิกจางใหแกพนักงาน เพ่ือลดคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในระยะยาว   นอกจากน้ี
ในป 2543 บริษทัมคีาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการเปดสํ านักงานบริการดานหลัก
ทรัพยเพ่ิมอีกดวย ในไตรมาสท่ี 1 ป 2544 บริษัทไดควบคุมคาใชจายไวในระดับท่ีถือวาตํ่ า กลาวคือ มีคาใชจายใน
สวนน้ี 31.31 ลานบาท เปนคาใชจายดานพนักงานรวม 15.23 ลานบาท

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในป 2541 บริษัทมีกํ าไรสุทธิ 43.37 ลานบาท และเพ่ิมเปน 179.49 ลานบาท ในป 2542 และมีผลขาดทุน
สุทธจิากการดํ าเนินงานในป 2543 จํ านวน 37.06 ลานบาท การขาดทุนในป 2543 มีผลมาจากรายไดหลักของบริษัท
คือรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยลดลงเน่ืองจากภาวะตลาดท่ีซบเซาและภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงของธุรกิจ 
อยางไรก็ดี บริษทัมนีโยบายในการแกไขปญหาคือ การขยายธุรกิจไปในดานอ่ืนๆมากข้ึน เชน การเปนท่ีปรึกษาทาง
การเงนิ การซื้อขายตราสารหน้ี การลงทุนในตราสารหน้ี เปนตน เพ่ือท่ีจะใหสัดสวนรายไดไมอิงกับธุรกิจการเปนนาย
หนาซือ้ขายหลักทรัพยเพียงดานเดียว  ซึ่งมีผลตอเน่ืองมาถึงไตรมาสท่ี 1 ป 2544 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 2.55 ลานบาท

2.ฐานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม

สินทรัพยรวมมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นจาก 180.95 ลานบาทในป 2541 เปน 440.85 ลานบาท ในป 2542 และ
ในป 2543 มีจ ํานวน 348.88 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการเร่ิมฟนตัวของธุรกิจหลักทรัพยหลังวิกฤติเศรษฐกิจในป
2539 สินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นไดแก เงินลงทุนเพ่ิมขึ้นจากท่ีบริษัทมีนโยบายในการลงทุนหลักทรัพยประเภทตราสารหน้ี
และสินทรัพยประเภทอุปกรณสํ านักงานเพ่ิมขึ้นจากการที่บริษัทเปดสาขาเพ่ิม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2543 บริษัทมีเงิน
สดและเงินฝากสถาบันการเงินจํ านวน 49.99 ลานบาท ซึ่งใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสํ าหรับการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษทัท่ีมรีะยะเวลาในการชํ าระ ภายใน 3 วันทํ าการ เงินสดดังกลาวถือเปนแหลงเงินทุนของบริษัทเน่ืองจากโครง
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สรางเงนิทุนในปจจุบันไมมีการกูยืมเงินแตอยางใด ในไตรมาสท่ี 1 ป 2544 บริษัทมีสินทรัพยรวม 257.52 ลานบาท
เปนเงินสด 61.65 ลานบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงนิลงทุนในหลักทรัพยจาก 16.50 ลานบาทในป 2541 เพ่ิมขึ้นเปน 54.62 และ 106.37 ลานบาทในป 2542

และป 2543 ตามลํ าดับ โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยสวนใหญเปนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะส้ันจํ านวนประมาณ
93.51 ลานบาท และระยะยาวประมาณ 12.86 ลานบาท ซึ่งการลงทุนดังกลาวบริษัทไดรับผลตอบแทนอยูในอัตราท่ี
เหมาะสมและอยูในระดับท่ีคาดหวัง ท้ังน้ีบริษทัมีการตั้งสํ ารองสํ าหรับการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
สํ าหรับหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประมาณ 0.14 ลานบาท และหลักทรัพยท่ีไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยประมาณ 8.5 ลานบาท ซึ่งการตั้งสํ ารองดังกลาวบริษัทถือวาเพียงพอ และในไตรมาสที่ 1 ป 2544
บริษทัยงัคงมีระดับเงินลงทุนอยูในระดับเดิม คือท่ีระดับประมาณ 92.16 ลานบาท

