
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

3. การประกอบธุรกิจแตละสายผลิตภัณฑลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.1     ลักษณะบริการ 

3.1.1   ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
บริการซื้อขายหลักทรัพยในปจจุบันกระทําผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทหลัก

ทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 42  ใหบริการ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแกลูกคาบุคคลรายยอยและลูกคาสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยในชวง 
9 เดือนแรกของป 2546 มีสัดสวนการใหบริการแกลูกคาบุคคลรายยอยและลูกคาสถาบันประมาณรอยละ 88.64 
และรอยละ 11.36  ตามลําดับ   ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 บริษัทไดรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย หยวนตา 
(ประเทศไทย) จํากัด พรอมกับการรับโอนทรัพยสินและบัญชีลูกคาของหยวนตามายังบริษัท ซึ่งมีผลอยางมากตอการ
เพิ่มมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ทั้งนี้ในป 2545 และชวง 9 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีมูลคาซื้อขาย
หลักทรัพย 519,048 ลานบาท และ 552,902 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.68 และ 11.00 ของมูลคาการซื้อขายหลัก
ทรัพยรวมในตลาดตามลําดับ โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดในการซื้อขายหลักทรัพยเปนอันดับหนึ่งในชวงเวลาดัง
กลาว 

ตารางแสดงสวนแบงการตลาดมูลคาซื้อขายหลักทรัพย 
 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 
(หนวย : ลานบาท) 

2542          
(ม.ค.– ธ.ค.) 

2543         
(ม.ค. – ธ.ค.) 

2544          
 (ม.ค. – ธ.ค.) 

2545 
(ม.ค.-ธ.ค..) 

2546 
(ม.ค. – ก.ย.) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย * 
บริษัท * 
สวนแบงทางการตลาด (%) 
อันดับ 

3,219,574 
159,942 

4.97 
9 

1,847,394 
126,629 

6.85 
4 

3,155,516 
247,342 

7.84 
4 

4,094,884 
519,048 

12.68 
1 

5,026,822 
552,902 

11.00 
1 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยก
ตามประเภทลูกคา 
-พอรตบริษัท 
-ลูกคากองทุน 
-ลูกคาทั่วไป  
- ไทย 
- ตางประเทศ 

 

920 

85 
 

143,849 
15,088 

 

1,048 

350 
 

90,768 
34,463 

 

1,231 

1,164 
 

212,341 
32,606 

 

2,070 

4,184 
 

469,341 
43,453 

 

1,481 

8,154 
 

481,576 
61,691  

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยก
ตามประเภทวงเงิน 

-ลูกคาประเภท Cash Account  

-ลูกคาประเภท Credit Balance 
Account   

 

 
157,717 

2,225  

 

 
125,490 

1,139  

 

 
243,944 

3,398  

 

 
484,604 

34,444  

 

 
508,124 

44,778  

หมายเหต ุ:  * เปนมูลคาทั้งการซื้อและขายหลักทรัพย 
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 จากตารางแสดงสวนแบงการตลาดขางตน  จะเห็นวาบริษัทมีแนวโนมสวนแบงการตลาดมูลคา
การซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  โดยในชวงป 2542 – 2545 มีการเติบโตจากรอยละ 4.97 
ในป 2542 เปนรอยละ 6.85 รอยละ 7.84 และรอยละ 12.68 ในป 2543, 2544, และ 2545 ตามลําดับ   ทั้งนี้เนื่อง
จากปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ ไดแก ผลของการรวมกิจการและรับโอนลูกคาจากบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตั้งแตตนป 2545  ประกอบกับนโยบายในการทําการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายฐานลูกคา  ดวยการเนนการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ และรวดเร็วแกลูกคา  รวมทั้งการใหบริการขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพยทั้งดานการวิเคราะห
ดานเทคนิคและปจจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพ  เจาะลึก และมีความตอเนื่องทันตอทุกสถานการณ  รวมทั้งมีการใหคํา
แนะนําที่เปนประโยชนเพื่อชวยเพิ่มความมั่นใจในการซื้อขายหลักทรัพยใหแกลูกคา สําหรับในชวง 9 เดือนแรกของป 
2546 บริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 11.00 และมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 1 

บริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1) Cash Account   คือ  การใหบริการเปนตัวแทนหรือนายหนาซื้อขายหลักทรัพย    โดยมีขอตกลง
วาลูกคาจะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยใหบริษัททันที หรือภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ส่ัง
ซื้อหลักทรัพย  และบริษัทจะสงมอบเงินคาขายหลักทรัพยใหแกลูกคาที่ขายหลักทรัพยในวันทํา
การที่ 3 นับแตวันที่ส่ังขายหลักทรัพยได 

2) Credit Balance Account    คือ  การใหบริการกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยที่พิจารณาสถานะของ
ลูกคาในลักษณะเปน portfolio โดยกําหนดใหลูกคานําเงินสดหรือหลักประกันอื่นๆมาวางเปน
ประกันการชําระหนี้  โดยมีมูลคาอยางนอยเทากับ Initial Margin ซึ่งลูกคาจะไดรับดอกเบี้ยจาก
บริษัทหากจํานวนเงินสดที่วางเปนหลักประกันสูงกวายอดหนี้ (Credit Balance) และจะตองจาย
ดอกเบี้ยเงินกูยืมหากยอดหนี้สูงเกินกวาเงินสดที่วางเปนหลักประกัน (Debit Balance) 

