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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

(1) ธุรกิจหลักทรัพย
บริษัทไดยกฐานะเปนบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 11 เม่ือวันท่ี 3 

มิถนุายน 2545 ในอดีตบริษัทไดเนนการใหบริการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยแกลูกคาสถาบันท้ังในและ
ตางประเทศ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของรายไดคานายหนา ปจจุบันบริษัทมีนโยบายท่ีจะขยาย
จ ํานวนลกูคาและสวนแบงการตลาดใหมากข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิงประเภทนักลงทุนบุคคลธรรมดารายใหญ

บรษิทัมีนโยบายในการดํ าเนินธุรกิจหลักทรัพยดวยความระมัดระวัง โดยคํ านึงถึงคุณภาพของลูกคา
เปนหลกั ปจจุบันบริษัทมีการเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสดเทาน้ัน โดยรายละเอียดเก่ียวกับ
ระเบียบปฏิบัติของธุรกิจหลักทรัพยมีดังน้ี

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติเปดบัญชีและวงเงินซื้อขายหลักทรัพย
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี บริษัทไดกํ าหนดระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกับการขออนุมัติเปดบัญชีและวงเงินซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
1. เจาหนาท่ีการตลาดตองพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาโดยตองสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ตํ าแหนงหนา
ท่ีการงาน ฐานะทางการเงิน และดํ าเนินการใหลูกคาลงนามในใบคํ าขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและเอกสาร
ประกอบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหครบถวน

2. เอกสารประกอบการเปดบัญชีท่ีตองจัดใหมี ไดแก
2.1 คํ าขอเปนลูกคาเพื่อเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
2.2 สัญญาแตงต้ังตัวแทน และ/หรือ นายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
2.3 หนังสือมอบอํ านาจกรณีใหบุคคลอ่ืนกระทํ าการใด ๆ แทนลูกคา
2.4 เอกสารหลักฐานประกอบการทํ านิติกรรมสัญญา เชน สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือ
เดินทาง สํ าเนาทะเบียนบาน เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน สํ าหรับลูกคาบุคคลธรรมดา และเอกสารเพิ่มเติม
สํ าหรับลูกคานิติบุคคล เชน สํ าเนาเอกสารสํ าคัญบริษัท

3. เจาหนาท่ีการตลาดจัดทํ าบันทึกความเห็นในการขออนุมัติเปดบัญชีและวงเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย นํ าเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณากล่ันกรองและบันทึกความเห็นเพิ่มเติมเสนอตอหนวยงานบริหารความเสี่ยง

4. เจาหนาท่ีหนวยงานบริหารความเสี่ยงเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และดํ าเนินการตรวจ
สอบวาลูกคาหรือบุคคลท่ีลูกคาอางอิงตามท่ีปรากฏช่ือในใบคํ าขอเปนลูกคามีตัวตนจริง โดยจะตองบันทึกวิธีการ
ท่ีใชในการตรวจสอบความมีตัวตนจริงของลูกคาแตละรายไวเปนลายลักษณอักษรทุกคร้ัง

5. เจาหนาท่ีหนวยงานบริหารความเสี่ยงเปนผูพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับวงเงินท่ีขอในการเปดบัญชีของลูกคา 
โดยเสนอใหคณะกรรมการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย (Credit Committee) พิจารณาอนุมัติใหดํ าเนินการ
เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหกับลูกคาตอไป

6. คณะกรรมการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย (Credit Committee) มีอํ านาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยภาย
ใตเงื่อนไขดังนี้
6.1 ประธานกรรมการบริหารมีอํ านาจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยใดๆ ไมจํ ากัดจํ านวน แต
การอนุมัตินั้นตองไดรับความเห็นชอบมากอนแลวจากกรรมการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยตามขอ 6.3
6.2 วงเงินซื้อขายหลักทรัพยใดท่ีไมเกิน 20 ลานบาท ใหคณะกรรมการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 2 ทาน
ดังตอไปนี้ลงนามอนุมัติรวมกัน

(1) นางลดาวรรณ เจริญรัชตภาคย ตํ าแหนง รองกรรมการผูจัดการ
(2) นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ตํ าแหนง รองกรรมการผูจัดการ และ/หรือ
      นางวราลักษณ พฤฒิวรมงคล ตํ าแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ คนใดคนหนึ่ง

 6.3 วงเงินซื้อขายหลักทรัพยใดท่ีเกินกวา 20 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาทใหคณะกรรมการอนุมัติวงเงินซื้อ
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 ขายหลักทรัพย 3 ทานดังตอไปนี้ลงนามอนุมัติรวมกัน
(1) ดร.อุดมศักด์ิ ชาครียวณิชย ตํ าแหนง กรรมการผูจัดการ
(2) นางลดาวรรณ เจริญรัชตภาคย ตํ าแหนง รองกรรมการผูจัดการ
(3) นายกอบเกียรติ บุญธีรวร ตํ าแหนง รองกรรมการผูจัดการ

การทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย และปรับปรุงแฟมประวัติลูกคาใหเปนปจจุบัน
1. ฝายบริหารความเสี่ยงจะดํ าเนินการทบทวนวงเงินและแฟมประวัติลูกคาทุก 6 เดือน
2. การพิจารณาทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย จะรวบรวมขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา เชน ประวัติการ
ชํ าระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลตอเครดิตลูกคา เพื่อนํ าเสนอตอคณะกรรมการ
อนุมัติวงเงินตามท่ีบริษัทกํ าหนด

การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพย
1. ใหผูมีอํ านาจในการอนุมัติแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยระหวางบัญชีลูกคาหรือแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพย
ผิดพลาดเขาบัญชีในระบบการซื้อขายหลักทรัพยคนใดคนหนึ่งตอไปนี้
(1) ประธานกรรมการบริหาร
(2) กรรมการผูจัดการ
(3) รองกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย
(4) ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย
(5) ผูอํ านวยการฝายคาหลักทรัพย

2. หามมิใหเจาหนาท่ีการตลาดหรือเจาหนาท่ีรับอนุญาตเปนผูแกไขรายการซื้อขายในระบบการซื้อขายดวยตนเอง 
ตองใหผูมีอํ านาจอนุมัติหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูแกไขเทานั้น เวนแตเปนการแกไขรายการซื้อขายหลัก
ทรัพยระหวางบัญชีของลูกคาสถาบันเดียวกัน เชน การแกไขรายการซื้อขายจากบัญชีแมเปนบัญชีลูก เปนตน

3. หามมิใหเจาหนาท่ีทํ าการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีของลูกคารายหน่ึงแลวมาแกไขเขาบัญชีของลูกคาอีกรายหนึ่ง
4. เจาหนาท่ีตองจัดทํ าบันทึกของอนุมัติเปล่ียนแปลงแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยนํ าเสนอตอผูมีอํ านาจอนุมัติ
5. การเปล่ียนแปลงแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยท่ีตองมีการแกไขรายการที่ขอเปล่ียนแปลงในรายงานตาง ๆ 
เชน ทะเบียนบันทึกรายการซื้อขายประจํ าวัน บัญชีแยกประเภทรายตัวลูกคา หรือรายงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เจาหนา
ท่ีตองดํ าเนินการแกไขใหถูกตองภายในวันทํ าการถัดจากวันท่ีขอแกไข

6. เจาหนาท่ีตองจัดเก็บรายงานการเปล่ียนแปลงแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพย และใบบันทึกการขออนุมัติเปล่ียน
แปลงแกไขรายการดังกลาว โดยตองจัดเก็บไวไมนอยกวา 2 ป

การอนุมัติขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพยในครอบครอง
1. กํ าหนดใหผูมีอํ านาจในการอนุมัติขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพยในครอบครองในระบบการซ้ือขาย ดังนี้

(1) ผูอํ านวยการฝายคาหลักทรัพยข้ึนไป มีอํ านาจอนุมัติขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพยในครอบครองท่ีมี
มูลคาไมเกิน 10 ลานบาท

(2) ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย หรือรองกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย หรือ
กรรมการผูจัดการ หรือประธานกรรมการบริหาร มีอํ านาจอนุมัติขายหลักทรัพยโดยไมมีหลักทรัพยใน
ครอบครองท่ีมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาทข้ึนไป

2. ในการอนุมัติการขายหลักทรัพยแตละคร้ัง ผูมีอํ านาจอนุมัติตองมีความม่ันใจวาลูกคามีหลักทรัพยอยูเพื่อสงมอบ
โดยตองคํ านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบริษัทดวย
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การอนุมัติโอนรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดเขาบัญชีบริษัท
1. เจาหนาท่ีการตลาดหรือเจาหนาท่ีรับอนุญาตตองรีบรายงานการผิดพลาดตอผูบังคับบัญชาตามสายงานกอนขอ
โอนเขาบัญชีบริษัท และรีบดํ าเนินการซื้อหรือขายกลับทันที

2. เจาหนาท่ีตองจัดทํ าบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด (Trading Error Report) โดยระบุรายละเอียดจอ
มูล ไดแก ช่ือลูกคา เลขท่ีบัญชี รายการซื้อขายหลักทรัพยท่ีผิดพลาด ผลกํ าไรหรือขาดทุน พรอมสาเหตุท่ีแทจริง
ของการผิดพลาด เพื่อนํ าเสนอตอผูมีอํ านาจอนุมัติของบริษัท

3. ผูมีอํ านาจอนุมัติโอนรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดเขาบัญชีบริษัท มีดังนี้
(1) รายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดท่ีมีผลขาดทุนไมเกิน 20,000 บาท ใหผูชวยกรรมการผูจัดการ สาย

ธุรกิจหลักทรัพยลงนามอนุมัติรวมกับรองกรรมการผูจัดการ
(2) รายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดท่ีมีผลขาดทุนเกินกวา 20,000 บาท แตไมเกิน 50,000 บาท ใหรอง

กรรมการผูจัดการ ลงนามอนุมัติรวมกับกรรมการผูจัดการ หรือประธานกรรมการบริหาร
(3) รายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดท่ีมีผลขาดทุนเกินกวา 50,000 บาท ใหเสนอตอกรรมการผูจัดการและ

