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การประกอบธุรกิจของแตละประเภทบริการ

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ไดแก ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจ
การลงทุน และธุรกิจตราสารหนี้ โดยรายละเอียดของงานในแตละกลุม มีดังนี้
3.1

ลักษณะการใหบริการ

3.1.1 ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทฯ เริ่มใหบริการธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย
หมายเลข 24 และยังใหบริการขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพยแกลูกคาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย กลุมลูกคา
ของบริษัทฯ มีทั้งลูกคาบุคคลรายยอย และลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศ ในป 2545 (9 ส.ค.-31 ธ.ค.) ป 2546 และงวด 6
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีรายไดคานายหนาเปนจํานวนทั้งสิ้น 12.4 ลานบาท 461.1 ลานบาท และ
272.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 91.0 รอยละ 93.6 และรอยละ 93.4 ของรายไดรวมทั้งหมด ตามลําดับ
ตารางแสดงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
ป 2545
(9 ส.ค. – 31 ธ.ค.)
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของ ตลท. (ลานบาท)
526,542.6
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของตลาดหลักทรัพยใหม (ลานบาท)
10,300.7
จํานวนบริษัทหลักทรัพยที่เปดดําเนินการ
36
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของบริษัทฯ (ลานบาท)
4,965.1
สวนแบงการตลาด (รอยละ)
0.5
อันดับสวนแบงการตลาด
35
มูลคาการซื้อขายแยกตามประเภทลูกคา (ลานบาท)
- บัญชีของบริษัทฯ*
8.7
- สถาบัน
336.3
- ลูกคาทั่วไป
4,620.1
มูลคาการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชี (ลานบาท)**
- Cash Account
4,956.4
- Credit Balance Account
- Internet Account
* ประกอบดวยบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ และการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด
** มูลคาการซื้อขายแยกตามประเภทบัญชีดังกลาวไมรวมมูลคาการซื้อขายจากบัญชีของบริษัทฯ

ป 2546
4,670,281.5
30,191.5
36
185,262.8
2.0
25

ป 2547
(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)
2,865,802.8
5,854.0
37
109,489.4
1.9
25