3) Internet Trading Account    คือ  การใหบริการเปนตัวแทนหรือนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหกับ
ลูกคาผานระบบอินเตอรเน็ต โดยลูกคาตองนําเงินวางกับบริษัทเพื่อชําระราคาคาซื้อหลักทรัพยใน
จํานวนไมนอยกวาคาซื้อหลักทรัพยกอนทําการซื้อหลักทรัพยในแตละครั้ง  และใหถือวาเงิน
จํานวนดังกลาวเปนวงเงินที่ลูกคาสามารถสั่งซื้อหลักทรัพยได  โดยบริษัทจะลดวงเงินลูกคาทันทีที่
ไดรับคําส่ังซื้อหลักทรัพย และเพิ่มวงเงินของลูกคาตามจํานวนคาขายที่มีการยืนยันคําส่ังขายหลัก
ทรัพยแลว นอกจากนั้น สําหรับลูกคาเดิมของบริษัทที่มีวงเงินในระบบ Cash Account อยูแลว
และประสงคจะซื้อขายในระบบอินเตอรเน็ตก็สามารถกระทําไดโดยใหวงเงินรวมเปนไปตามหลัก
การพิจารณาวงเงิน Cash Account เชนเดิม  

 

นโยบายในการพิจารณาเปดบัญชีใหแกลูกคา 

1. Cash Account 
บริษัทกําหนดวงเงินที่ขออนุมัติสูงสุดอางอิงไดจากขอมูลตางๆ เชน รายได ตอเดือน มูลคาหลักทรัพย

ที่ฝากไวกับบริษัทหรือเงินฝากธนาคารซึ่งหากลูกคาประสงคจะนําเงินฝากเขาบัญชีกอนซื้อขายหลักทรัพย     ทั้งนี้
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บริษัทมีนโยบายที่จะไมเปดบัญชีใหกับบุคคลซึ่งเปนที่รูจักกันวาเปนผูมีอิทธิพลอันอาจกอใหเกิดความเสียหายใน
อนาคตตอบริษัทได 

2. Credit Balance Account 
บริษัทกําหนดใหมี 2 ประเภท 
2.1 Credit Balance (Margin) ปกติ เปนบัญชีซึ่งลูกคาสามารถกูยืมเงินจากบริษัทเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยได  

แตจะตองมีการวางเงินสดบางสวนและหลักทรัพยเปนประกันตามสัดสวนที่บริษัทกําหนดภายใตหลัก
เกณฑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย   ซึ่งบริษัทจะเปดบัญชีใหแกลูกคาโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของลูกคาอยางรอบคอบ มี
การตรวจสอบขอมูลประวัติเพื่อไมใหมีการใชบุคคลอื่นแสดงตนแทนลูกคา (Nominee)    ทั้งนี้ ผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติวงเงินประเภทนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการจัดการ 

2.2  Credit Balance ซึ่งมี Initial Margin 100% ซึ่งลูกคาตองวางเงินสดแกบริษัทกอนทําการซื้อขาย ซึ่งสวน
ใหญใชสําหรับการซื้อขายประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวงเงินซึ่งลูกคาสามารถซื้อขายไดจะเปนไป
ตามยอดเงินคงเหลือของลูกคาซึ่งมีอยูกับบริษัท 

3. Internet Account 
   การซื้อขายหลักทรัพยผานระบบ Internet เปนชองทางที่ลูกคาสามารถสงคําส่ังซื้อขายมายังบริษัท

ผานระบบอิเล็คทรอนิคส  ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว  โดยลูกคาจะตองทําคําขอเปดบัญชีและสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทนหรือนายหนาเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ต แยกตางหากจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเงิน
สดหรือ Credit Balance และลูกคาจะตองนําเงินสดหรือหลักทรัพยเขาบัญชีกอนการซื้อขายหลักทรัพยยกเวนลูก
คาเดิมในระบบ Cash Account ที่สามารถใชวงเงินรวมตามหลักการพิจารณาเงิน Cash Account ได 

ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย 

1. A/O พิจารณาคุณสมบัติของลูกคาและกําหนดวงเงินตามความเหมาะสม  โดยวิเคราะหจากรายละเอียดประวัติ  
สถานภาพ และฐานะการเงิน  รวมทั้งจัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลลูกคา (Customer Analysis Report) และ
คําขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ (Credit Application)  

2. A/O จัดใหลูกคาลงนามในใบคําขอเปดบัญชี สัญญาแตงตั้งตัวแทน/นายหนาซื้อขายหลักทรัพย และใบแสดงตัว
อยางลายมือช่ือ / ตราประทับ ใหครบถวนกอนทําการซื้อขายหลักทรัพย   รวมทั้งตองจัดใหมีเอกสารประกอบการ
เปดบัญชี ดังนี้ 
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บุคคลธรรมดา – คนไทย บุคคลธรรมดา – คนตางประเทศ นิติบุคคล – จดทะเบียนในไทย 

สําเนาบัตรประชาชน สําเนา Passport 
สําเนา Work Permit (ถามี) 

สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย 
(ไมเกิน 90 วัน) 

สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 
หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ รายงานการประชุม 
สําเนาบัตรประชาชน,   สําเนา –
ทะเบียนบาน (ผูรับมอบอํานาจ) 

สําเนาบัตรประชาชน,   สําเนา –
ทะเบียนบาน (ผูรับมอบอํานาจ) 

สําเนาบัตรประชาชน   สําเนาทะเบียน
บาน (ของผูมีอํานาจลงนาม) 

  หนังสือมอบอํานาจ 
  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียน

บาน (ผูรับมอบอํานาจ) 

3. เมื่อ A/O รวบรวมและจัดทําเอกสารครบถวนแลว  จะนําเสนอตอผูบริหารสายงานการตลาด และ/หรือ กรรมการ
ผูจัดการสายงานบริหารสินเชื่อ และ/หรือคณะกรรมการจัดการเพื่ออนุมัติตามวงเงินที่ไดรับอํานาจ    

