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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

3.1 ลักษณะบริการ 
บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทตาง ๆ ท่ีไดรับอนุญาต

ดังนี้ 
3.1.1 การเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย 

บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 5 ให
บริการเปนนายหนา หรือตัวแทนเพื่อซื้อ หรือขาย และแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกบุคคลอื่นเปนทางคาปกต ิโดยไดรับคา
นายหนา คาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนอ่ืน โดยมีสวนแบงตลาดมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในระยะ 3 ปท่ี
ผานมา เปนไปตามตารางขางลาง 

ตารางแสดงสวนแบงตลาดมูลคาซื้อขายหลักทรัพย 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย ป 2542 ป 2543 ป 2544 ไตรมาส 1/2545 
ตลาดหลักทรัพยฯ (ลานบาท) 
บริษัท (ลานบาท) 
สวนแบงตลาดของบริษัท (%) 

1,609,787 
82,780 

2.57 

923,697 
49,565 

2.68 

1,577,758 
106,015 

3.36 

741,228 
37,786 

2.55 

ที่มา:  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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นโยบายในการรับลูกคาและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพยใหลูกคา 
 บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การประเมนิฐานะทาง
การเงินของลูกคากอนการอนุมัติใหซื้อขายหลักทรัพย รวมถึงการกําหนดวงเงินที่ซื้อขายใหเหมาะสมกับฐานะการเงินของ
ลูกคา โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูประสงคจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมีโอกาสที่จะเขามาเปดบัญชีกับ
บริษัทในทุกระดับ  

โดยบริษัทไดกําหนดอํานาจอนุมัติภายในของบริษัท เกี่ยวกับธุรกรรมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ท่ี
สําคัญๆ  ไดแก  

1) การเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 
2) การทบทวนวงเงิน 
3) การอนุมัติซื้อหลักทรัพยเกินวงเงินขณะ Trade 
4) การอนุมัติขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพยในครอบครอง (เฉพาะบัญชีเงินสด) 
5) การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยระหวางบัญชีลูกคา เนื่องจากสงคําสั่งผิดพลาด 
6) การแกไขรายการเขาบัญชีบริษัท (Error Port) เนื่องจากสงคําสั่งผิดพลาด 
ซึ่งอํานาจอนุมัติดังกลาวไดผานการประชุมเพื่อพิจารณามอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมดวย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2545 ในวันท่ี 4 
เมษายน 2545 โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้ 

การกําหนดอํานาจอนุมัติภายในธุรกรรมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
รายการ ขอบเขตและเง่ือนไข ผูมีอํานาจอนุมัติ 

1. การเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 1. การเปดบัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเปนเงินสด, P/N ของ
สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร (Cash Balance) 

 

 - ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 
 - ไมเกิน 500 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร และรายงานใหคณะ

กรรมการบริษัท ทราบ 
 - ไมเกิน 50 ลานบาท กรรมการผูจัดการ หรือรองกรรมการผูจัดการ และ

รายงานใหคณะกรรมการบริหาร ทราบ 
 - ไมเกิน 30 ลานบาท หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย และรายงานให

คณะกรรมการบริหาร ทราบ 
 - ใหความเห็น โดยคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 
 2. การเปดบัญชีเงินสดแบบไมมีหลักประกัน   
     2.1 ลูกคาประเภทสถาบัน (ความหมาย ตามประกาศ ก.ล.ต.)  
 - ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 
 - ไมเกิน 500 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร และรายงานใหคณะ

กรรมการบริษัท ทราบ 
 - ไมเกิน 100 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน และรายงานให

คณะกรรมการบริหาร ทราบ 
 - ไมเกิน 50 ลานบาท กรรมการผูจัดการ หรือรองกรรมการผูจัดการ และ

รายงานใหคณะกรรมการบริหาร ทราบ 
 - ไมเกิน 20 ลานบาท หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย และรายงานให

คณะกรรมการบริหาร ทราบ 
 - ใหความเห็น โดยคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 
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     2.2 ลูกคาประเภทอื่น ๆ   

 - ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 

 - ไมเกิน 200 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร และรายงานใหคณะ
กรรมการบริษัท ทราบ 

 - ไมเกิน 40 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน และรายงานให
คณะกรรมการบริหาร ทราบ 

 - ไมเกิน 20 ลานบาท กรรมการผูจัดการ หรือรองกรรมการผูจัดการ และ
รายงานใหคณะกรรมการบริหาร ทราบ 

 - ไมเกิน 10 ลานบาท หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย และรายงานให
คณะกรรมการบริหาร ทราบ 

 - ใหความเห็น โดยคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 

 3. การเปดบัญชีประเภทเงินใหกูยืม ประเภทเครดิตบาลานซ 
(Credit Balance) 

 

     3.1 หลักประกันเปนเงินสด (ใหกูยืม)   

 - ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 

 - ไมเกิน 200 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร และรายงานใหคณะ
กรรมการบริษัท ทราบ 

 - ใหความเห็น โดยคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 

     3.2 หลักประกันเปนเงินสด (Initial Margin 100%)  