327.8
8,407.3
176,527.7

228.6
5,871.7
103,389.1

172,499.2
10,111.1
2,324.7

101,891.2
5,743.1
1,626.5

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด (Cash Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาจะตองชําระราคาคาซื้อ
หลักทรัพยใหบริษัทฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย และบริษัทฯ จะสงมอบเงินคาขายหลักทรัพยใหแก
ลูกคาที่ขายหลักทรัพยในวันทําการที่ 3 นับแตวันที่สั่งขายหลักทรัพยได โดยนับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ทาง
ตลาดหลักทรัพยไดกําหนดใหลูกคาวางหลักประกันในบัญชีเงินสด เพื่อสรางความมั่นคงใหกับระบบการซื้อขายหลัก
ทรัพยมากขึ้น
2. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภท Cash Balance คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาจะตองทําการวางเงินประกันเพื่อเปด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย โดยใหถือวาเงินจํานวนดังกลาวเปนวงเงินที่ลูกคาสามารถทําการสั่งซื้อหลักทรัพยได และวงเงิน
ซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาจะเปลี่ยนแปลงตามยอดวงเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกคา แตจะไมเกินวงเงินสูงสุดที่
บริษัทฯ อนุมัติให
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3. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (Credit Balance) คือ บัญชีที่มีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
โดยบริษัทฯ ซึ่งลูกคาจะตองวางเงินหรือหลักทรัพยเปนการประกันการชําระหนี้ในอัตราสวนขั้นต่าํ ของจํานวนเงินที่จะให
กูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (Initial Margin Rate) ไมตา่ํ กวาอัตราที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยกาํ หนด
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใหเปดบัญชีกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยใหกับลูกคาที่มีการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทฯ อยูกอนแลวเปน
หลัก โดยพิจารณาแลวเห็นวาลูกคาดังกลาวมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและไมเคยมีปญหาในการผิดนัดชําระเงิน อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายมุงเนนในการใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย โดยหากลูกคามีความประสงคที่จะกูยืมเงินเพื่อ
การดังกลาว สวนใหญบริษัทฯ จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการใหบริการระหวางลูกคากับบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย (“TSFC”) แทนการปลอยกูเองโดยตรง และในกรณีดังกลาว TSFC จะเปนผูรับความเสี่ยงจากการกูยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพยทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไมตองรับความเสี่ยงแตอยางใด
4. บัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทอินเตอรเน็ต (Internet Trading) คือ ระบบการซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาสามารถสงคํา
สั่งซื้อขายหลักทรัพยผานโครงขาย Internet โดยบริษัทฯ อาจกําหนดใหลูกคาวางเงินประกันเพื่อเปดบัญชีซื้อขายหลัก
ทรัพยผานระบบ Internet Trading โดยใหถือวาเงินจํานวนดังกลาวเปนวงเงินที่ลูกคาสามารถทําการสั่งซื้อหลักทรัพยได
และวงเงินซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาจะเปลี่ยนแปลงตามยอดวงเงินสดคงเหลือในบัญชีของลูกคา แตจะไมเกินวงเงินสูง
สุดที่บริษัทฯ อนุมัติให
นโยบายและระเบียบในการขออนุมตั ิเปดบัญชีและวงเงินซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารับลูกคาที่มีคุณภาพโดยประเมินความนาเชื่อถือเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ของลูกคา
สําหรับกรณีลูกคาบุคคลธรรมดา บริษัทฯ จะพิจารณาจากรายไดประจํา ประวัติทางการเงิน ฐานะทางการเงิน และหนาที่การงาน
เปนตน และสําหรับกรณีลูกคานิติบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาจากฐานะการเงินที่มั่นคง ผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ ความนาเชื่อ
ถือของกลุมผูถือหุนและผูบริหาร เปนตน ขั้นตอนการเปดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ มีดังนี้
1. เจาหนาที่เปดบัญชี/เจาหนาที่การตลาด ชี้แจงหลักเกณฑทั่วไปในการเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย หลักการลงทุน
และความเสี่ยงใหแกลูกคา พิจารณาความนาเชื่อถือเกี่ยวกับขอมูลของลูกคาและตรวจสอบเครดิตของลูกคา โดยให
พิจารณาถึงฐานะทางการเงิน การประกอบอาชีพ รายไดประจํา และประวัติทางการเงิน
2. เจาหนาที่เปดบัญชี/เจาหนาที่การตลาด เรียกเอกสารประกอบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคาและใหลูกคาลง
นามรับรองสําเนาเอกสารใหครบถวน โดยเอกสารประกอบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยมีดังนี้
-

ใบคําขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หนังสือสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย
หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ลูกคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนลูกคา
เอกสารประกอบการเปดบัญชีอื่นๆ ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีลูกคาชาวตางประเทศ) สําเนาใบสําคัญคนตาง
ดาว หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารในปจจุบันและยอนหลังไมตา่ํ กวา 3 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงมูลคาของ
สินทรัพยหรือฐานะของลูกคา
4. สําเนาเอกสารรับรองเงินเดือนหรือรายไดของลูกคา
กรณีนิติบุคคล
1.
2.
3.
4.

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลไมเกิน 3 เดือน
หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
งบการเงินของลูกคา (ปปจจุบันและยอนหลัง 2 ป)

หนาที่ 11

สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

5. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
6. สําเนาทะเบียนการคาหรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ. 20)
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบสําคัญคนตางดาวหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการของกรรมการผูมีอาํ นาจ
8. สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
3. เจาหนาที่เปดบัญชี/เจาหนาที่การตลาด ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และความสมบูรณของรายละเอียดของขอมูล
จากนั้นลงนามในใบคําขอเปดบัญชี
4. เจาหนาที่เปดบัญชี/เจาหนาที่การตลาดจัดสงเอกสารประกอบการเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยใหสวนพิจารณา
สินเชื่อ (Credit Control) เพื่อดําเนินการตอไป
กรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทเงินสด
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
ไมเกิน
เกิน