4. หนวยพิธีการสินเชื่อจะทําการตรวจสอบชื่อของลูกคากับฐานขอมูลลูกคาของบริษัท (Customer Database) เพื่อ
ยืนยันวาลูกคามีคุณสมบัติเหมาะสม กอนใหรหัสเปดบัญชีและบันทึกลงในคอมพิวเตอรของบริษัท 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 

1. แนะนําลูกคาลงทุนในหลักทรัพยที่มีคุณภาพ  มีพื้นฐานดี และมีสภาพคลองในตลาด หลีกเลี่ยงหุนปนและหุนที่มี
การเคลื่อนไหวตามขาวลือโดยไรเหตุผลดานปจจัยพื้นฐาน  รวมทั้งแนะนําใหลูกคากระจายความเสี่ยงของการลง
ทุน โดยไมใหกระจุกตัวอยูในหลักทรัพยเดียว หรืออยูในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันมากเกินไป 

2. หามไมใหมีการนําเงินของลูกคาที่นํามาเปนหลักประกันไปชําระหนี้ประเภทใดๆที่เกี่ยวกับหลักทรัพยของลูกคา
รายอื่นที่ไมใชเจาของบัญชี 

3. ควบคุมใหลูกคาทําการซื้อขายหลักทรัพยภายในวงเงินที่กําหนดไว หากวงเงินที่จัดไวไมเพียงพอจะตองทําการทบ
ทวนวงเงินระหวางกาลโดยอิงจากหลักฐานที่เหมาะสม เพื่อขอเพิ่มวงเงินใหลูกคา รวมทั้งตองติดตามทวงถาม
การชําระของลูกคาเมื่อเกิดเหตุผิดนัด การเรียกหลักประกันเพิ่มเมื่อลูกคามีอัตราสวน Maintenance Margin ต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนด  และการบังคับขายหลักทรัพย   

4. ติดตามและรวบรวมขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ  และมีการรายงานในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของ
ลูกคามีผลกระทบตอบริษัท 

5. ตรวจสอบรายงานการซื้อขายหลักทรัพยเปนประจําเพื่อควบคุมการบริหารวงเงินของทุกบัญชีใหเปนไปตามขอ
กําหนดของบริษัท  รวมทั้งตรวจสอบรายการเกินวงเงินและดําเนินการแกไขใหถูกตอง  พรอมทั้งมีการจัดทําราย
งานสรุปใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาในรายที่มีการซื้อขายเกินวงเงินเกิดขึ้นเปนประจํา 

6. ทบทวนวงเงินลูกคาเปนประจําทุกป (Annual Review)       รวมทั้งการทบทวนวงเงินระหวางกาลในกรณีที่ลูกคา
ขอเพิ่ม / ลดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย หรือมีการเปลี่ยนแปลง    หรือทราบขอมูลที่มีผลกระทบตอสถานภาพของ
ลูกคา 
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นโยบายการควบคุมการใหสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย 

1. ควบคุมยอดเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคาตอรายไมใหเกินจํานวนที่คณะกรรมการจัดการกําหนด 
และไมเกิน 25% ของเงินกองทุนของบริษัท และเมื่อรวมกับวงเงินประเภทอื่นแลวไมเกิน จํานวนที่คณะกรรมการ
จัดการกําหนด และยอดรวมของลูกคาทุกรายไมใหเกินจํานวนที่คณะกรรมการจัดการกําหนด และไมเกิน 5 เทา
ของเงินกองทุนของบริษัท 

2. ควบคุมและติดตามการซื้อหรือจํานําหลักทรัพยของลูกคา   เพื่อไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง
เกินเกณฑที่บริษัทกําหนด  กลาวคือ ไมอนุญาตใหซื้อและ / หรือจํานําหลักทรัพยใดหรือหลักทรัพยหนึ่งเกิน 75% 
ของวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติ 

3. ควบคุมความเพียงพอของหลักประกัน  และดําเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขายกรณีที่หลักประกัน
ของลูกคาต่ํากวาเกณฑที่บริษัทกําหนด 

4. ควบคุมและพิจารณาทบทวนรายชื่อหลักทรัพยที่สามารถซื้อหรือจํานําในบัญชี Margin  รวมทั้งมีการปรับ Initial 
Margin ของหลักทรัพยแตละหลักทรัพยใหเปนไปตามเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยรับคําเสนอแนะจากฝายวิจัย
หลักทรัพยดวย 

 

อํานาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

 บริษัทไดกําหนดอํานาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่สําคัญๆ ไดแก 
1) การเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 
2) การทบทวนวงเงิน                
3) การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยเนื่องจากสงคําส่ังผิดพลาด 
4) แกไขรายการเขาบัญชีบริษัท (Error Port) เนื่องจากสงคําส่ังผิดพลาด 

การเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 
 

ขอบเขตและเงื่อนไข ผูมีอํานาจอนุมัติ 
วงเงินที่ไมเกิน 3 ลานบาท ผูชวยผูจัดการสาขา และหัวหนาฝายสินเชื่อ 
วงเงินที่เกิน 3 ลานบาท แตไมเกิน 5 ลานบาท ผูจัดการสาขา และหัวหนาฝายสินเชื่อ 
วงเงินที่เกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท ผูจัดการสาขา หัวหนาสายงานการตลาด และหัวหนาฝายสินเชื่อ 
วงเงินที่เกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 20 ลานบาท ผูจัดการสาขา หัวหนาสายงานการตลาด หัวหนาฝายสินเชื่อ และกรรมการ

บริหาร 1 ทาน 
วงเงินที่เกิน 20 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท หัวหนาฝายสินเชื่อ และกรรมการบริหาร 2 ทาน 
วงเงินที่เกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท หัวหนาฝายสินเชื่อ และกรรมการบริหาร 2 ทาน 
วงเงินที่เกิน 100 ลานบาท แตไมเกิน 300 ลาน
บาท 