ประธานกรรมการบริหารเพื่อลงนามอนุมัติ
4. หามมิใหเจาหนาท่ีการตลาดหรือเจาหนาท่ีรับอนุญาตชวยเหลือลูกคา ไมวาดวยวิธีการใดในลักษณะท่ีเปนการจง
ใจทํ าใหเกิดรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดแลวโอนเขาบัญชีบริษัท

งานดานปฏิบัติการหลักทรัพย
ในสวนงานดานปฏิบัติการหลักทรัพย บริษัทไดเปนสมาชิกของศูนยบริการปฏิบัติการหลักทรัพย (Back-

Office Service Bureau: BSB) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย BSB จะทํ าหนาท่ีเปนผูประมวลผลการซื้อขาย 
ออกใบยืนยันรายการซื้อขาย การชํ าระราคาซื้อขายแกลูกคา การชํ าระราคาซื้อขายกับศูนยรับฝากหลักทรัพย จัดทํ า
บัญชีแสดงรายการซื้อ/ขาย/ฝากและถอนหลักทรัพยรายตัวลูกคา จัดทํ ารายงานตาง ๆ ท่ีตลาดหลักทรัพย หรือสํ านัก
งาน ก.ล.ต. รองขอจากบริษัทผูรับบริการ เปนตน สวนพนักงานดานการปฏิบัติการหลักทรัพยของบริษัททํ าหนาท่ี
เพียงดูแลขอมูลลูกคา เปดบัญชี ปรับวงเงิน ปดบัญชี และแกไขขอมูลใหถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ แจงเจาหนาท่ี
ตลาดเพื่อทํ าการปดระบบประจํ าวัน จัดสงเช็คคาขาย เอกสารท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายใหแกลูกคาท่ีมีการติดตอกันโดย
ตรง (by hand) เปนตน เปนผลทํ าใหบริษัทสามารถลดคาใชจายและปริมาณงานดานบริการปฏิบัติการหลักทรัพย 
(Back Office Service) ไปไดมาก

(2) ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ธรุกิจวาณิชธนกิจของบริษัทเปนธุรกิจท่ีสรางชื่อเสียงใหบริษัทธุรกิจหน่ึง บริษัทมีความเชี่ยวชาญใน

การเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการนํ าบริษัทเขาจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมธุรกิจประเภท ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจบันเทิงและสันทนา
การ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย เปนตน ในชวงท่ีประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตลาดหุนซบเซาลงเปน
อยางมาก ทํ าใหรายไดคานายหนาของบริษัทลดลงไปดวย แตธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทสามารถนํ ารายได
หลกัมาสูบรษิทั เน่ืองจากบริษัทสามารถปรับตัวใหบริการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสภาวะตาง ๆ โดยบริษัท
ใหบรกิารเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในรูปแบบตางๆ ดังน้ี

- บรกิารใหคํ าปรึกษาในการออกและเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไป
- บรกิารดานการจดัจํ าหนายหลักทรัพย โดยการรับประกันการจํ าหนายหลักทรัพยใหแกบริษัทผู
ออกหลกัทรัพยท่ีประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยประเภทตาง ๆ ไดแก หุนสามัญ หุนกู ใบ
ส ําคัญแสดงสิทธิ เปนตน

- บรกิารใหคํ าปรึกษาและเปนตัวกลางในการซ้ือหรือควบรวมกิจการ
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- บรกิารใหคํ าปรกึษาและเปนตัวกลางในการจัดหาผูรวมลงทุนใหแกกิจการและโครงการตางๆ
- บรกิารใหคํ าปรึกษาในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
- บรกิารใหคํ าปรึกษาในการปรับโครงสรางหน้ี
- บริการการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการเขาทํ ารายการประเภทตางๆ ของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ในปจจุบันบริษัทมีบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานธุรกิจวาณชิธนกิจ โดยในสาย
งานน้ีมีเจาหนาท่ีฝายวาณิชธนกิจท่ีไดผานการทดสอบความรูท่ีปรึกษาทางการเงินของสํ านักงาน ก.ล.ต. เปน
จ ํานวนท้ังสิ้น 9 คน นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับรางวัลตางๆ จากสถาบันตางประเทศ เชน Best Domestic 
Equity House of the Year 2000 จากนิตยสาร Euromoney และรับรางวัล Best Local Investment Banking 
House จาก Finance Asia 2002

ตารางรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ
(หนวย : ลานบาท)

2542 2543 2544 30 มิถุนายน 2545ประเภท
คาธรรมเนียม รายได % รายได % รายได % รายได %

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษา 55.56 100.00 62.51 95.77 39.48 69.23 22.57 32.88
คาธรรมเนียมการรับประกัน
การจํ าหนายหลักทรัพย

2.76 4.23 1.77 3.10 45.93 66.90

อ่ืนๆ 15.78 27.67 0.15 0.22
รวม 55.56 100.00 65.27 100.00 57.03 100.00 68.65 100.00

รายไดคาธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกจิเปนแหลงรายไดหลักแหลงหน่ึงของบริษัท รายไดดังกลาว
สามารถแยกประเภทเปนรายไดคาธรรมเนียมท่ีปรึกษา และคาธรรมเนียมการรับประกันการจํ าหนายหลัก
ทรพัย ในภาวะท่ีประเทศไทยประสบความผันผวนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจตางประสบปญหาทางดานการเงินและ
สภาพคลอง บริษัทไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการนํ าเสนอบริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางหน้ี 
ปรบัโครงสรางองคกร และการควบรวมกิจการ ดังเห็นไดจากตารางคาธรรมเนียมของธุรกิจวาณิชธนกิจในป 
2542-2544 บริษัทยังคงรักษาระดับรายไดจากคาธรรมเนียมเปนจํ านวน 55.56  65.27 และ 57.03 
ลานบาทตามลํ าดับ โดยความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศไมไดทํ าใหรายไดลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ

ต้ังแตป 2544 เปนตนมา ตลาดทุนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มฟนตัว บริษัทเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจตางทยอยระดมทุนในตลาดหลักทรัพยมากข้ึน บริษัทไดหันมามุงเนนการใหบริการการเปนท่ี
ปรึกษาในการนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สงผลใหบริษัทมีรายไดจากคาธรรมเนียมการรับ
ประกันการจํ าหนายเพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง โดยตัวอยางของบริษัทเอกชนท่ีไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ซ่ึงเปนผลงานท่ีประสบความสํ าเร็จของบริษัทในปน้ี ไดแก บมจ. ไอทีวี และบมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
นอกจากน้ีบรษิทัยังไดรับการแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน การสื่อ
สารแหงประเทศไทย และบมจ.การบินไทย เปนตน

สวนผลงานอืน่ๆ ท่ีผานมาในอดีต เชน การเปนท่ีปรึกษาในการนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ไดแก บมจ.บีอีซี เวิลด และบมจ.ชินแซทเทล ไลท เปนท่ีปรึกษาในการออกหุนกูใหแก บมจ.แลนด 
แอนด เฮาส และบมจ.ช.การชาง เปนท่ีปรึกษาในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสรางองคกรใหแก หาง
สรรพสนิคาเซ็นทรัลกับหางสรรพสินคาโรบินสัน และบมจ.บีอีซี เวิลดกับบมจ.ซีวีดี เอนเตอรเทนเมนต เปนท่ี
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ปรกึษาทางการเงินในการทํ า Private Placement ใหแก บมจ.ซาฟารีเวิลด บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
และบมจ.บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร เปนตน

(3) ธุรกิจการลงทุน
บรษิัทมีนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยมีการคํ านึงถึงปจจัยความเสี่ยงและผลตอบแทน

ในการลงทุนประเภทตางๆ ซ่ึงบริษัทมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เปนผูพิจารณา
การลงทุนในประเภทตางๆ ตามนโยบายการลงทุน ปจจบุนับรษิทัมีการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน หุน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและนอกตลาดหลักทรัพย

ในป 2543 ถึงไตรมาส 2 ป 2545 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจการลงทุนคิดเปนรอยละ 20.41 
30.10 และ 15.56 ของรายไดรวมธุรกิจหลักทรัพยตามลํ าดับ ซ่ึงรายไดดังกลาวรวมถึงรายไดดอกเบี้ยและ
เงินปนผลรับ และกํ าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ดังน้ี

นโยบายการลงทุน
1. บริษัทมีนโยบายการลงทุน โดยแบงเงินลงทุนเปน 4 สวน คือ

- การลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- การลงทุนในหุนกู (Corporate Bond)
- การลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Equity Investment)
- การลงทุนในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพยโดยตรง (Direct Investment)

2. กํ าหนดใหคณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) ซึ่งประกอบไปดวย ประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และผูอํ านวยการอาวุโสฝายการลงทุน มีอํ านาจหนาท่ีในการ
พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพยและควบคุมดูแลการลงทุนในหลักทรัพย ตลอดจนมีอํ านาจในการตัดสินใจ
ในการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อบัญชีบริษัท

3. คณะกรรมการลงทุนมีอํ านาจอนุมัติวงเงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท ดังนี้

วงเงินลงทุนในหลักทรัพย                                   ผูมีอํ านาจอนุมัติ
ไมเกิน 150 ลานบาทตอวัน      ผูอํ านวยการอาวุโสฝายการลงทุน
ไมเกิน 200 ลานบาทตอวัน      ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ ไดแก กรรมการผูจัดการ หรือ
                                         รองกรรมการผูจัดการ (ควบคุมดูแลฝายการลงทุน)
เกิน 200 ลานบาทตอวัน          ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการทานใดทานหนึ่งอีก 1 ทาน

การบริหารความเส่ียง
บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงโดยพิจารณาปจจัยตางๆ เชน สภาพคลอง ความเสี่ยง ผลตอบแทน ผลการ