วงเงินอนุมัติ
2.0 ลานบาท
5.0 ลานบาท
20.0 ลานบาท
25.0 ลานบาท
50.0 ลานบาท
200.0 ลานบาท
200.0 ลานบาท

ผูมีอํานาจอนุมัติ
ผูอาํ นวยการ ฝายคาหลักทรัพย
ผูอาํ นวยการอาวุโส ฝายคาหลักทรัพย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาด
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท

กรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภท Credit Balance
ลําดับที่

1.
2.

ไมเกิน
เกิน

วงเงินอนุมัติ
50.0 ลานบาท
50.0 ลานบาท

ผูมีอํานาจอนุมัติ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท

5. สวนพิจารณาสินเชื่อ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลของลูกคา ไดแก ความมีตัวตน ความนาเชื่อถือ ฐานะทางการเงิน
ความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบการเปดบัญชี ความเหมาะสมของวงเงิน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ลูกคา หลังจากนั้นจึงดําเนินการรวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐานทั้งหมด นําสงใหเจาหนาที่เปดบัญชี
6. เจาหนาที่เปดบัญชีจัดสงเอกสารประกอบการเปดบัญชีใหเจาหนาที่การตลาดและนําเสนอใหผูมีอํานาจของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติการเปดบัญชี
7. เจาหนาที่เปดบัญชีตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวนของเอกสาร และบันทึกขอมูลและรหัสบัญชีลูกคาเขาระบบ
คอมพิวเตอรของบริษัทฯ โดยเมื่อเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหลูกคาเรียบรอยแลว เจาหนาที่เปดบัญชีจะจัดทําหนังสือ
แจงการอนุมัติการเปดบัญชีใหลูกคาทราบ และแจงใหเจาหนาที่การตลาดที่ดูแลลูกคาทราบ
8. สําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ในกรณีที่ลูกคาไดรับอนุมัติวงเงินแลวฝายคาหลักทรัพยจะ
นัดหมายวัน เพื่อทําสัญญากูยืมเงินซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทฯภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติวงเงิน
นโยบายควบคุมและปองกันความเสี่ยงในการใหสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย
1. ควบคุมการใหกูยืมเงินแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมเกินกวารอยละ 25.0 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ
2. ควบคุมการใหกูยืมเงินแกลูกคาทุกรายรวมกัน (ภายหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ไมเกินกวา 5 เทาของเงินกองทุน
ของบริษัทฯ
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3. ควบคุมและดูแลการใหกูยืมเงินเพื่อไมใหกระจุกตัวในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งอยางใกลชิด และมีนโยบายที่จะให
กูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยแกลูกคาทุกรายในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งรวมกันไมเกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพยนั้น
4. กําหนดรายชื่อหลักทรัพยและอัตรามารจิ้นเริ่มตนสําหรับแตละหลักทรัพยโดยอางอิงจากรายชื่อที่กําหนดโดยบริษัท
หลักทรัพยเพื่อธุรกิจซื้อหลักทรัพย จํากัด เปนหลัก ซึ่งฝายวิเคราะหหลักทรัพยจะเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนด
รายชื่อหลักทรัพยและอัตรามารจิ้นเริ่มตนสําหรับแตละหลักทรัพยเพิ่มเติมจากที่ TSFC กําหนด โดยพิจารณาจากสภาพ
คลอง ความผันผวนของราคา ความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยเปนสําคัญ และจะพิจารณาทบทวนรายชื่อหลักทรัพย
ดังกลาวเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อัตรามารจิ้นเริ่มตน (Initial Margin Rate) ของแตละหลักทรัพยนั้น
จะตองไมตา่ํ กวาที่กาํ หนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตามที่หนวยงานกํากับดูแลของราชการกําหนด โดยบริษัทฯ กําหนด
ใหลูกคาตองดํารงอัตรามารจิ้นขั้นต่าํ (Maintenance Margin Rate) ไวใหไมตา่ํ กวาอัตราที่ตลาดหลักทรัพยกาํ หนด ใน
กรณีที่ทรัพยสินของลูกคาลดลงจนเปนผลใหมีอัตรามารจิ้นขั้นต่าํ นอยกวาที่กาํ หนดไว บริษัทฯ จะดําเนินการเรียก
หลักประกันเพิ่มหรือบังคับขายจนทําใหจนทําใหมูลคาของทรัพยสินเปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด
5. กํากับและดูแลมิใหมีการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเปนผูจัดจําหนาย ภายในระยะเวลา
30 วัน นับแตหลักทรัพยดังกลาวเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนวันแรก
การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด
บริษัทฯ ไดกาํ หนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ เมื่อตองมีการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด ดังนี้
1. การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดตองเปนรายการที่เกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของเจาหนาที่การตลาด/
เจาหนาที่รับอนุญาตของบริษัทฯ จริง
2. กําหนดใหรายการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด ตองผานการอนุมัติจากผูมีอาํ นาจบริษัทฯ ที่กาํ หนดไว
3. ผูอนุมัติรายการจะตองตรวจสอบหาสาเหตุเบื้องตนกอนการอนุมัติทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑการกําหนดผูมีอาํ นาจอนุมัติ
ดังนี้
ตารางแสดงหลักเกณฑการกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติในการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด
รายการ