 อํานาจอนุมัติตาม Cash Balance แบบมีหลักประกัน  

 หมายเหตุ   -  หลักประกันเปนเงินสด (ใหกูยืม) วงเงินเทากับ หน้ีสูงสุดท่ี บริษัทจะใหกับลูกคาแตละราย 
  -  Initial Margin ของหลักทรัพย และประเภทหลักประกัน จะประกาศโดยคณะกรรมการบริหาร 

 4. คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน ประกอบดวย  

     4.1 กรรมการผูจัดการ โดยตําแหนง กรรมการผูจัดการ 

     4.2 รองกรรมการผูจัดการ โดยตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

     4.3 ผูชวยกรรมการผูจัดการ โดยตําแหนง หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย 

     4.4 หัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยง โดยตําแหนง หัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยง 

     4.5 ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 1 ทาน ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

 5. เงื่อนไขการใหความเห็น  

     5.1 เกิน 10 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 

     5.2 ไมเกิน 10 ลานบาท 3 ใน 5 ของคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน 

     5.3 ไมเกิน 1 ลานบาท หัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยง 

 
 

6. รายงานการอนุมัติการเปดบัญชี และกําหนดวงเงินใหคณะ
กรรมการบริษัท ทราบเปนประจําทุกเดือน 
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1. ทบทวนวงเงิน 6 เดือนครั้ง  2. การทบทวนวงเงิน 
 2. การพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ทบทวน  
 
 

    2.1 วงเงินเดิมไมเกิน 1 ลานบาท การทบทวนไมมีการเปลี่ยน
แปลงวงเงิน และไมเคยมีประวัติผิดนัดชําระ 

ไดรับอนุมัติโดยอัตโนมัติ 

     2.2 เง่ือนไขนอกจาก 2.1 เหมือนอํานาจการเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 
3. อนุมัติซ้ือหลักทรัพยเกินวงเงินขณะ 
Trade 

ไมอนุมัติใหดําเนินการ  

4. อนุมัติการขายหลักทรัพยโดยไมมี 1. ลูกคา Sub Broker และกองทุน  
หลักทรัพยในครอบครอง - ไมเกิน 200 ลานบาท หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพยขึ้นไป 
(เฉพาะบญัชีเงินสด) - ไมเกิน 100 ลานบาท หัวหนาแผนกขึ้นไป หรือเจาหนาที่ที่ไดรับ 

มอบหมายจากหัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย 
 2. ลูกคาอื่น ๆ   

 - ไมเกิน 20 ลานบาท กรรมการผูจัดการ 

 - ไมเกิน 10 ลานบาท หัวหนาสวนขึ้นไป หรือเจาหนาที่ที่ไดรับ    
มอบหมายจากหัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย 

5. การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพย 1. ลูกคา Sub Broker และกองทุน  
ระหวางบัญชีลูกคา เนื่องจากสงคําสั่ง
ผิดพลาด 

- แกไขรายการระหวางลูกคา หัวหนาแผนกขึ้นไป หรือเจาหนาที่ที่ไดรับ 
มอบหมายจากหัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย 

 2. ลูกคาอื่น ๆ   

 - แกไขรายการระหวางลูกคารายเดียวกัน หัวหนาสวนขึ้นไป หรือเจาหนาที่ที่ไดรับ    
มอบหมายจากหัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย 

 - แกไขรายการระหวางลูกคา หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพยขึ้นไป 

 3. การแกไขรายการที่เกิน T + 3 กรรมการผูจัดการ 
6. การแกไขรายการเขาบัญชีบริษัท 1. ลูกคา Sub Broker และกองทุน  
(Error Port) เนื่องจากสงคําสั่ง - บริษัท รับความเสียหาย  
ผิดพลาด o ขาดทุน ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 
 o ขาดทุน ไมเกิน 5 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร และรายงานใหคณะ

กรรมการบริษัท ทราบ 
 o ขาดทุน ไมเกิน 1 แสนบาท กรรมการผูจัดการ และรายงานใหคณะกรรมการ

บริหาร ทราบ 
 2. ลูกคาอื่น ๆ   
 - บริษัท รับความเสียหาย  
 o ขาดทุน ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 
 o ขาดทุน ไมเกิน 5 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร และรายงานใหคณะ

กรรมการบริษัท ทราบ 
 o ขาดทุน ไมเกิน 5 หมื่นบาท กรรมการผูจัดการ และรายงานใหคณะกรรมการ

บริหาร ทราบ 
 o ขาดทุน ไมเกิน 3 หมื่นบาท หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย และรายงานให

คณะกรรมการบริหาร ทราบ 
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รายการ ขอบเขตและเง่ือนไข ผูมีอํานาจอนุมัติ 

 o ขาดทุน ไมเกิน 1 หมื่นบาท หัวหนาฝายการตลาดบุคคล และรายงานใหคณะ
กรรมการบริหาร ทราบ 

 - เจาหนาที่ที่ทํารายการรับความเสียหาย  
 o ขาดทุน ไมจํากัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัท 
 o ขาดทุน ไมเกิน 5 ลานบาท คณะกรรมการบริหาร และรายงานใหคณะ

