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1. ปจจัยความเส่ียง 
1.1 ความเส่ียงดานรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
เนื่องจากรายไดสวนใหญของการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทมาจากรายไดคาธรรมเนียมนายหนาการ  ซื้อขาย

หลักทรัพย ที่ปริมาณธุรกิจขึ้นอยูกับภาวะตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในสภาวะท่ีตลาดหลักทรัพย      ผันผวนซบเซา 
และมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยมีมูลคาลดลง ทําใหสงผลกระทบตอคาธรรมเนียมนายหนาการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษทั 
(รายละเอียดตามสวนที ่2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ขอ 12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ก) 
ผลการดําเนินงาน)  ขณะเดียวกันการเปดเสรีคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย (รายละเอียดตามสวนที ่2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
ขอ 3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน) สงผลใหเกิดการแขงขันสูงดานราคาในการคิดคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพยดวยกัน ทําใหในป 2544 แมวามูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเปน 
106,015 ลานบาท จากในป 2543 ที่เทากับ 49,565 ลานบาท แตรายไดคาธรรมเนียมนายหนาการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในป 2544 ปรับตัวลดลงจากป 2543 เชนเดียวกับบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ อยางไรก็ตาม ไดมีการประกาศใชคาธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพยข้ันตํ่าในอัตรารอยละ 0.25 เปนเวลา 3 ป โดยเริ่มใชตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2545 เปนตนไป ซึ่งนาจะสงผลใหการ
แขงขันดานราคาลดลง รวมท้ังในระยะเวลาชวง 3 ป ที่มีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยขั้นต่ํานั้น จะ
เปดโอกาสใหบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยไดมีการปรับตัว เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเปดเสรีคาธรรมเนียมภายหลังระยะ
เวลา 3 ป ดังกลาว    

บริษัทไดกําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินธุรกิจ เพื่อรองรับความเส่ียงดานรายไดคาธรรมเนียมการเปนนาย
หนาซื้อขายหลักทรัพย ดังตอไปน้ี 

1. ในสวนของการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย บริษัทมีนโยบายและแนวทางรองรับความเสี่ยง ดังนี้ 
 จากการที่ลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนลูกคารายยอย ที่มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย และอัตราการหมุนเวียน
ของการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาแตละรายมีความตางกัน จึงเปนขอไดเปรียบของบริษัทที่จะกําหนดกลยุทธทางการตลาด
เพื่อรองรับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาที่มีความหลากหลาย โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้  
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 - รักษาสวนแบงตลาดการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยในสวนของลูกคาปจจุบัน โดยเฉพาะลูกคาที่มีศักยภาพ 
ที่มีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขายสูง ใหคงอยูกับบริษัท โดยการใหบริการดานการ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยเจาหนาที่การตลาดและทีมงานสนับสนุนที่มีประสบการณดานการซื้อขายหลักทรัพย 
 -  ใหบริการขอมูลการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย ที่มีคุณภาพ และทันตอเวลา แกลูกคา เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับการประกอบการพิจารณาลงทุน ทั้งนี ้ เพื่อเปนขอมูลใหลูกคาของบริษัท ไดใชประกอบการพิจารณาลงทุนให
เหมาะสมกับภาวะการลงทุนของลูกคาแตละราย ในแตละชวงเวลา 
 - ขยายฐานลูกคาซื้อขายหลักทรัพยรายใหม โดยเฉพาะลูกคาทั่วไปที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการลง
ทุนในหลักทรัพย ใหมาซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท โดยบริษัทอาศัยวิธีการในการขยายฐานลูกคาดังกลาวผาน โครงการสะสม
หุนสูความมั่งคั่ง (Wealth Builder) เปนตน ซึ่งโครงการดังกลาวไดออกแบบขึ้นเพื่อรองรับผูที่ยังมีเงินออมไมมาก หรือมีมาก แต
ตองการลงทุนแบบคอยเปนคอยไป รูปแบบโครงการเปนการลงทุนสะสมซ้ือหุนแบบรายป (รายละเอียดตามสวนที ่ 2 บริษทัท่ี
ออกหลักทรัพย ขอ 3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน (ข) 1. กลยุทธการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท) บริษัทไดเร่ิม
โครงการดังกลาวตั้งแตกลางป 2544 ซึ่งบริษัทเชื่อวาโครงการสะสมหุนสูความมั่งคั่ง จะชวยเพิ่มฐานลูกคาของบริษัท และจะ
ชวยสรางรายไดใหบริษัทในระยกลางถึงยาว  
 - นอกจากนี้ ในปลายป 2544 บริษัทไดเริ่มดําเนินการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ 
(Credit Balance) โดยจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาวะการลงทุน รวมถึงบริษัทวางแผนขยายสาขาในป 2545 จากปจจุบันที่
มีสาขาอยูจํานวน 1 สาขา ท่ีจังหวัดพิษณุโลก โดยจะพิจารณาใหเหมาะสมกับภาวะตลาดหลักทรัพย ทั้งนี ้ เพื่อใหมีฐานธุรกิจ
และฐานลูกคาท่ีรองรับมากขึ้น   
 บริษัทคาดวาจากนโยบายและแนวทางดังกลาวขางตน จะทําใหบริษัทสามารถหารายไดไดมากขึ้น 
 