1. ไมมีความเสียหายเปนตัวเงิน
2. มีความเสียหายเปนตัวเงิน :
ไมเกิน 10,000 บาท
> 10,000 บาท ไมเกิน
50,000 บาท
> 50,000 บาท ไมเกิน
100,000 บาท
> 100,000 บาท ไมเกิน
500,000 บาท

เจาหนาที่
ผูสงคําสั่ง

ผูอํานวยการ
ฝายคาหลักทรัพย

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงาน
การตลาด

รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการ
ผูจัดการ




































> 500,000 บาท

4. บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะนํารายการผิดพลาดเขาบัญชีบริษัท (Error Port) เวนแตเปนรายการแกไขที่ไมสามารถดําเนิน
การใหแลวเสร็จภายในสิ้นวันนั้น โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอาํ นาจของบริษัทฯตั้งแตรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป
5. กําหนดใหดาํ เนินการปดรายการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาดอยางชาภายใน 12:30 น. ของวันทําการ
ถัดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอาํ นาจตั้งแตผูชวยกรรมการผูจดั การสายงานการตลาดขึ้นไป
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การพิจารณาทบทวนวงเงิน
บริษัทฯ กําหนดใหเจาหนาที่เปดบัญชี/เจาหนาที่การตลาด ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยและการเงิน และสวนพิจารณาสินเชื่อ
รวมกันทบทวนวงเงินและขอมูลเกี่ยวกับลูกคาอยางนอยปละครั้ง เวนแตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีนัยสําคัญ ใหเจาหนาที่
ดําเนินการพิจารณาทบทวนวงเงินที่เหมาะสมใหแกลูกคาโดยเร็ว สําหรับวงเงินของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภท Cash Balance
นั้น ใหเปนไปตามวงเงินที่ลูกคาไดวางหลักประกันไวกับบริษัทฯ
งานวิจัย
การไดรับขอมูลขาวสาร และการวิเคราะหที่ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว เปนปจจัยที่สาํ คัญประการหนึ่งในการตัดสินใจ
ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิเคราะหขาวสารขอมูลดังกลาว จึงใหความสําคัญแกฝายวิเคราะหหลักทรัพยเปน
อยางมาก ฝายวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ จะทําการวิเคราะหครอบคลุมทั้งในดานกลยุทธการลงทุน ภาวะตลาดหลักทรัพย
การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ปจจัยพื้นฐานรายบริษัท และการวิเคราะหทางเทคนิค โดยมีเปาหมาย
ในการใหคาํ แนะนําในการลงทุนแกเจาหนาที่การตลาดและลูกคาของบริษัทฯ ดวยความถูกตองตามหลักวิชาการและรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ เพื่อใหลูกคาไดรับขอมูลเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน อันจะสงผลใหไดรับตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดี
ฝายวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวยนักวิเคราะหที่มีประสบการณทาํ การวิเคราะหหมวดอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ
รวมถึงบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลคาตลาดไมสูงแตมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในระดับที่ดี
ใน
ปจจุบันบทวิเคราะหของบริษัทครอบคลุมหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนประมาณ 150 หลักทรัพย หรือประมาณรอยละ 70 ของ
มูลคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย โดยมีรูปแบบรายงานที่หลากหลายตามกลุมลูกคาเปาหมายซึ่งประกอบไปดวยลูกคาบุคคลใน
ประเทศ ลูกคาสถาบันในประเทศ และลูกคาตางประเทศ ดังจะเห็นไดวาบทวิเคราะหของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางจาก
ลูกคาของบริษัทฯ และนักลงทุนทั่วไป
3.1.2 ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ปจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจําหนายหลักทรัพยและรับ
ประกันการจําหนายหลักทรัพย โดยทีมงานซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีความรูในดาน
ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2545 และยังไดัรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจการจัดจําหนายหลัก
ทรัพยอีกดวย ในป 2545 (9 ส.ค.-31 ธ.ค.) ป 2546 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีรายไดจาก
ธุรกิจวาณิชธนกิจเทากับ 0.6 ลานบาท 16.9 ลานบาท และ 12.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.7 รอยละ 3.4 และรอยละ 4.4
ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ โดยสามารถจําแนกประเภทรายไดไดดังนี้
ตารางแสดงแยกรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจ
รายไดคาธรรมเนียม (บาท)
1. รายไดคาธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพย
2. รายไดคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
รวม