กรรมการบริษัท ทราบ 
 
 

o ขาดทุน ไมเกิน 1 แสนบาท กรรมการผูจัดการ และรายงานใหคณะกรรมการ
บริหาร ทราบ 

 o ขาดทุน ไมเกิน 5 หมื่นบาท หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย และรายงานให
คณะกรรมการบริหาร ทราบ 

 ทั้งนี้ตองปรับปรุงแกไขรายการ (Clear Position) ตามที่ระเบียบบริษัท กําหนด (ปจจุบันภายใน 2 ช่ัวโมงทําการ) เวนแต 
โครงการสงเสริมการตลาด (Wealth Builder) 

หมายเหตุ   : 1. หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพยขึน้ไป หมายถึง หัวหนาสายงานธุรกิจหลักทรัพย หรือบุคคลผูมีอํานาจในระดับท่ีสูงกวา ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานท่ีเก่ียวกับ
การใหบรกิารดานหลักทรพัย (Front Office) 

2. หัวหนาสายงานบัญชีและปฏิบัติการขึน้ไป หมายถึง หัวหนาสายงานบัญชีและปฏิบัติการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในระดับท่ีสูงกวา ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานท่ี
เกี่ยวกับการปฏิบัติการดานหลักทรัพย (Back Office) หรอืสายงานสนับสนุน 

3. หัวหนาหนวยงานการเงนิขึน้ไป หมายถึง หัวหนาหนวยงานการเงนิ หรือบุคคลผูมีอํานาจในระดับท่ีสูงกวา ซึ่งรับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ดานหลักทรพัย (Back Office) หรอืสายงานสนับสนุน 

 
การควบคุมและติดตามลูกคาซื้อขายหลักทรัพย 

บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาอยางรัดกุม เพื่อใหถูกตองเปนไปตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑและนโยบายที่ใชในการควบคุม มีดังนี้ 

1. ในระหวางชั่วโมงการซื้อขาย เมื่อเจาหนาที่การตลาดรับคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยจากลูกคา แลวสงคํา
สั่งเขาสูระบบการซื้อขาย โดยระบบการซื้อขายจะตรวจสอบวงเงิน และกําหนดจํานวนเงินสูงสุดไว สําหรับแตละคําสั่งซื้อ 
หากเกินวงเงินระบบจะเตือนใหตรวจดูคําสั่งอีกครั้งหนึ่ง 

2. บริษัทจะติดตามใหลูกคาชําระเงินสดคาซื้อหลักทรัพยภายในกําหนดเวลา หากเกิดกรณีที่ลูกคาชําระคาซ้ือ
ลาชา หรือเช็คไมสามารถเรียกเก็บเงินได  บริษัทจะดําเนินการแจงใหเจาหนาที่การตลาดทราบ เพื่อติดตอใหลูกคาชําระ
คาซื้อดวยเงินสดหรือโอนเงินเขาบัญชีบริษัท และใหเพิ่มความระมัดระวัง นอกจากน้ีบริษัทจะพิจารณาคิดคาปรับในการท่ี
ลูกคาไมสามารถชําระราคาหรือสงมอบไดตามที่กําหนด ทั้งนี้หากมีการผิดนัด 3 ครั้ง บริษทัจะทบทวนศักยภาพลูกคาโดย
อาจพิจารณาปรับลดวงเงินหรือปดบัญชีลูกคา 
 
การใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) 

นโยบายการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 
บริษัทไดเริ่มดําเนินการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) ในปลายป 2544 

โดยมีนโยบายการที่จะใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) กับลูกคาใหอยูในระดับท่ี
บริษทักําหนด และใหเหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยวงเงินใหกูยืมของลูกคาแตละรายไมเกินรอยละ 20 ของเงินกองทุน
ของบริษัท และอัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินกองทุนโดยยอดหนี้ทั้งหมดตองไมเกิน 1 เทาตอเงินกองทุน โดยหลักทรัพยท่ี
อนุญาตใหลูกคาซื้อ บริษัทมีนโยบายควบคุมไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง  
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 
1. ขั้นตอนในการพิจารณารับลูกคาโดยวิเคราะหฐานะการเงินและศักยภาพของลูกคา 
2. การอนุมัติวงเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยตามอํานาจวงเงินอนุมัติ 
3. ลูกคาตองวางเงินเปนประกันในครั้งแรกเพื่อกําหนดอํานาจซื้อ 
4. บริษัทมีระบบการควบคุมโดยลูกคาไมสามารถซื้อเกินกวาอํานาจซื้อที่คํานวณได ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และ

ลูกคาไมสามารถขายโดยไมมีหลักทรัพยในบัญช ี
5. บริษัทมีการกําหนดอัตรามารจิ้นเริ่มตน การปองกันความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการกําหนด

รายชื่อหลักทรัพย การพิจารณาอนุมัติเปดบัญชีใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) 
พรอมการปฏิบัติตอเงินของลูกคาใหแกลูกคา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิต    
บาลานซ (Credit Balance) ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
นโยบายการรับหลักประกัน 
บริษทัมีนโยบายการรับหลักประกัน ซึ่งไดแก เงินสด และ/หรือ หลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