 2. ขยายธุรกิจตอเนื่องในธุรกิจดานธนบดีธนกิจที่ไดเริ่มดําเนินธุรกรรมมาตั้งแตชวงไตรมาส 3 ของป 2543 ทั้งนี้
เพ่ือเปนการหารายไดเพ่ิมข้ึนจากการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทประเมินวาการลงทุน
ผานบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน นาจะมีบทบาทเพ่ิมข้ึนสําหรับการลงทุนในตลาดทุนในอนาคต บริษัทจึงมีนโยบายที่จะ
ขยายธุรกิจการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหสอดคลองกับภาวะตลาด ทั้งนี ้บริษัทไดขยายการเปน
ตัวแทนเพิ่มจากเดิมที่ไดรวมกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย จํากัด เพียงแหงเดียว มาเปนบริษทัหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม ธนชาต ิจํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม อยุธยาเจเอฟ จํากัด และมีการจัดตั้งกองทุนเปดเพิ่ม
ขึ้น 2 กองทุน ไดแก กองทุนเปดทุนเพ่ิมพูนปนผล และกองทุนเปดสินทววีฒัน รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 6 กองทุน ซึ่งมีมูลคาทรัพย
สินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 จํานวน 597.44 ลานบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอนที่มีมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ 307.04 ลานบาท 
 
 3. เพิ่มชองทางในการหารายได โดยบริษัทไดจัดตั้งหนวยงานวาณิชธนกิจขึ้นในเดือนสิงหาคม 2544  เพื่อทําธุร
กรรมดานการจัดจําหนายหลักทรัพย ที่ผานมาบริษัทไดเขารวมเปนตัวแทนจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัท โฮมโปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) นอกจากการทําธุรกิจดานรับประกันการ
จัดจําหนายแลว บริษัทมีนโยบายในการวางแผนการขยายธุรกิจสวนอื่นเพื่อใหรายไดของบริษัทไมพึ่งพิงกับรายไดคาธรรมเนียม
นายหนาการซื้อขายหลักทรัพยแตเพียงอยางเดียว ไดแก ขยายงานดานวาณิชธนกิจ โดยไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ซิกโก 
แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด ขึ้นเมื่อวันที ่15 มีนาคม 2545 เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทยอยดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 
10 ลานบาท บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99  
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 4. พัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเน่ือง เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะ
ชวยใหบริษัทเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได จึงไดจัดใหมีการอบรม พัฒนาทักษะการทํางาน เพื่อใหรองรับธุรกรรมใหมๆ และ
เพิ่มคุณภาพการบริการใหสูงกวามาตรฐาน 
  
1.2 ความเสี่ยงดานการบริหารการจัดการ 
ณ วันท่ี 2 เมษายน 2545 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทจํานวน 39,999,986 หุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 79.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท แตเมื่อภายหลังการเสนอขาย
หุนใหประชาชนในครั้งนี้แลวจะทําใหบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีการถือหุนคิดเปน   สัดสวนประมาณรอย
ละ 63.49 ซึ่งเปนสัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งจะทําใหบริษัทเงินทุน สิน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองได
รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุล
เรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได 

นอกจากนี ้ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ใหถือหุนใน
บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) มีกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันที่จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) คือ นับ
จากวันที ่ 28 ตุลาคม 2541 โดยมีเงื่อนไขวา หากบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะจําหนายจายโอนหุนของ
บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ออกไป หรือในกรณีท่ีบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) จะเพิ่มทุน และบริษัทเงิน
ทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ไมประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนนั้นในฐานะผูถือหุนเดิม ซึ่งจะมีผลใหอัตราสวนการถือ
หุนลดลง บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะตองจัดใหมีบริษัทหลักทรัพยอื่นซึ่งไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูกําหนดราคา และจําหนายหุนดังกลาวแลวแตกรณี ทั้งนี ้ธนาคารแหงประเทศไทย ไดพิจารณาแลว เห็น
ชอบใหบริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีบริษทัหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) เปนผูกําหนดราคาจําหนาย
หุนเพ่ิมทุนในบริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) แกประชาชน  อยางไรก็ตามในกรณีที่ครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่จัดตั้ง
บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ดังกลาว และบริษัทเงินทุน      สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ยังไมไดลดสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) บริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) จะตองย่ืนขอผอนผันตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย เปนกรณีๆ ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