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับ

ลูกหน้ีธรุกจิหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับจาก 286.75 ลานบาทในป 2541 เพ่ิมขึ้นเปน 340.16 ลานบาท
288.38 ลานบาท และ 244.26 ลานบาท ในป 2542 , ป 2543 และไตรมาสที่ 1 ป 2544 ตามลํ าดับ โดยลูกหน้ีดัง
กลาวเปนลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยท่ีคางชํ าระเกินกวา 6 เดือนจํ านวน 225.47 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดตั้งสํ ารองเต็ม
จ ํานวนแลว และลูกหน้ีเหลาน้ีอยูระหวางการดํ าเนินการตามกฎหมาย สวนลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยท่ีเหลือจะเพ่ิมขึ้น
และลดลงตามมลูคาซื้อขายของบริษัท เน่ืองจากเปนลูกหน้ีท่ีคางจากการซื้อขายธุรกิจหลักทรัพยประเภทเงินสด ซึ่งมี
ระยะเวลาในการชํ าระเงินใน 3 วันทํ าการ
สํ าหรับนโยบายในการตั้งสํ ารองหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหน้ีซื้อขายหลักทรัพยซึ่งมีระยะเวลาในการ
ช ําระเงนิภายใน 3 วนัทํ าการน้ัน บริษัทจะพิจารณาเปนรายๆ ตามจํ านวนท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมไดเมื่อถึงกํ าหนด
ช ําระ ท้ังน้ีบริษัทจะตั้งสํ ารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทุกส้ินเดือนในอัตรารอยละ 100 ของสภาพหน้ี แตถามีหลัก
ประกันคุมสภาพหน้ี บริษัทจะไมตั้งสํ ารอง

เงินกูยืม
บริษทัไมมีเงินกูตั้งแตป 2542 เปนตนมา เน่ืองจากบริษทัมกีารปรับโครงสรางทางการเงินโดยการเพิ่มทุนใน

ชวงระยะป 2541 และ ป2542 จงึไดทยอยจายชํ าระหน้ีเงินกูยืมและไถถอนหุนกูกอนครบกํ าหนดจนหมดในป 2542
ในป 2543 และไตรมาสที่ 1 ป 2544 บริษัทมเีงนิกูยมืนอยมาก คือ 3.64 ลานบาท และ 14,000 บาท ตามลํ าดับ ท้ังน้ี
บริษทัจะใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินทุนหมุนเวียนในการดํ าเนินงานเปนหลัก
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สภาพคลอง
หากพิจารณาสภาพคลองของบริษัทในชวง 2 ปท่ีผานมาคือตั้งแตป 2541-2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด ําเนินงานของบริษัทเปนบวกโดยตลอด สวนกระแสเงินสดจากกการลงทุนจะติดลบในป 2542 จํ านวนประมาณ
49.88 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนเปดสาขาเพ่ิมเติม

สํ าหรับสภาพคลอง ของป 2543 จะเห็นวามีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานติดลบคิดเปนจํ านวน 83.44
ลานบาท เน่ืองจากรายไดจากกการคาหลักทรัพยลดลงแตคาใชจายการดํ าเนินงานของบริษัทยังสูงอยู ซึ่งหากบริษัท
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดํ าเนินงานเพ่ือลดคาใชจายก็จะทํ าใหสภาพคลองของบริษัทมีสภาพคลองพอสมควร
ซึง่ในไตรมาสท่ี 1 ป 2544 กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน เปนบวกจ ํานวน  11.65 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทได
พยายามบริหารใหคาใชจายการดํ าเนินงานลดตํ่ าลง