เทานั้น 
  
 นโยบายในการควบคุมและติดตามหนี้ 
 บริษัทมีการกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ไมชําระคาซื้อหลักทรัพยตามที่
ทางการกําหนด โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองพิจารณาหาสาเหต ุ และขอเท็จจริงในการดําเนินการติดตามหนี ้ การ
บังคับขาย การเรียกเก็บคาปรับเนื่องจากการผิดนัดชําระ และหากลูกหนี้ผิดนัดชําระเกินกวา 3 ครั้ง บริษทัจะทบทวน 
ศักยภาพของลูกคาโดยอาจพิจารณาปรับลดวงเงินหรือปดบัญชีลูกคา 
 

3.1.2 การคาหลักทรัพย 
(ก) กรอบของการลงทุนเพื่อการจัดการดานความเสี่ยง 
การลงทุนของบริษัท แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 เงินฝาก ตั๋วเงินที่สถาบันการเงินเปนผูออก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐ

วิสาหกิจที่มีอายุการไถถอนไมเกิน 3 ป นับแตวันท่ีลงทุน 
ประเภทท่ี 2 การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือตลาดรองอ่ืนๆ ที่มี

การจัดตั้งอยางเปนทางการ 
ประเภทท่ี 3 การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหนวยลงทุน 
ประเภทท่ี 4 การลงทุนในหลักทรัพยประเภทพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือตราสารแสดง

สิทธิในหน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน ที่มีอายุไถถอนเกิน 3 ป นับแตวันท่ีลงทุน 
ประเภทท่ี 5 การลงทุนในหลักทรัพยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขางตน 

 
 บริษัทกําหนดกรอบของการลงทุนเพื่อการจัดการดานความเสี่ยงไวดังนี ้
1. การพิจารณาการลงทุนของบริษัทประเภทท่ี 1 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนพิจารณา
ลงทุนตามความเหมาะสม 
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2. การพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยประเภทท่ี 2 หรือการใชสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย
ภายในวงเงินรวม 50 ลานบาท โดยกําหนดการลงทุนไวไมเกิน 5 หลักทรัพย ๆ ละไมเกิน 10 ลาน
บาท 
3. การพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยประเภทท่ี 3 ภายในวงเงินรวม 50 ลานบาท โดย
กําหนดการลงทุนไวไมเกิน 5 หลักทรัพย ๆ ละไมเกิน 10 ลานบาท 
4. การลงทุนในหลักทรัพยประเภทท่ี 4 ภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท โดยไมกําหนดการ
ลงทุนสูงสุดในแตละประเภทตราสาร 
5. การลงทุนในหลักทรัพยประเภทท่ี 5 ตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยผูอนุมัติ
ทุกคนตองลงนามไวเปนหลักฐานการอนุมัติทุกครั้ง 
6. การลงทุนในหลักทรัพยประเภทท่ี 2 - 5 รวมกันไมเกิน 180 ลานบาท 
หมายเหต ุ : มูลคาการลงทุนในกรอบของการลงทุนเพื่อการจัดการดานความเสี่ยง เปนมูลคาการ
ลงทุนตามราคาทุน 

 
(ข) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย 
 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ของบริษัทน้ัน จะพิจารณาจากหลักทรัพยของ
บริษัท หรือองคกรท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี มีผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม และเปนหลักทรัพยท่ีมี
สภาพคลองในตลาด ตลอดจนพิจารณาประเด็นความเส่ียงในแงมุมตางๆ ประกอบ โดยม ี          
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเปนผูพิจารณาและอนุมัติการลงทุน ภายใตขอบเขตและนโยบาย
การลงทุนที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีฝายบัญชีและการเงินเปนผูดูแลการลงทุน       
ดังกลาวใหเปนไปตามที่อนุมัต ิ
 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ       
และผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 1 ทาน  

 
3.1.3 การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 

บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ยังไมมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทน้ี 
 

3.1.4 ธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย 
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อทําธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทยอยดังกลาวไดรับอนุญาต

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อวันที ่ 7 
พฤษภาคม 2545 และเริ่มประกอบการในชวงตนเดือนมิถุนายน 2545 โดยบริษัทยอยมีนโยบายใหบริการที่ปรึกษาทาง
การเงินในรูปแบบตางๆ อาทิ เชน การปรับโครงหน้ี การปรับโครงสรางทุน การระดมทุนโดยการออกตราสารประเภทหน้ี
และทุน การนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การควบรวมกิจการ เปนตน 

สําหรับการบริการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยน้ัน บริษัทมีนโยบายเปน            
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตราสารตางๆ  ทั้งตราสารหน้ี และตราสารทุน  

 
 
 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

   

3.1.5 ธุรกิจการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
   บริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในการ
ทําธรุกรรมการเปนตัวแทนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษทัมีนโยบายขยายธุรกิจดานการเปนตัวแทนสนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 
3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 