ดํ าเนินงาน เปนตน หากมีการลงทุนในหลักทรัพยเกิน 30% ของเงินลงทุนท้ังหมดของบริษัท ใหมีการจัดทํ าบันทึก
การประชุมคณะกรรมการโดยระบุเหตุผลไวเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้เพื่อปองกันความเส่ียงจากการลงทุน 
บริษัทกํ าหนดใหมีการจํ ากัดผลขาดทุน (Cut Loss) ของการลงทุนในหลักทรัพยช่ัวคราวท่ีมีผลขาดทุนเกินกวา 30% 
ของราคาทุน หากคณะกรรมการลงทุนมีความประสงคท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวตอไป ตองจัดทํ าบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการโดยระบุเหตุผลไวเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน
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การตั้งสํ ารองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย โดยบันทึกลดราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํ ากวาราคาตามบัญชีของสิน
ทรัพยนั้น สวนท่ีลดลงคือรายการขาดทุนจากการดอยคา บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกํ าไร
ขาดทุนทันที

และในกรณีท่ีมีหลักฐานเพียงพอท่ีจะสรุปไดวาหลักทรัพยเผื่อขายเกิดการดอยคา บริษัทจะบันทึกการดอย
คาของหลักทรัพยเผื่อขายทันที ตามมาตรฐานบัญชีระบุไววาหลักฐานสนับสนุนวาหลักทรัพยเผื่อขายเกิดการดอยคา
เกิดจากกิจการท่ีออกหลักทรัพยกํ าลังประสบปญหาทางการเงิน ผิดชํ าระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา มีความเปนไป
ไดสูงท่ีกิจการผูออกหลักทรัพยจะลมละลายหรือฟนฟูกิจการ หลักทรัพยนั้นไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองอีก
ตอไปเนื่องจากปญหาทางการเงิน

ในอนาคต บริษัทมีนโยบายท่ีจะเนนการลงทุนในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพยในลักษณะการลงทุน
โดยตรง (Private Equity) โดยจะเนนบริษัทท่ีมีศักยภาพสูง มีแผนการนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัท

(4) ธรุกิจบริการการจัดการลงทุน
สามารถแบงการใหบริการเปน 2 ลักษณะดังน้ี
1. ธรุกิจการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Selling Agent)
บรษิทัเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกองเปดตราสารหน้ี ใหกับบริษัทหลัก

ทรัพยจัดการกองทุนรวมหลายแหง ธุรกิจดังกลาวนอกเหนือจากจะเปนการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท
แลว ยังเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหบริษัทอีกดวย โดยในชวงระยะเวลา 2542-2544 บรษิัทมีรายไดคาธรรม
เนียมตัวแทนจํ าหนายหนวยลงทุนเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด คือ 3.34 ลานบาท ในป 2542 จ ํานวน 13.38 ลาน
บาท ในป 2543 และเพิ่มเปน 22.81 ลานบาท ในป 2544

2. ธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคล (Private Fund)
บริษัทไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคล และปจจุบันบริษัทกํ าลัง

เตรยีมความพรอมในดานบุคลากรในการใหบริการ คาดวาจะสามารถใหบริการในป 2546

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(1) ธุรกิจหลักทรัพย
ต้ังแตป 2540 ประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและประกาศคาเงินบาทลอยตัว ตลาดทุนใน

ประเทศก็ไดรบัผลกระทบอยางรุนแรง นอกจากจํ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีจ ํานวนลดลง มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน (Average Daily Volume Turnover) ก็ลดลงดวยเชน
กัน ในป 2543 มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันต่ํ าสุดเหลือเพียงประมาณวันละ 3,739.66 ลานบาท
ตอวัน และเริ่มฟนตัวข้ึนต้ังแตป 2544 เปน 6,439.83 ลานบาทตอวัน และเพิ่มเปน 10,442.33 ลานบาท
ตอวัน ในระยะเวลา 7 เดือนแรกของป 2545 ดังแสดงในตารางดานลางน้ี
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ป มูลคาซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน
(ลานบาท)

2542 6,570.66
2543 3,739.66
2544 6,439.83

ม.ค.-ก.ค. 2545 10,442.33
แหลงขอมูล: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แนวโนมธุรกิจหลักทรัพยในป 2545 มีแนวโนมท่ีดีข้ึนเน่ืองจากเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว บริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยประกาศผลการดํ าเนินงานท่ีดีกวาปท่ีผาน ๆ มา ทํ าใหตลาดหุนของประเทศไทย
เริ่มเปนท่ีสนใจสํ าหรับชาวตางชาติอีกครั้ง จนทํ าใหมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันเพิ่มข้ึนเปน 
10,442.33 ลานบาทตอวัน มูลคาตลาดรวมเพ่ิมข้ึน 32% จาก 1.6 ลานลานบาท ในป 2544 เปน 2.12 
ลานลานบาท ในป 2545 และอีกปจจัยท่ีเปนผลดีตอการประกอบธุรกิจหลักทรัพยก็คือการท่ีตลาดหลัก
ทรพัยแหงประเทศไทยไดกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมข้ันต่ํ าไวท่ี 0.25% สํ าหรับนักลงทุนทุกประเภท และ 
0.20% ส ําหรบัการซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต ทํ าใหบริษัทหลักทรัพยเริ่มสามารถดํ าเนินธุรกิจอยางคุมตนทุน
และมีกํ าไร หลังจากท่ีกอนหนาน้ีบริษัทหลักทรัพยหลายแหงมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนอยางตอเน่ือง เน่ือง
จากประสบภาวะปญหาอัตราคาธรรมเนียมเสรี ทํ าใหมีการตัดราคาลดคาธรรมเนียมกันในหลายบริษัท

จากปจจัยบวกดังกลาวในดานภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุน และอัตราคาธรรมเนียมข้ันต่ํ า ทํ าใหบริษัท
หลกัทรัพยหลายแหงท่ีไมไดเปนสมาชิก (ซับโบรกเกอร) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ย่ืนขออนุมัติ
จาก ตลท. ในการขอเปนสมาชิก และไดรับการพิจารณาอนุมัติใหมีฐานะเปนสมาชิก (โบรกเกอร) ทํ าให
จ ํานวนโบรกเกอรเพิ่มข้ึน จนในปจจุบันมีจํ านวนโบรกเกอรท้ังสิ้นมากกวา 33 บริษัท

ตารางคูแขงทางธุรกิจหลักทรัพย (มกราคม-มิถุนายน 2545)

อันดับ โบรกเกอร  สัดสวนการตลาด
(รอยละ)

 มูลคาการซื้อขาย
 (ลานบาท)

15 บล. เกียรตินาคิน (KKS) 2.88 77,157
16 บล. ยูบีเอส วอรเบิรก (UBSW) 2.74 73,542
17 บล. ซิกโก (SICSEC) 2.55 68,406
18 บล. บีที (BTSEC) 2.35 63,145
19 บล. ไทยพาณิชย (SCBS) 2.18 58,472
20 บล. กรุงศรีอยุธยา จํ ากัด (AYS) 1.99 53,419
21 บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํ ากัด (INGT) 1.57 42,226
24 บล. บีฟท จํ ากัด (BFITSEC) 0.89 23,948

บล. แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน) ASSET 0.66 17,786
25 บล. อินเทลวิช่ัน จํ ากัด (IVS) 0.66 17,746
26 บล. เอส จี สินเอเซีย จํ ากัด (SGACS) 0.61 16,363
28 บล.  บีเอ็นพี พารีบาส พีริกรีน (ประเทศไทย) จํ ากัด (BNPPP) 0.56 14,982
หมายเหตุ: เปรยีบเทยีบกับคูแขงที่มีขอมูลต้ังแต มกราคม-มิถุนายน 2545 (อันดับที่แสดงจึงมิไดรวมซับโบรกเกอรที่เพิ่งยก
ฐานะเปนโบรกเกอร ซึ่งไมมีฐานขอมูลที่สามารถเปรียบเทียบมูลคาการซื้อขายทั้ง 6 เดือนได)
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ตารางแสดงสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย
(หนวย : ลานบาท)

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 2542 2543 2544 31 มีนาคม
2545

31 กรกฎาคม
2545

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 1,609,787 923,697 1,577,758 741,228 1,482,810
บริษัท* 29,795 18,058 10,774 6,580 21,422
สวนแบงทางการตลาด (%) 0.93% 0.98% 0.34% 0.44% 0.72%
ทีม่า: มลูคาการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จาก Analyst และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: *เปนมูลคาทั้งซื้อและขายสะสม

จากตารางแสดงสวนแบงทางการตลาดขางบน แสดงใหเห็นวาเม่ือแนวโนมธุรกิจหลักทรัพยเริ่มฟน
ตัวต้ังแตป 2544 สวนแบงทางการตลาดของบริษัทก็เพิ่มข้ึนเปนลํ าดับ โดยภายหลังจากท่ีบริษัทไดยกฐานะ
เปนโบรกเกอร ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2545 แลวน้ัน บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเปน 
0.72% ณ 31 กรกฎาคม 2545 ท้ังน้ีสาเหตุหลักมาจากนโยบายเชิงรุกคือการเพิ่มจํ านวนเจาหนาท่ีการ
ตลาดและขยายฐานลูกคาโดยเฉพาะลูกคาประเภทบุคคลธรรมดารายใหญ โดยรายละเอียดอัตราการเติบโต
ของสวนแบงการตลาดรายเดือนของป 2545 มีดังน้ี

เดือน สวนแบงทางการตลาด อัตราการเติบโตของสวนแบงการตลาด
มกราคม 0.28% -
กุมภาพันธ 0.53% 89.29%
มีนาคม 0.63% 18.87%
เมษายน 0.64% 1.59%
พฤษภาคม 1.00% 56.25%
มิถุนายน 1.11% 11.00%
กรกฎาคม 1.23% 10.81%

ทีม่า: บรษิัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จํ ากัด (มหาชน)

กลยุทธดานการตลาด
จากตารางรายไดคานายหนาแสดงสัดสวนรายไดของบริษัทจากฐานลูกคากลุมตางๆ ต้ังแตป 