แหลงท่ีมาของเงินทุน
ในป 2541 บริษัทเพ่ิมทุนชํ าระแลว 10 ลานบาท เปน 310.05 ลานบาทและบริษัทมีกํ าไรจากการดํ าเนินงาน

ทํ าใหขาดทุนสะสมและสวนของผูถือหุน มีจํ านวน 273.74 ลานบาทและ 36.31 ลานบาท ตามลํ าดับ
ในป 2542 บริษัทลดทุนชํ าระแลวจากเดิม 310.05 ลานบาท ลงเหลือ 258.37 ลานบาท เพ่ือลางขาดทุนสะสม

โดยมขีาดทุนสะสมคงเหลือ 8.13 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุน 250.69 ลานบาท      สํ าหรับ ป2543 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน ทํ าใหสวนของผูถือหุนลดลงเหลือ 213.48 ลานบาท อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนได
เปล่ียนแปลงในอัตราสวนท่ีดีขึ้น จาก 3.98 เทา ในป 2541 เหลือเพียง 0.76 และ 0.60 เทา ในป 2542 และป 2543
ตามลํ าดบั ท้ังน้ีเน่ืองจากแหลงเงินทุนของบริษัทมาจากสวนของผูถือหุนท้ังหมด โดยหน้ีสินท่ีมีอยูเปนภาระหน้ีท่ีเกิด
จากการซือ้ขายหลักทรัพยซึ่งเปนเงินทุนท่ีตองหมุนเวียนตามการซื้อขายหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้น

เมื่อพิจารณาโครงสรางเงินทุนแลวจะเห็นวาเงินทุนท่ีบริษัทมีอยูเปนเงินทุนระยะยาวในขณะท่ีแหลงใชไปของ
เงนิทุนสวนใหญเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะส้ัน ซึ่งกลยุทธของบริษัทในอนาคตตองการหารายไดจากการลงทุนในตรา
สารหน้ี การรบัประกันการจํ าหนายหลักทรัพย ซึ่งตองใชเงินทุนท่ีมีอายุระยะปานกลางถึงระยะยาวบริษัทก็จะจัดหา
เงินโดยการออกตราสารทางการเงินและการระดมทุนโดยผานตลาดทุนเพ่ือใหแหลงท่ีมาของเงินทุนสอดคลองกับการ
ใชไปของเงินทุน

สํ าหรับการดํ ารงเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Ratio) ของบริษัท ณ งวดลาสุดวันท่ี
31 มนีาคม 2544   เทากับ 390.44%  ซึง่มากกวาเกณฑขั้นตํ่ าคือรอยละ 5 ท่ีสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กํ าหนดไว

12.3 ปจจัยและอทิธพิลหลักที่อาจมีผลการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปจจยัท่ีจะมผีลตอการดํ าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคตคือ ภาวะความมั่นคงของ
เศรษฐกจิของประเทศไทย ความมั่นคงของเสถียรภาพทางการเมือง และนโยบายการเปดเสรีคาธรรมเนียมการซื้อ



บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)                                                                                 รางหนังสือช้ีชวน

สวนที่ 2

ขายหลักทรัพย ซึ่งปจจัย 2 ปจจัยแรกจะมีผลตอความมั่นใจในการลงทุน ในขณะท่ีปจจัยท่ี 3 จะสงผลใหการแขงขัน
ในธรุกจิหลักทรัพยมีความรุนแรง ปจจัยท้ังหมดอาจจะมีผลกระทบตอรายไดรวมและฐานะทางการเงินของบริษัท

จากการทีบ่ริษทัไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน บริษัทจึงไดวางนโยบายในการขยายการทํ า
ธรุกจิดานวาณิชธนกิจ ดานการลงทุนในตราสารทางการเงิน โดยเฉพาะตราสารหน้ี การรับประกันการจํ าหนายหลัก
ทรัพย ท้ังน้ีเพ่ือใหบริษัทมีรายไดท่ีเพียงพอ และสามารถดํ ารงอยูไดในธุรกิจน้ีตอไป

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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