(ก) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของธุรกิจหลักทรัพย 
 ในป 2544 มีสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 33 แหง ลดลงจากป 2539 ซึ่งมีอยูรวม 81 
แหง ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศปดกิจการสถาบันการเงินถาวร 56 แหง เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2540   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (Broker) มีอยู 27 แหง และมี 6 แหง ท่ีเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 จากการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีนโยบายที่จะใหสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจหลัก
ทรัพยท่ีไมเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Sub-Broker) ยกฐานะเปน Broker โดยจายคาธรรมเนียมการ
เปน Broker ใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ตามอัตราที่กําหนด ทําให ณ เมษายน 2545 มี Broker เพิ่มขึ้นอีก 1 แหง รวมเปน 
28 แหง (จากการยกฐานะจาก Sub-Broker) และมี Sub-Broker อีกประมาณ 10 แหง ที่จะเปลี่ยนสถานะเปน Broker ซึ่ง
นาจะสงผลกระทบตอสวนแบงตลาดนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของ Broker เดิมบางแหงที่นาจะลดลง อยางไรก็ตาม 
สวนแบงตลาดนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทไดรับผลกระทบไมมากนักจากการยกฐานะของ Sub-Broker เปน 
Broker เพราะฐานลูกคาของบริษัทเปนลูกคารายยอย ไมใช Sub-Broker   
 ในป 2544 ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับป 
2543 ท่ีผานมา เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจในรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นใหมในเดือนมกราคม 2544 วาจะสามารถแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ และระบบสถาบันการเงินจะถูกแกไขไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุนใหเกิด     
อุปสงคในประเทศ และเรงรัดการออกพระราชบัญญัติจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย เพ่ือรับโอนหน้ีท่ีไมกอใหเกิด   
รายไดจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้การที่รัฐบาลใหความสําคัญกับตลาดทุนมากขึ้นและมีแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่
ชัดเจน ทําใหนักลงทุนกลับเขามาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีมูลคาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 72.20 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน โดยมีมูลคาการ
ซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 6,439.83 ลานบาท เทียบกับ 3,739.66 ลานบาท ในป 2543 และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ณ ส้ินป 2544 ปดท่ี 303.85 จุด จากระดับปดในปกอนที ่ 269.19 จุด โดยภาวะธุรกิจหลักทรัพยโดยรวมตั้งแตป 
2542-2544 และชวงไตรมาส 1 ของป 2545 มีรายละเอียดตามตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางสรุปภาวะธุรกิจหลักทรัพยป 2542-2544 และชวงไตรมาส 1 ของป 2545 
 2542 2543 2544 ไตรมาส 1  

ป2545 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (ลานบาท) 1,609,787 923,697 1,577,758 741,228 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉล่ียตอวัน (ลานบาท) 6,570.56 3,739.66 6,439.83 11,955.29 
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท) 2,193,067 1,279,224 1,607,310 1,979,202 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย (จุด) 481.92 269.19 303.85 373.95 
อัตราเงินปนผลตอบแทน (%) 0.61 1.78 2.06 2.52 
อัตราสวนราคาปดตอกําไรสุทธิตอหุน (เทา) 14.70 5.52 4.92 6.23 
จํานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) 392 381 382 381 
ที่มา  :  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 อยางไรก็ตาม แมวาภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในป 2544 จะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับป 2543 
แตธุรกิจหลักทรัพยกลับไดรับผลกระทบจากการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีมติใหปรับ
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยจากอัตราคงที่รอยละ 0.5 ของมูลคาการซื้อขายเปนอัตราที่สามารถตอรอง
กันไดอยางเสรีสําหรับลูกคาทุกประเภท ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 เปนตนมา ทําใหผูประกอบ
การสวนใหญใชกลยุทธดานราคาเปนเครื่องมือในการแขงขัน ซึ่งทําใหรายไดจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยลดลง
อยางมาก แมวาบริษัทจะใชนโยบายลดตนทุนในการดําเนินงานแลวก็ตามก็ยังไมสามารถรักษาระดับของกําไรจากการ
ดําเนินงานได และทําใหในป 2544 บริษัทหลักทรัพยสวนใหญมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 
 นอกจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงที่เกิดจากการแขงขันทางราคาแลว ปจจัยท่ีมีผลตออุตสาหกรรม
และการแขงขันเพิ่มเติม ไดแก การที่ตางประเทศมองวาแนวโนมของธุรกิจหลักทรัพยยังไมกลับเขาสูสภาวะคึกคักอยางแท
จริง ทําใหผูประกอบการที่มีผูรวมทุนจากตางประเทศบางราย โดยเฉพาะในแถบเอเชียเขาควบรวมกิจการกันเพื่อหวังผล
ประโยชนในการขยายฐานการตลาดและลดตนทุนในการดําเนินงาน ในขณะที่ผูประกอบการจากประเทศทางทวีปยุโรป
บางแหงไดขายธุรกิจลูกคารายยอยในประเทศใหกับผูประกอบการรายอื่น และใหความสําคัญกับลูกคาสถาบันใน
ประเทศและตางประเทศมากขึ้น 
 ปจจัยที่กอใหเกิดการแขงขันอีกประการหนึ่งในธุรกิจหลักทรัพย ไดแก การที่ในชวงไตรมาส 4 ของป 
2544 ผูประกอบการไดรับทราบนโยบายที่คอนขางชัดเจนขึ้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่จะเปล่ียนแปลงใหธุรกิจกลับไปใชโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมคงที ่ และกําหนดการจายผลตอบแทนใหกับ
เจาหนาที่การตลาดในอัตราที่ทางการกําหนดในระหวางป 2545 ถึงป 2548  จึงทําใหในชวงเดือนธันวาคม 2544 เกิดการ
แขงขันในดานความตองการเจาหนาที่การตลาดที่รุนแรง ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองรักษาเจาหนาที่การตลาด และฐาน
ลูกคาของเจาหนาที่การตลาดรายนั้นๆ ไว  การที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดใหใชคาธรรมเนียมซื้อขาย
หลักทรัพยข้ันตํ่าในอัตรารอยละ 0.25 เปนเวลา 3 ป โดยเริ่มใชตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2545 เปนตนไป นาจะสงผลให
การแขงขันดานราคาลดลง รวมท้ังในระยะเวลาชวง 3 ป ที่มีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยขั้นต่ํา
น้ัน จะเปดโอกาสใหบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยไดมีการปรับตัว เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเปดเสรีคาธรรมเนียม
ภายหลังระยะเวลา 3 ปดังกลาว    
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 สําหรับสวนแบงการตลาดน้ัน ในป 2544 บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพยซึ่งมีมูลคาซื้อขายสูงสุด 10 
อันดับแรก สามารถรักษาสวนแบงการตลาดไดถึงรอยละ 65.10 ของมูลคาซื้อขายทั้งหมด เปรียบเทียบกับป 2543 ซึ่งมี
สวนแบงการตลาดรอยละ 60.56 ของมูลคาการซื้อขายทั้งหมด ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงตลาดของบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย 
ป 2544 ป 2543 