2544-2545 จะเห็นไดวาในอดีตบริษัทเนนกลุมลูกคาประเภทสถาบันและตางประเทศ โดยมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 70 ของรายไดคานายหนา แตในป 2545 บริษัทมีแนวโนมรายไดคานายหนาจากลูกคา
บคุคลธรรมดามากข้ึน โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 65 ในไตรมาส 2

ตารางรายไดคานายหนา
(หนวย : ลานบาท)

2542 2543 2544 30 มิถุนายน 2545
ประเภทลูกคา

รายได % รายได % รายได % รายได %
ตางประเทศ 54.75 54.90 37.25 61.35 11.95 59.93 8.84 20.96
สถาบัน 14.53 14.57 4.88 8.04 2.43 12.19 5.74 13.61
บุคคลธรรมดา 30.44 30.53 18.59 30.62 5.56 27.88 27.60 65.43
รวม 99.72 100.00 60.72 100.00 19.94 100.00 42.18 100.00
หมายเหตุ: เปนรายไดที่ยังไมหักคานายหนาจาย
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บริษัทมีนโยบายท่ีจะเพิ่มสวนแบงการตลาดการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย โดยต้ังเปาหมายท่ี
จะเพิม่ฐานลกูคาประเภทบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคาบุคคลธรรมดารายใหญ (High Networth) 
บรษิทัมีกลยุทธในการรักษากลุมลูกคาเดิมและเพ่ิมฐานลูกคาโดยการใหบริการของเจาหนาท่ีการตลาด การ
เพิม่ผลติภัณฑทางดานการเงิน เชน การเปนผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหลักทรัพยท่ีจะเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนตน

เพื่อท่ีจะบรรลุเปาหมายในการเพิ่มฐานลูกคา บริษัทไดเตรียมความพรอมในดานบุคลากร โดย
สนับสนุนใหมีการอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง ท้ังมีการจัดอบรมภายในบริษัทใหความรูแกพนักงาน และจัด
สงพนักงานไปอบรมภายนอก เม่ือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ ทาง
บรษิทัจะจดัสงพนักงานไปอบรมดวยอยางสม่ํ าเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยังสนับสนุนใหเจาหนาท่ี Trader เขารับ
การอบรมหลกัสตูรและทดสอบความรูเก่ียวกับการเปนเจาหนาท่ีการตลาด จัดโดยสถาบันฝกอบรม สมาคม
บริษัทหลักทรัพย (ASCO Training Institute) พนักงานจะตองทดสอบใหผานเกณฑความรูตาง ๆ เชน วิชา
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน เม่ือพนักงานสอบผานแลวจึงย่ืนคํ าขอรับใบ
อนุญาตเปนเจาหนาท่ีการตลาด (Sale License) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และข้ึนทะเบียนเปน
เจาหนาท่ีการตลาดกับสํ านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเปนเจาหนาท่ีการตลาด (Marketing Officer) ไดอยางเต็มตัว 
เพราะเจาหนาท่ีการตลาดสามารถใหคํ าแนะนํ าซ้ือ-ขายหลักทรัพยกับลูกคาและสงคํ าสั่งได เปนการชวย
สนับสนุนใหพนักงานมีศักยภาพในการทํ างานและโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานสูงข้ึน แตเจาหนาท่ี 
Trader ไมสามารถใหคํ าแนะนํ าใด ๆ กับลูกคาได มีหนาท่ีเพียงรับคํ าสั่งซ้ือ-ขายหลักทรัพย และสงคํ าสั่งซ้ือ-
ขายน้ัน ๆ ไปยังตลาดหลักทรัพยเทาน้ัน

ในขณะเดียวกันบริษัทไดมีการเพิ่มจํ านวนพนักงานทางดานเจาหนาท่ีการตลาด ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีท่ี
มีประสบการณทางการตลาดมากอนแลว สามารถใหบริการลูกคาเดิมของบริษัทไดทันทีและยังสามารถหาลูก
คาใหมมาเพิ่มเติม เปนการชวยขยายฐานลูกคาใหแกบริษัท

สวนฝายงานดานธุรกิจวาณิชธนกิจก็เปนปจจัยท่ีสํ าคัญท่ีสุดปจจัยหน่ึงในการชวยเพิ่มฐานลูกคาของ
บรษิทั ลกูคาบางสวนมาจากบริษัทเอกชนท่ีฝายวาณิชธนกิจไดใหบริการการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน และ
หุน IPO ของธุรกิจวาณิชธนกิจเปนกลยุทธหน่ึงของบริษัทในการรักษาฐานลูกคาเดิมและเพ่ิมจํ านวนลูกคา
ใหมอีกดวย

นอกจากน้ีบริษัทยังเนนความสํ าคัญในการใหบริการบทวิเคราะหวิจัยเก่ียวกับการลงทุนในหลัก
ทรัพยท่ีมีคุณภาพแกลูกคา บริษัทไดใหบริการบทวิเคราะหท่ีมีคุณภาพโดยนักวิเคราะหอาวุโสท่ีมีประสบ
การณและมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหตลาดทุนออกมาอยางสม่ํ าเสมอ ถึงแมจะตองเผชิญภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจตลอดจนการแขงขันอยางรุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย บริษัทยังคงรักษาคุณภาพของบทวิเคราะห 
มิไดลดจํ านวนบทวิเคราะห หรือลดประเภทของบทวิเคราะหลง ในปจจุบันใหบริการบทวิเคราะหท้ังภาษา
องักฤษและภาษาไทย และมีการวิเคราะหหลักทรัพยรายตัว (Stock Pick) แนะนํ าใหแกลูกคา