หัวหนาฝายสินเชื่อ กรรมการบริหาร 2 ทาน และกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ 1 ทาน 
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การทบทวนวงเงิน 
 

ประเภทบัญชี ขอบเขตและเงื่อนไข ผูมีอํานาจอนุมัติ 
บัญชีเงินสด 
 (Cash Account) 

เชนเดียวกับการเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 

Credit Balance บัญชี Initial Margin 100% *          -ไมมี- 
 บัญชี Initial Margin ปกติ (ตํ่ากวา 100%) เชนเดียวกับการเปดบัญชีและการกําหนดวงเงิน 
Internet วงเงินเปนไปตามเงินซึ่งลูกคาวางไวกับบริษัทจึงไมมีการทบทวนวงเงิน 
* บัญชี Initial Margin 100% คือ บัญชีซ่ึงลูกคาตองวางเงินสดแกบริษัทกอนทําการซื้อขาย โดยวงเงินซ่ึงลูกคาสามารถซื้อขายไดจะเปน
ไปตามยอดเงินคงเหลือของลูกคาซ่ึงมีอยูกับบริษัท 
 
การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยเนื่องจากสงคําส่ังผิดพลาด 
เปนการแกไขรายการโดยไมตองรับหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทและไมมีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นกับบริษัท 
 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

ผูจัดการสาขา, หัวหนาทีมการตลาด หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน  
 
การแกไขรายการเขาบัญชีบริษัท (Error Port) เนื่องจากสงคําส่ังผิดพลาด 
เปนการแกไขรายการ โดยตองรับหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัท ซึ่งเจาหนาที่ที่ทํารายการผิดพลาดตองมีสวนรวมรับผิด
ชอบความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้น 
 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

ผูจัดการสาขา, หัวหนาทีมการตลาด หรือผูบังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน  
 
 

3.1.2 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพย 
บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินโดยมีการใหบริการแกลูกคาหลากหลายรูปแบบ   โดยบริษัท

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหดําเนินการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินตามขอบเขตที่สํานักงานกําหนด    ปจจุบันบริษัทมีทีมงานฝายวาณิชธนกิจรับผิดชอบงานดานที่ปรึกษา
ทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพย 4 ทีม จํานวนรวมทั้งส้ิน 16 คน โดยเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน 6 คน ทั้งนี้การใหบริการเปนที่
ปรึกษาทางการเงินในดานตางๆ เพื่อความพรอมในการเสนอบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย ไดแก 

♦ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
♦ การระดมทุนใหแกกิจการในรูปแบบตางๆ ไดแก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ

และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เปนตน 
♦ การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
♦ การปรับโครงสรางกิจการและการปรับโครงสรางหนี้ 
♦ การควบรวมกิจการ  การหาผูรวมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งการจัดทําคําเสนอซื้อ

หลักทรัพย 
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♦ การเปนที่ปรึกษาอิสระในการใหความเห็นตอผูถือหุนของกิจการตอการทํารายการตางๆของ
บริษัทมหาชนและ/หรือบริษัทจดทะเบียนตามที่สํานักงาน กลต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด 

ในดานการจัดจําหนายหลักทรัพยนั้น  บริษัทใหบริการการจัดจําหนายหลักทรัพยแกบริษัทผูออกหลัก
ทรัพยที่ประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยประเภทตางๆ ไดแก หุนสามัญ หุนกู และใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน 

ตารางแสดงรายไดคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย 
 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

2545 
(ม.ค. – ธ.ค.) 

2546 
(ม.ค. – ก.ย.) 

♦ ที่ปรึกษาทางการเงิน 
♦ จัดจําหนายหลักทรัพย 

49,432,814 
11,088,760 

44,314,030 
39,036,825  

♦ อื่นๆ 277,823 - 
รวม 60,799,397 83,350,855 

 หมายเหตุ : บริษัทเริ่มมีรายไดจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพยในชวงปลายป 2544 

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพยนอกจากจะเปนแหลงรายไดดานหนึ่งของบริษัท
แลว   ยังเปนธุรกิจที่สนับสนุนการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย   ที่ชวยเพิ่มฐานลูกคาใหแกบริษัท  ในดาน
ของการใหหุนจองในกรณีที่บริษัทเปนที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในทางกลับกันจากการ
ที่บริษัทมีฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้นและมีสวนแบงการตลาดดานการซื้อขายหลักทรัพยเปนอันดับ 1 ตั้งแตตนป 2545 ทํา
ใหความสามารถในการกระจายหลักทรัพยที่บริษัทจัดจําหนายเพิ่มขึ้น รวมทั้งโอกาสในการขยายฐานลูกคาดาน
วาณิชธนกิจจากการแนะนําลูกคาของเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยมีมากขึ้น ประกอบกับแนวโนมการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจและตลาดทุนของประเทศนับตั้งแตป 2544 เปนตนมา สงผลใหบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายแหงเริ่ม
สนใจที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้น   บริษัทจึงไดใหความสําคัญในดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใน
การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  นอกจากนั้นสภาวะตลาดเงินที่มีสภาพคลองสวนเกินในระบบคอน
ขางสูง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อยูในระดับที่ต่ํา ทําใหบริษัทตางๆ นิยมการระดมทุนโดยการออกตราสาร
หนี้มากขึ้น โดยในชวงดังกลาวบริษัทไดใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยทั้ง
ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุนแกบริษัทตางๆ  ดังนี้ 
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ป บริษัท บริการที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
2545 บมจ. นวลิสซิ่ง การเสนอขายหุนกูมีประกัน 
 บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่ การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิม 
 บมจ. วนชัย กรุป การเสนอขายหุนกูมีประกันชนิดทยอยชําระเงินตน และจัดหาเงินกูระยะยาว 
 บมจ. เซ็นทรัลดีพารทเมนทสโตร การเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา การเสนอขายหุนเดิมใหกับประชาชน 
 บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา  การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน 
 บมจ. วนชัย กรุป การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน 
 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม 
 บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  การเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 บมจ. โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา  การเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
2546 บมจ. พรีเมียร  รีสอรท กระบี่ การเสนอขายหุนกูมีประกัน 
 บจก. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ การเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 บจก. บีแอลซีพี เพาเวอร  การเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 บมจ. ยูนิเวนเจอร  การเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด 
 บมจ. อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน 
 บมจ. บางปะกง เทอรมินอล การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน 
 บมจ. ราชธานี ลิสซิ่ง การเสนอขายหุนกูมีประกันตอนักลงทุนสถาบัน 
 บมจ. วนชัย กรุป การเสนอขายหุนกูมีประกันตอนักลงทุนสถาบัน 
 บมจ. วนชัย กรุป การเสนอขายหุนเดิมตอนักลงทุนสถาบัน 
 บจก. พฤกษาเรียลเอสเตท การเสนอขายหุนกูไมมีประกันตอนักลงทุนสถาบัน 
 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอนักลงทุนสถาบัน 
 บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี การเสนอขายหุนกูมีประกันตอนักลงทุนสถาบัน 
 บมจ. ไทยมิตซูวา การเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน 