อันดบั บริษัท มูลคาการซื้อขาย 
(ลานบาท) 

สวนแบง
ตลาด (%) 

อันดบั บริษัท มูลคาการซื้อขาย 
(ลานบาท) 

สวนแบง
ตลาด (%) 

1.  YUANTA 335,583 10.63 1. AST 162,452 8.79 
2.  AST 281,817 8.93 2. JFT 148,208 8.02 
3.  Z-MICO 251,907 7.98 3. YUANTA 128,665 6.96 
4.  KIMENG 247,342 7.84 4. KIMENG 126,629 6.85 
5.  JFT (JPM) 239,898 7.60 5. MLP 116,646 6.31 
6.  KGI (S-ONE) 161,281 5.11 6. S-ONE 115,418 6.25 
7.  ASL 150,042 4.75 7. KKS 85,539 4.63 
8.  CNS 146,511 4.64 8. CNS 80,140 4.34 
9.  KKS 120,686 3.82 9. ASL 79,071 4.28 
10.  NATSEC 119,957 3.80 10. NVS 76,320 4.13 
11.  MLP 114,766 3.64 11. Z-MICO 69,091 3.74 
12.  SICSEC 106,015 3.36 12. UBSW 66,774 3.61 
13.  PHILIP 103,793 3.29 13. TSC 65,782 3.56 
14.  AYS 91,634 2.90 14. BNPPP 63,199 3.42 
15.  TSC 90,361 2.86 15. NATSEC 62,813 3.40 
16.  DBSV 90,249 2.86 16. PHILIP 54,214 2.93 
17.  US 68,238 2.16 17. SICSEC 49,565 2.68 
18.  TTS 63,701 2.02 18. AYS 40,225 2.18 
19.  IBST 58,925 1.87 19. SCBS 38,268 2.07 
20.  SCBS 57,136 1.81 20. SGACS 36,974 2.00 
21.  UOBKHST 57,133 1.81 21. IBST 36,099 1.95 
22.  UBSW 56,595 1.79 22. TTS 34,994 1.89 
23.  BNPPP 54,951 1.74 23. US 31,457 1.70 
24.  SGACS 37,054 1.17 24. IWICS 24,724 1.34 
25.  BFITSEC 25,018 0.79 25. UOBST 23,135 1.25 
26.  IWICS 12,841 0.41 26. BFITSEC 13,818 0.75 
27.  SAKURA (IVS) 12,082 0.38 27. SAKURA 10,702 0.58 
- - - - 28. DSS 6,472 0.35 
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน สําหรับป 2543 และ 2544 ของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัท
หลักทรัพยอ่ืนๆ จํานวน 5 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน มีรายละเอียดโดย
สรุปดังตารางตอไปน้ี 
 (1) ตารางแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน สําหรับป 2543 ของบริษัทหลักทรัพย 
ซิกโก จํากัด (มหาชน)  เปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพยอ่ืนๆ 5 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีรอบระยะ
เวลาบัญชีเดียวกัน 

หนวย : ลานบาท 
บริษัท สวน

แบง
ตลาด 
(%)  