ป 2545
(9 ส.ค.-31 ธ.ค.)
594,500
50,000
644,500
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ป 2546
14,247,310
2,650,000
16,897,310

ป 2547
(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)
11,616,250
1,300,000
12,916,250
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นอกจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังใหบริการในการเปนที่ปรึกษา
ดานอื่นๆ อีก เชน
• การควบรวมกิจการ และการเขาครอบงํากิจการ
• การปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน
• การศึกษาความเปนไปไดของโครงการหรือบริษัท
• การประเมินมูลคากิจการ
• การเขาทํารายการประเภทตางๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย เชน การเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน หรือการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เปนตน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายในการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนทั่วไปแลว จํานวน 8 บริษัท รวมทั้งไดรับการแตงตั้งใหเปน
เฉพาะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยอีก 1 บริษัท
สําหรับการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทฯ ใหบริการในการเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยทั้ง
ตราสารหนี้และตราสารทุน โดยที่ผานมาในป 2546 บริษัทฯ ไดเขารวมจัดจําหนายหุนสามัญเปนจํานวนถึง 21 หลักทรัพย โดย
เปนหุนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ถึง 13 บริษัท ซึ่งรวมถึงการเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดวย
นอกจากบริษัทฯ จะไดรับคาธรรมเนียมจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพยแลว การใหบริการดังกลาวยังเปนการสนับสนุนธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาจาก
การไดรับจัดสรรหุนใหมที่เสนอขายอีกทางหนึ่งดวย
ตารางแสดงผลงานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในป 2546
ป
ป 2546

บริษัท
บมจ. ไอที ซิตี้
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท
บมจ. บางปะกง เทอรมินอล
บมจ. แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี
บมจ. ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน
บมจ. ไทย โอเลฟนส
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
บมจ. ยูนิวานิช น้าํ มันปาลม
บมจ. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
บมจ. ชลบุรีคอนกรีต
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. นครไทยสตริปมิล
บมจ. ปคนิคแกส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
บมจ. การบินไทย
บมจ. ธนาคาร นครหลวงไทย
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
บมจ. ศิครินทร