 3.1.3   ธุรกิจการคาหลักทรัพย 
   บริษัทยังไมไดดําเนินการในเรื่องนี้อยางชัดเจน อยางไรก็ตามบริษัทกําลังหาผูมีความรูความสามารถ
เพื่อรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดนโยบายการคาหลักทรัพยเพื่อใหสอดคลองกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  

 3.1.4 ธุรกิจตราสารอนุพันธ 
   บริษัทอยูระหวางการศึกษาและเตรียมการที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
(Derivative Warrants) ซึ่งเปนตราสารที่ใหสิทธิแกผูลงทุนเปลี่ยนเปนหุนหรือหลักทรัพยอางอิง ภายใตเงื่อนไขที่
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บริษัทกําหนด  ทั้งนี้บริษัทไดรับการสนับสนุนดานเทคนิคและความรูเกี่ยวกับตราสารอนุพันธจากบริษัทหลักทรัพย 
หยวนตา คอรแปซิฟค จํากัด ซึ่งเปนผูนําในตลาดตราสารอนุพันธในประเทศไตหวัน 
 
3.2  การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ธุรกิจตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพยสวนใหญจะขึ้นกับภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

เปนสําคัญ  จากขอมูลสถิติภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงตั้งแตป 2542 – เดือนกันยายน 2546 จะ
เห็นวาในป 2543 ภาวะตลาดหลักทรัพยโดยทั่วไปอยูในภาวะซบเซา  ดัชนีราคาหุนมีการปรับตัวลดลงจากระดับ 
481.92 จุด เมื่อส้ินป 2542 เปน 269.19 จุด เมื่อส้ินป 2543 หรือลดลงประมาณรอยละ 44.14  มูลคาการซื้อขายหลัก
ทรัพยรวมลดลงจากเฉลี่ยวันละ 6,570 ลานบาท ในป 2542 เปนเฉลี่ยวันละ 3,740 ลานบาท ในป 2543  สาเหตุหลัก
ของการลดลงดังกลาวมาจากความไมเชื่อม่ันของนักลงทุนตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะนักลงทุนตาง
ประเทศที่มีการเทขายหุนออกมามาก   

ตารางสรุปภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 
หนวย : ลานบาท 

2542      
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2543       
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2544       
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2545 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2546 
(ม.ค.-ก.ย.) 

ดัชนีราคาหุน (จุด) 481.92 269.19 303.85 356.48 578.98 
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 2,193,067 1,279,224 1,607,309 1,986,236 3,293,579 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวม * 3,219,574 1,847,394 3,155,516 4,094,884 5,026,822 
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน 6,570 3,740 6,440 8,357 13,659 
อัตราเงินปนผลตอบแทน (%) 0.61 1.78 2.06 2.72 2.50 
อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (เทา) 14.70 5.52 4.92 6.98  9.96 
จํานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) 392 381 382 389  396 
หมายเหตุ :         เปนมูลคาทั้งซื้อและขายหลักทรัพย 
ที่มา       :          ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในป 2544 และ 2545 ภาวะตลาดหลักทรัพยโดยรวมมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  โดยดัชนีราคาหุนมีจุด
ปดเมื่อส้ินปที่ระดับ 303.85 จุดและ 356.48 จุดตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากเมื่อส้ินปกอนหนารอยละ 12.88 และ17.32 
โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นเปนเฉลี่ยวันละ 6,440 ลานบาท และ 8,357 ลานบาท
ตามลําดับ  ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นของดัชนีและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในป 2545 เปนผลมา
จากอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศมีแนวโนมลดลง สงผลใหนักลงทุนเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวตอเนื่องจากปกอน เพราะรัฐบาลมีนโยบายกระตุนการบริโภคของประชา
ชนแทนการใชนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลเปนนโยบายหลัก  ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นในขณะที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนสหรัฐฯ กลับมีผล
ประกอบการที่ไมดีนัก นักลงทุนตางชาติจึงนําเงินทุนบางสวนมาลงทุนในตลาดหุนไทย อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งป
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หลังของป 2545 การซื้อขายหลักทรัพยปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนหวั่นเกรงภาวะสงครามระหวางสหรัฐฯกับอิรัก 
และราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น  

ในดานผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพยนั้น จากการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศ
ใชอัตราคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยขั้นต่ําที่อัตรารอยละ 0.25 จากเดิมที่เปดเสรีโดยมีผลบังคับใชเปน
เวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2545  ถึงวันที่ 13 มกราคม 2548  และการกําหนดอัตราคาตอบแทน 
(incentive) ใหกับเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยไดไมเกินรอยละ 25 ของรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลัก
ทรัพย  (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2548  หากเจาหนาที่การตลาดอยูภายใตระบบ Incentive 
Scheme จะไดรับอัตราผลตอบแทนไมเกินรอยละ 27.5 แตหากวาเจาหนาที่การตลาดอยูภายใตระบบ Salary 
Based จะไดรับอัตราผลตอบแทนไมเกินรอยละ 25 ของรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย) สงผลใหคา
ใชจายพนักงานเมื่อเทียบกับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยมีคาลดลง  ปจจัยตางๆดังกลาวถือเปนปจจัยหลักที่ชวยพลิก
ฟนกําไรใหกับธุรกิจหลักทรัพย   อยางไรก็ตามแนวโนมการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยก็ยังมีความรุนแรงอยู โดย
เปล่ียนจากการแขงขันดานราคามาเปนการแขงขันดานคุณภาพการใหบริการมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
ใหขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพย รวมทั้งการใหหุนจอง (IPO) แกลูกคา 

สําหรับภาวะตลาดหลักทรัพยโดยรวมในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 ปรับตัวสูงขึ้น  โดยดัชนีราคาหุน
ปดเมื่อส้ินเดือนกันยายน 2546 ที่ระดับ 578.98  จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อส้ินป 2545 รอยละ 62.42 และมีมูลคาการซื้อ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเฉล่ียวันละ 13,659.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 63.44 เมื่อเทียบกับป 2545 ทั้งนี้
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวอยูในระดับต่ําและผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ 
ทําใหมีการเพิ่มการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพิ่มมากขึ้น 

  ปจจุบันจํานวนบริษัทที่ไดรับอนุญาตการเปนตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและจํานวนบริษัทที่
ไดรับใบอนุญาตการจัดจําหนายหลักทรัพย มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 43 บริษัท  ในจํานวนนี้มีบริษัทหลักทรัพยที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 9 บริษัท   และมีบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและเปดดําเนินการจํานวน 36 บริษัท โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยของบริษัท
สมาชิก 10 อันดับแรก ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 คิดเปนรอยละ 51.19 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวม   
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงตลาดของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเปน
อันดับหนึ่ง โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 11.00 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวม  ทั้งนี้บริษัทมีสวนแบงตลาดของ
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยอยูใน 5 อันดับแรกอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2543 เปนตนมา 

ตารางแสดงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงตลาดของบริษัทสมาชิก 10 อันดับแรก 
ในป 2545  

อันดับ บริษัท มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท) สวนแบงตลาด (%) 
1 KIMENG 519,048 12.68 
2 ZMICO 323,651 7.90 
3 AST 321,494 7.85 
4 KGI 310,093 7.57 
5 CNS 202,501 4.95 
6 UOBKHST 176,554 4.31 
7 TSC 160,772 3.93 
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อันดับ บริษัท มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท) สวนแบงตลาด (%) 
8 MLP 158,237 3.86 
9 DBSV 152,923 3.73 

10 PHILIP 145,942 3.56 
รวม 10 อันดับแรก 2,471,215  60.34 

รวม 4,094,884 100.00 
 

ตารางแสดงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงตลาดของบริษัทสมาชิก 10 อันดับแรก 
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 

 
อันดับ บริษัท มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท) สวนแบงตลาด (%) 

1 KIMENG 552,902 11.00 
2 AST 350,607 6.97 
3 ZMICO 348,821 6.94 
4 KGI 274,204 5.45 
5 CNS 192,769  3.83 
6 DBSV 174,675 3.47 
7 TSC 172,822 3.44 
8 MLP 170,705 3.40 
9 UOBKHST 170,533 3.39 

10 BLS 166,129 3.30 
รวม 10 อันดับแรก 2,574,167 51.19 

รวม 5,026,822 100.00 

  ที่มา :  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธุรกิจตราสารหนี้ 
บทบาทของตลาดตราสารหนี้ที่เปนทั้งแหลงระดมทุนใหแกธุรกิจที่ตองการใชเงิน และเปนแหลงลงทุน

ใหแกผูที่ตองการลงทุน  ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   โดยสัดสวนตลาดตราสารหนี้ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.54 ณ ส้ินป 2540 เปนรอยละ 43.72 ณ ส้ินป 2545 ขณะที่ธนาคารพาณิชย
ซึ่งเปนแหลงระดมทุนหลักในอดีตมีบทบาทลดลง โดยสัดสวนการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศลดลงจากรอยละ 127.37 ณ ส้ินป 2540 เปนรอยละ 86.19 ณ ส้ินป 2545  