สินทรัพย
รวม 

หนี้สินรวม 
 

สวนของผู
ถือหุน 

รวมรายได
ธุรกิจหลัก
ทรัพย 

รวมคาใช
จายการ
ดําเนินงาน 

กําไร  
(ขาดทุน) 
สุทธิ 

อัตราผล
ตอบแทนตอ
สวนของผู
ถือหุน (%) 

บล.เคจีไอ 
(ประเทศไทย) 

6.25% 7,459.17 1,900.01 5,559.16 680.92 680.46 63.72 1.17% 

บล.เอบีเอ็น  
แอมโร เอเชีย 

8.79% 2,115.50 249.96 1,865.54 724.44 567.90 163.75 7.42% 

บล.แอดคินซัน 4.28% 1,954.94 93.96 1,860.98 299.23 355.92 (67.17) -3.41% 
บล.ซีมิโก 3.74% 1,092.34 224.78 867.56 388.96 433.19 (176.18) -17.14% 
บล.ซิกโก 2.68% 507.06 184.46 322.60 183.09 185.63 (10.55) -3.10% 
บล.ยูไนเต็ด 1.70% 348.88 135.39 213.49 173.65 211.71 (37.07) -15.97% 
 
 (2) ตารางแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน สําหรับป 2544 ของบริษัทหลักทรัพย 
ซิกโก จํากัด (มหาชน)  เปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพยอ่ืนๆ 5 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีรอบระยะ
เวลาบัญชีเดียวกัน 

หนวย : ลานบาท 
บริษัท สวน

แบง
ตลาด 
(%)  

สินทรัพย
รวม 

หนี้สินรวม 
 

สวนของผู
ถือหุน 

รวมรายได
ธุรกิจหลัก
ทรัพย 

รวมคาใช
จายการ
ดําเนินงาน 

กําไร  
(ขาดทุน) 
สุทธิ 

อัตราผล
ตอบแทนตอ
สวนของผู
ถือหุน (%) 

บล.เคจีไอ 
(ประเทศไทย) 

5.11% 7,721.67 2,060.06 5,661.61 728.54 654.45 22.41 0.40% 

บล.เอบีเอ็น  
แอมโร เอเชีย 

8.93% 2,760.20 1,001.59 1,758.61 523.70 461.02 50.53 2.79% 

บล.แอดคินซัน 4.75% 2,277.03 346.42 1,930.61 208.65 248.02 (44.91) -2.37% 
บล.ซีมิโก 7.98% 1,753.45 1,059.29 694.16 351.73 441.61 (185.80) -23.79% 
บล.ซิกโก 3.36% 663.49 366.96 296.53 152.45 173.78 (27.05) -8.74% 
บล.ยูไนเต็ด 2.16% 414.83 184.47 230.36 104.53 117.69 (9.14) -4.12% 
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(ข) นโยบายและลักษณะการตลาดท่ีสําคัญ 
1. กลยุทธการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท 
เนื่องจากรายไดสวนใหญของธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทมาจากรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพยที่ปริมาณธุรกิจขึ้นอยูกับภาวะตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในภาวะที่ตลาดหลักทรัพยผันผวนซบเซา 
และมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยมีมูลคาลดลง อีกทั้งจากนโยบายการเปดเสรีคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยที่เริ่มใชมาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 ใหมีการแขงขันกันอยางเสรีจากเดิมที่เรียกเก็บจากลูกคาในอัตรา 0.5% 
ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย  ทําใหรายไดจากคานายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษทัไดรับผลกระทบจาก
ภาวะดังกลาวเชนเดียวกับบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ แตบริษัทก็ยังรักษาสวนแบงการตลาดไมใหลดต่ําลง โดยการออก    
มาตรการจูงใจและพัฒนาบริการเพื่อรักษาฐานลูกคาไวในระหวางที่สภาวะแวดลอมไมเอื้ออํานวย ซึ่งบริษัทเชื่อวาเมื่อ
สภาพเศรษฐกิจฟนตัวจะทําใหรายไดจากธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ การที่ตลาดหลักทรัพยฯ ไดประกาศใชคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยขั้นต่ํา ในอัตรา
รอยละ 0.25 เปนเวลา 3 ป โดยเริ่มใหมีผลใชตั้งแตวันที ่14 มกราคม 2545 เปนตนไป นาจะสงผลใหการแขงขันดานราคา
ลดลง 

     กลยุทธดานการตลาดในการใหบริการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย บริษัทมีนโยบายและแนว
ทางรักษาสวนแบงตลาดการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยในสวนของลูกคาปจจุบันโดยเฉพาะลูกคาท่ีมีศักยภาพ ที่ม ี
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือ อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขายสูง ใหคงอยูกับบริษัท โดยการใหบริการดาน
การเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยโดยเจาหนาท่ีการตลาดและทีมงานสนับสนุนท่ีมีประสบการณดานการซ้ือขายหลัก
ทรัพย ใหบริการขอมูลการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย ที่มีคุณภาพ และทันตอเวลา แกลูกคา ทั้งนี ้เพื่อ
เปนขอมูลใหลูกคาของบริษัท ไดใชประกอบการพิจารณาลงทุนใหเหมาะสมกับภาวะการลงทุนของลูกคาแตละรายในแต
ละชวงเวลา ขยายฐานลูกคาซื้อขายหลักทรัพยรายใหมโดยเฉพาะลูกคาทั่วไปที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการลงทุน
ในหลักทรัพยใหมาซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัท โดยบริษัทอาศัยวิธีการในการขยายฐานลูกคาดังกลาวผานโครงการสะสม
หุนสูความมั่งคั่ง (Wealth Builder) เปนตน โครงการดังกลาวเปนการลงทุนสะสมซ้ือหุนแบบรายป โดยแบงซื้อเปน 12 
งวด งวดละเทาๆ กัน แตละระดับการลงทุนจะมีอัตราลงทุนตอเดือนแตกตางกันไปใหเลือก ตั้งแต 2,000 บาท ถึง 10,000 
บาท และจายคาธรรมเนียมลวงหนาเปนรายป โครงการดังกลาวมีจุดเดน อันประกอบดวย   
  (ก) ทยอยซ้ือโดยไมตองลงทุนกอนใหญ โดยเปดโอกาสใหผูลงทุนสะสมซ้ือหุนเปนรายเดือน
สม่ําเสมอดวยเงินขั้นต่ํา 2,000 บาท ตอเดือน 
  (ข) ผูลงทุนไมจําเปนตองมีประสบการณในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยมากอน เพราะบริษัทจะ
เสนอหลักทรัพยที่พิจารณากลั่นกรองวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการลงทุน ใหผูลงทุนพิจารณาเลือกและตัดสินใจลงทุน  
  (ค) ใชกลยุทธเฉลี่ยตนทุนเพื่อลดความผันผวนในราคาหลักทรัพย (Dollar Cost Average) ซึ่ง
เปนการลงทุนในมูลคาที่เทาๆ กัน ตามระยะเวลาที่กําหนดไว โดยไมนําภาวะของตลาดมาประกอบการตัดสินใจ 
  (ง) มีความยืดหยุนในการลงทุน เนื่องจากผูลงทุนจะลงทุนระยะยาวตอออกไป หรือลงทุนใน
ระยะปานกลางก็ได ภายใน 14 เดือน นับจากวันเริ่มโครงการ ผูลงทุนสามารถขายหลักทรัพยท่ีลงทุนผานบริษัทได 3 ครั้ง 
และจะออกจากโครงการเมื่อใดก็ได 
  บริษัทไดเริ่มโครงการดังกลาวตั้งแตกลางป 2544 ซึ่งบริษัทเชื่อวาโครงการสะสมหุนสูความมั่งคั่ง จะ
ชวยเพิ่มฐานลูกคาของบริษัท และจะชวยสรางรายไดใหกับบริษัทในระยะกลางถึงยาว 



บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากดั (มหาชน)   แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

   

นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายสาขาในป 2545 โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับภาวะตลาดหลัก
ทรัพย เพื่อเพิ่มฐานลูกคา รวมถึงไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเพิ่มชองทางรายไดให
มากขึ้น  

 
2. ลักษณะลูกคา 
บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 5 

มีสวนแบงการตลาดมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย ป 2544 เทากับ 106,015 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.36 ของมูลคา
ซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย โดยลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนลูกคาทั่วไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 95.40 ลูกคา
สถาบันท้ังในประเทศและตางประเทศ คิดเปน รอยละ 1.73   บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ใหบริการซื้อขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด และในปลายป 2544 ไดเริ่มใหการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit 
Balance)  ในป 2544 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสดรอยละ 98.70 ในขณะที่การซื้อขายแบบการใหกูยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) มีรอยละ 1.20 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัท 
โดยบริษัทมีนโยบายเพิ่มสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยแบบการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit 
Balance) ใหเหมาะสมกับภาวะตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีการพึ่งพาลูกคา
รายใดรายหนึ่งเกิน 30% ของรายไดรวม 

ปจจุบันบริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ไมไดรับการแตงตั้งจากบริษัทหลักทรัพยใดเปนตัว
แทนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยชวง (Sub Broker) ให 
  

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 (ก) แหลงที่มาของเงินทุน 

ในชวงระยะป 2542 – 2544 ท่ีผานมา โดยสวนใหญบริษัทใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุน โดยได
มีการเพิ่มทุนชําระแลวในป 2542 จาก 200 ลานบาทเปน 250 ลานบาท สําหรับนโยบายจัดการเงินทุนในอนาคต บริษัทมี
นโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชเงินโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตรา
สวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ 

 

 (ข) สัดสวนการจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศจํานวน 4.59 ลานบาท ซึ่งเปนการกูยืมเงินจาก

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดเปนรายการระหวางกัน รายละเอียดตามสวนที ่ 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย       
ขอ 11. รายการระหวางกนั 

 

 (ค) การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีสินท่ัวไปของบริษัท คิดเปนอัตรา  

รอยละ 28.70 ซึ่งเพียงพอตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิที่สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดไว คือไมต่ํากวารอยละ 7 ของหน้ีสินท่ัวไป 

 
 

 