ดังน้ันถึงแมธุรกิจหลักทรัพยจะมีคูแขงจํ านวนมาก บริษัทยังคงคาดวาแนวโนมรายไดคานายหนา
ของบริษัทจะสูงข้ึน เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตัวเพิ่มฐานลูกคา และในขณะเดียวกันบริษัทมีตนทุนการ
ดํ าเนินงานท่ีต่ํ า เพราะบริษัทเปนสมาชิกของศูนยบริการปฏิบัติการหลักทรัพย (Back-Office Service 
Bureau) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนผลทํ าใหบริษัทสามารถลดคาใชจายคงท่ีลง ซ่ึงตรงกับ
นโยบายของบริษัทในการพยายามแปลงคาใชจายใหแปรผันตามรายไดธุรกิจใหมากท่ีสุด
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(2) ธรุกิจวาณิชธนกิจ
ในชวงวกิฤตเศรษฐกิจท่ีผานมา ความตองการของบริษัทในการนํ าหุนออกเสนอขายแกประชาชนทั่ว

ไป (Initial Public Offering: IPO) ของบรษิัทท่ีตองการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีจํ านวนลดนอยลง แต
ในทางกลับกันมีการเพิ่มข้ึนของงานในดานการปรับโครงสรางหน้ี (Debt Restructuring) การควบรวมบริษัท 
(Merger & Acquisition)

ส ําหรบัแนวโนมการแขงขันของธุรกิจวาณิชธนกิจ คาดวาจะมีการแขงขันรุนแรงข้ึนในอนาคต เน่ือง
จากบริษัทหลักทรัพยหลายแหงหันมามุงเนนธุรกิจน้ีกันมากข้ึน เน่ืองจากเปนการสรางรายไดเพิ่มเติมและ
สนับสนุนธรุกิจหลกัทรัพยของตนเอง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทํ าให
การแขงขันในธุรกิจน้ีรุนแรงย่ิงข้ึน โดยบริษัทหลักทรัพยขนาดใหญท้ังในและตางประเทศจะเปนคูแขงหลักใน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ส ําหรบักลุมลกูคาเปาหมายของบริษัทน้ันนอกจากบริษัทจะใหความสํ าคัญกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
แลว บริษัทยังมุงเนนลูกคาเอกชนระดับกลางถึงบนท่ีมีศักยภาพและมีความตองการท่ีจะระดมทุนในตลาด
หลกัทรพัย ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายรักษาลูกคาเดิม โดยดูแลและใหคํ าปรึกษาพรอมท้ังเสนอบริการดาน
การเงินท่ีเหมาะสมกับลูกคาอยางสม่ํ าเสมอ โดยบริษัทเชื่อม่ันวาดวยประสบการณของทีมงานผูบริหาร และ
ความเชีย่วชาญของทีมงานวาณิชธนกิจในดานท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทสามารถแขงขันและจัดเปนหน่ึงใน
บรษิทัท่ีใหบริการวาณิชธนกิจชั้นนํ าได

(3) ธุรกิจบริการการจัดการลงทุน
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาต้ังแตป 2542-2544 ตลาดหุนมีความผันผวนไมแนนอน นักลงทุนตอง

เผชญิกับความเสี่ยงสูงในการลงทุนในหลักทรัพยและไดผลตอบแทนท่ีไมคุมคาหรือขาดทุน ประกอบกับอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากท่ีต่ํ าของธนาคาร ทํ าใหนักลงทุนเริ่มใหความสนใจกับหนวยลงทุนมากข้ึน เชน กองทุนรวมท่ี
ลงทุนในตราสารหนี้ จะใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาการนํ าเงินสดไปฝากไวกับธนาคาร เพื่อรับดอกเบี้ยและยังตอง
เสียภาษี เปนตน

จากปจจัยดังกลาวเปนการสนับสนุนใหบริการของบริษัทในดานการเปนตัวแทนสนับสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกองเปดตราสารหน้ีมีแนวโนมท่ีดี บริษัทมีการใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินท่ี
ครบวงจรย่ิงข้ึนท้ังตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทน้ันจะเปนกลุมลูกคารายใหญ 
และลกูคาซ่ึงเปนลูกคาธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทอยูแลว ท้ังน้ีเพื่อเปนการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทอีกทาง
หน่ึง

3.3 การจัดหาแหลงเงินทุน
(1) แหลงท่ีมาของเงินทุน
บริษัทมิไดกูยืมเงินเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยสวนใหญบริษัทใชแหลงเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและ

กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน
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(2) การดํ ารงเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิ
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 บรษิทัมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิคิดเปนรอย

ละ 58.20% จึงเพียงพอตามเกณฑท่ีสํ านักคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยกํ าหนด

4. การวิจัยและพัฒนา
- ไมมี -