  ในครึ่งปแรกป 2546 มีปริมาณตราสารหนี้ที่ออกเสนอขายรวมทั้งส้ิน 434.20 พันลานบาท  ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของป 2545 รอยละ 3  สงผลใหมูลคาคงคางของตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มขึ้นเปน 2,339.5 พันลานบาท 
เทียบกับเมื่อส้ินป 2545 ที่มีมูลคา 2,300 พันลานบาท  และมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 39.97 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ  โดยกวารอยละ 78 เปนการระดมทุนของภาครัฐบาล ซึ่งมีมูลคารวม 336.80 พันลานบาท  ในขณะที่
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนมีการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้คอนขางเบาบาง โดยมีมูลคาเพียง 24.10 พันลานบาท 
และ 73.30 พันลานบาทตามลําดับ 
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  ดานตลาดรองตราสารหนี้มีมูลคาการซื้อขายรวม 1,330.24 พันลานบาท หรือเฉลี่ยวันละ 10.99 พัน
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 45.95 เมื่อเทียบกับครึ่งปแรกของป 2545 ที่มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 7.53 พันลานบาท  
ทั้งนี้การซื้อขายตราสารหนี้ยังคงกระจุกตัวในตราสารหนี้ภาครัฐ  ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 94.00 ของธุรกรรมการ
ซื้อขายรวม สวนที่เหลือเปนการซื้อขายหุนกูภาคเอกชนประมาณรอยละ 6.00  

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย 
ภาวะเศรษฐกิจการเงินและตลาดทุนของประเทศมีผลอยางมากตอการดําเนินธุรกิจดานวาณิชธนกิจ 

ในชวงที่เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจภาคธุรกิจสวนใหญตางก็ประสบปญหาทางการเงินและสภาพคลอง และสถาน
การณตางๆไมเอื้ออํานวยตอการระดมทุน รวมถึงการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  การดําเนินธุรกิจ
ดานวาณิชธนกิจจึงตองมีการปรับตัว  โดยเนนการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางธุรกิจและการ
ปรับโครงสรางหนี้มากขึ้น   อยางไรก็ตามนับตั้งแตป 2544 เปนตนมา  ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยมีแนว
โนมการฟนตัวอยางเดนชัดขึ้น  สงผลใหภาคธุรกิจตางๆมีการทําธุรกรรมกันมากขึ้น รวมถึงการระดมทุน การนําบริษัท
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และการซื้อหรือควบรวมกิจการเพิ่มมากขึ้น  นับตั้งแตป 2544 ถึงชวง 9 เดือนแรก
ของป 2546 มีบริษัทจดทะเบียนเขาใหมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) จํานวน 31 บริษัท และบริษัทจด
ทะเบียนเขาใหมในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) จํานวน 12 บริษัท  โดยมีมูลคาการระดมทุนโดยการเสนอขายหลัก
ทรัพยตอประชาชนครั้งแรก (IPO) เปนมูลคารวมทั้งส้ิน 45,968.43 ลานบาท และ  1,230.43ลานบาท ตามลําดับ                                    

แนวโนมการฟนตัวของภาคธุรกิจประกอบกับแนวนโยบายของทางการที่สงเสริมใหมีการนําบริษัทเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดวยการออกมาตรการจูงใจหลายดาน ไดแก การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
บริษัทจดทะเบียน และการผอนคลายเกณฑในการรับหลักทรัพยของทั้ง SET และ MAI ตลอดจนการผลักดันใหมีการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจดวยการกระจายหุนสูสาธารณชนและการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   สงผลให
การระดมทุนและการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งจะสงผลในทางบวกตอราย
ไดคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย   ถึงแมวาบริษัทตางๆตองเผชิญกับการแขงขันที่
รุนแรงจากจํานวนผูประกอบการในธุรกิจที่มีจํานวนมาก  โดย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2546 มีบริษัทที่ไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สํานักงานกําหนด 
รวมทั้งส้ิน 63 บริษัท ในจํานวนที่ปรึกษาดังกลาวเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดาน
การจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 30 บริษัท  จากจํานวนผูประกอบการที่มีมากจึงทําใหธุรกิจมีการแขงขันกันสูง   
โดยการแขงขันในธุรกิจจะเปนการแขงขันดานคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในการใหบริการทั้งดานการใหคําแนะนําและ
การแกปญหาใหกับลูกคา ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนใหกับลูกคา
ได 

3.2.2 ลักษณะลูกคาของบริษัท 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยหมายเลข 42  ใหบริการดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  ผานสํานักงานใหญและ 31 สาขาที่ครอบคลุมทุกภูมิ
ภาคของประเทศ  รวมทั้งใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ต  โดยในป 2544 และ 2545 บริษัทมีมูลคาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย 247,342 ลานบาท และ 519,048 ลานบาท มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับที่ 4 และอันดับที่ 1 โดย
คิดเปนรอยละ 7.84 และ 12.68 ของมูลคาการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพยตามลําดับ  สําหรับในชวง 9เดือนแรก
ของป 2546 บริษัทมีมูลคาการซื้อและขายในตลาดหลักทรัพยรวมทั้งส้ิน  552,902 ลานบาท มีสวนแบงการตลาด
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เปนอันดับที่ 1 โดยคิดเปนรอยละ 11.00 ของมูลคาการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย  ลูกคาสวนใหญของบริษัท
เปนลูกคาบุคคลธรรมดารายยอยคิดเปนรอยละ 88.64 และลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 11.36 
บริษัทมีการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบเงินสด ระบบอินเตอรเน็ต และใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยใน
ระบบเครดิตบาลานซ โดยมีสัดสวนรอยละ 91.36 รอยละ 0.74 และรอยละ 7.90 ของมูลคาการซื้อขายรวมของบริษัท
ตามลําดับ  ในระยะ 3 ปที่ผานมาบริษัทไมมีการพึ่งพิงรายไดจากลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของรายได
รวม 

3.2.3 กลยุทธการแขงขันของบริษัท 
1. ใหความสําคัญกับคุณคาของพนักงาน ดวยความเชื่อที่วาปจจัยสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย

คือ บุคลากร บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลบุคลากรอยางดีไมวาจะเปนผลตอบแทนภายในกรอบระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งการสนับสนุนดานวิชาการ งานวิจัย ตราสารและเครื่องมือทางการเงินใหมๆ  
เพื่อสรางโอกาสในการลงทุนใหแกลูกคา และพนักงาน 

2. การพัฒนาดานเทคโนโลยี 

2.1 บริษัทไดลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในระบบการซื้อขายหลักทรัพย โดยมีเปาหมาย
ที่จะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพและความแมนยําสูง สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

2.2 บริษัทมีเครือขายดานงานวิจัย โดยมีเปาหมายที่จะใหสามารถสงขอมูลงานวิจัยไปยังสาขาตางๆ ได
แบบ Real Time โดยไมใหเปนการรบกวนการซื้อขายระหวางวัน 

2.3 บริษัทไดจัดทําระบบการซื้อขายผานอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพและมีความพรอมดานขอมูลงาน
วิจัยเพื่อใชประกอบในการลงทุนและสามารถสงคําส่ังการซื้อขายไดอยางแมนยํา  รวดเร็วเและเพียง
พอ 

3. การพัฒนาดานงานวิจัยใหมีความเพรียบพรอมในดานปจจัยพื้นฐานและเทคนิค โดยเนนการสงเจาหนา
ที่ฝายวิจัยเขาพบผูบริหารบริษัทจดทะเบียนตางๆ เพื่อใหไดงานวิเคราะห วิจัยดานปจจัยพื้นฐานที่มี
ความแมนยํา รวมถึงการวิเคราะหดานมหภาคทั้งปจจัยในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการ
วิเคราะหดานเทคนิค 

4. จัดใหมีโครงการความรูสูนักลงทุน โดยการเปดรับสมัครสมาชิก KIM ENG Fan Club เพื่อเผยแพรความรู
เรื่องการลงทุน เชน การลงทุนแบบ Value Investor การลงทุนในระบบ Internet  การซื้อขายหลักทรัพย
ผานบริษัทหลักทรัพย  การวิเคราะหหลักทรัพยดานปจจัยพื้นฐานและเทคนิค การลงทุนในหุนกู หุนกู
แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  ซึ่งนอกจากจะเปนการใหความรูแกลูกคาและนักลงทุนแลว  
ยังเปนการฃขยายฐานลูกคาของบริษัทอีกทางหนึ่ง 

5. การพัฒนางานดานวานิชธนกิจใหมีความพรอมและเปนผูนําในการเสนอบริการทางการเงินใหกับลูกคาที่
ครอบคลุมดานตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลาดเงินกู การควบรวมกิจการ 
และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอบริการทางดานการเงินที่เหมาะสมสําหรับลูกคาแตละราย รวมทั้ง
การเสนอขายหลักทรัพย สําหรับเปนโอกาสในการลงทุนใหแกลูกคาดานหลักทรัพย โดยตั้งแตเดือน
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ตุลาคม 2544 ถึงเดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทไดเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนใหแกลูกคา 26 
ราย มีมูลคาการระดมทุนประมาณ 28,000 ลานบาท 

6. ดานตราสารอนุพันธ ซึ่งเริ่มตนดวยการพัฒนาใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เพื่อเสนอขายตอประชาชน 
โดยไดรับความสนับสนุนจากบริษัทหลักทรัพย หยวนตา คอรแปซิฟค จํากัด  ซึ่งเปนผูนําและประสบ
ความสําเร็จอยางสูงในธุรกรรมดานใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

7. ดูแล รักษาสาขา และหรือการเพิ่มสาขา เพื่อใหบริการกับลูกคาไดทั่วประเทศ 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

3.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน 
บริษัทมีแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากสวนของผูถือหุน โดยในป 2542  บริษัทมีการเพิ่มทุนชําระแลว

จาก 1,000 ลานบาท เปน 1,500 ลานบาทและในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทมีการเพิ่มทุนชําระแลวเปน 2,336.14 
โดยการรับชําระเปนหุนของหยวนตาคิดเปนมูลคา 265.47 ลานบาทและรับชําระเปนเงินสดจํานวน 570.66 ลานบาท  
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินในประเทศอีกประมาณ 280.ลานบาท
และวงเงิน effect cheque not clear จํานวนเงิน 375 ลานบาท ค้ําประกันโดยเงินฝากประจําของบริษัท เพื่อเปน
แหลงเงินทุนสํารองและเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ  

สําหรับการจัดหาแหลงเงินในอนาคตนั้น ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2546 ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 463.86 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2,800 ลานบาท โดย 
จัดสรรหุนสามัญใหม  (1) จํานวน 30,000,000 หุน เสนอขายกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูมีอุปการคุณ และ/หรือ 
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (2) จํานวน 20,000,000 หุน เสนอขายกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 
และ(3) จํานวน 42,772,829 หุน เสนอขายประชาชนพรอมกับการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2546 และ 3 พฤศจิกายน 2546 บริษัทไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตาม (1) จํานวน 25,000,000 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 5 บาท รวมมูลคาเสนอขาย 125 ลานบาท 

 
 3.3.2  การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ 

ในรอบบัญชีป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีการกูยืมเงินจากบริษัทหลัก
ทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอยของกิมเอ็ง โฮลดิ้งส ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท รวมทั้ง
เดิมเคยเปนบริษัทยอยของบริษัท  โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทไมมียอดคงคางสําหรับเงินกูยืมดังกลาว 
อยางไรก็ตามการกูยืมเงินที่เกิดขึ้นดังกลาวจัดเปนรายการระหวางกัน รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการ
ระหวางกัน     

          3.3.3 การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปคิดเปนรอยละ 

294.48 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปคิดเปนรอยละ 
99.72 ซึ่งเกินกวาอัตราขั้นต่ําที่รอยละ 7 ตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

สวนที่ 2- 26 
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