ลักษณะการใหบริการ
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (PO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (PO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (PO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (PO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (PO)
จัดจําหนายหุนสามัญ (PP)
จัดจําหนายหุนสามัญ (PP)
จัดจําหนายหุนสามัญ (PP)
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ตารางแสดงผลงานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในป 2547 (ม.ค.-ก.ย.)
ป
บริษัท
ป 2547 (ม.ค.-ก.ย.) บมจ. แกรนด แอสเสท ดีเวลลอปเมนท
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บมจ. บิซิเนส ออนไลน
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
บมจ. สยามสปอรต ซินดิเคท
บมจ. เอเชีย เมทัล
บมจ. อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น
บมจ. เอเซียน อินซูเลเตอร
บมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี
บมจ. ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร
บมจ. ดีคอนโปรดักส
บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม
บมจ. โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น
บมจ. บล. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจแมนท

ลักษณะการใหบริการ
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (PO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (PO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)
รับประกันการจําหนายหุนสามัญ (IPO)

ตารางแสดงผลงานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ
ป
ป 2546

บริษัท
บมจ. โรงงานผาไทย
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
บจ. เมยมิเดีย อินเตอรเนชั่นเนล
บจ. เรดิโอ อารม
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
บมจ. คุมเกลาประกันภัย
บมจ. คุมเกลาประกันภัย

ป 2547

บมจ. ศิครินทร
บมจ. ศิครินทร

ลักษณะการใหบริการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกัน
ที่ปรึกษาในการประเมินมูลคากิจการ
ที่ปรึกษาในการประเมินมูลคากิจการ
ที่ปรึกษาในการประเมินมูลคากิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลัก
ทรัพยทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระในการให ความเห็ น ต อคําเสนอซื้ อหลั ก
ทรัพยทั้งหมดของกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการขอเพิกถอนหลักทรัพยจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุนกูตอผูลงทุนประเภทสถาบัน
ที่ ป รึ ก ษาในการออกและเสนอขายใบสําคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น
สามั ญ แก ผู ถื อ หุ น (อยู ร ะหว า งดํ าเนิ น การยื่ น ขออนุ ญ าตต อ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยไดยื่นคําขออนุญาตและแบบแสดงรายการขอ
มูลการเสนอขายหลักทรัพยตอ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547)

3.1.3 ธุรกิจการลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในป 2545 (9 ส.ค.-31 ธ.ค.)
ป 2546 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจการลงทุนเปนจํานวน 0.6 ลานบาท 14.1
ลานบาท และ 6.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.3 รอยละ 2.9 และรอยละ 2.1 ของรายไดรวม ตามลําดับ รายไดดังกลาว
ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ย เงินปนผล และกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับธุรกิจการลงทุน คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาจัดสรรวงเงินและกรอบนโยบายการลงทุนสําหรับหลักทรัพย
แตละประเภท โดยนับตั้งแตเดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่งเปนผูดูแล
บริหารการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนภายในวงเงินประมาณ 40.0 ลานบาท โดยชําระคาธรรมเนียมการบริหารกองทุนใหกับ
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมดังกลาว สวนการลงทุนในหลักทรัพยอื่นๆ นั้น คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะเปนผู
พิจารณาและบริหารการลงทุนภายใตวงเงินและนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3.1.4 ธุรกิจตราสารหนี้
ปจจุบัน บริษัทฯ เปนสมาชิกของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยในการใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนยซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย แตเนื่องจากในปจจุบันสภาวะการลงทุนในตราสารหนี้ไมจูงใจนักลงทุน บริษัทฯ จึงยังไมมุงเนนการใหบริการใน
ธุรกิจตราสารหนี้มากนัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการในการเปนตัวแทนสนับสนุนการซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุน (Selling Agent Service) ของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จํากัด โดยเริ่มตนใหบริการ
ในป 2546
3.2

การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ในป 2546 ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดกลับมาเปนที่สนใจของนักลงทุนอีกครั้ง หลังจากภาวะการลงทุนที่ซบเซา
อันเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในป 2540 ซึ่ง ณ สิ้นป 2546 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไดเพิ่มขึ้น
เปน 772.1 จุด จาก 356.5 จุด ณ สิ้นป 2545 หรือเติบโตถึงประมาณรอยละ 117 และมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน
เพิ่มขึ้นเปน 18,908.0 ลานบาทตอวัน ในป 2546 จาก 8,356.9 ลานบาทตอวัน ในป 2545 มูลคาตลาดรวม ณ สิ้นป 2546
เพิ่มขึ้นเปน 4,789,857.0 ลานบาท จาก 1,986,236.5 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 สําหรับป 2547 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัว
ลดลงมาอยู ณ ระดับ 646.6 จุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 หรือลดลงรอยละ 16.2 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากในชวง 6 เดือนของ
ป 2547 มีการระบาดของโรคไขหวัดนก สถานการณความไมสงบในภาคใตของประเทศ และราคาน้าํ มันเพิ่มสูงขึ้น จึงมีผลใหเกิด
ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันในชวง 6 เดือนแรกป 2547 ยังคง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 23,881.7 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันเปนผลเนื่องมาจากการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ดีขึ้น และอัตรา
ดอกเบี้ยที่ยังคงอยูในระดับต่าํ
ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยรวม

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)
อัตราผลตอบแทนเงินปนผล (รอยละ)
อัตราสวนราคาปดตอกําไรสุทธิตอหุน (เทา)
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาตามบัญชีตอหุน (เทา)
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (ลานบาท)
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท)
จํานวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ป 2544

ป 2545

ป 2546

308.9
2.1
4.9
1.3
1,577,758.0
6,439.8
1,607,309.6
382

356.5
2.7
7.0
1.4
2,047,442.2
8,356.9
1,986,236.5
389

772.2
1.8
13.7
2.7
4,670,281.5
18,908.0
4,789,857.0
406
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2.8
9.6
2.0
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การแขงขันของธุรกิจหลักทรัพยในชวงปลายป 2543-ตนป 2545 มีความรุนแรงมากหลังจากตลาดหลักทรัพยเปดเสรีคา
ธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย จากเดิมกําหนดไวที่อัตราคงที่รอยละ 0.5 ของมูลคาการซื้อขาย เปนอัตราคาธรรมเนียมเสรี
ที่กาํ หนดโดยบริษัทหลักทรัพยแตละแหง ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2543 เปนตนไป นโยบายดังกลาวมีผลใหรายไดคาธรรมเนียมนาย
หนาซื้อขายหลักทรัพยของธุรกิจหลักทรัพยลดลงอยางมาก เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยตางๆ ใชนโยบายการแขงขันดานราคาเพื่อ
ขยายฐานลูกคา ซึ่งผลจากนโยบายดังกลาวทําใหการแขงขันดานราคารุนแรงขึ้น สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยจึงมีการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสรางคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย จากเดิมที่มีการเปดเสรีมาเปนการประกาศใชอัตราคา
ธรรมเนียมขั้นต่าํ ที่รอยละ 0.25 ของมูลคาการซื้อขาย สําหรับนักลงทุนทุกประเภทที่ทาํ การซื้อขายผานเจาหนาที่การตลาด และ
รอยละ 0.20 ของมูลคาการซื้อขาย สําหรับการซื้อขายผานทางอินเตอรเน็ต โดยจากเดิมมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแต
วันที่ 14 มกราคม 2545 ถึง 13 มกราคม 2548 และไดขยายเวลาดังกลาวตอไปอีก 2 ป นับตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2548 อีก
ทั้งยังไดมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนที่ใหกับเจาหนาที่การตลาดในระบบ Salary Based ไวไมเกินรอยละ 25.0 ของรายไดคา
ธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และรอยละ 27.5 สําหรับเจาหนาที่การตลาดในระบบ Incentive Scheme โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2548 นโยบายเหลานี้ชวยลดการแขงขันทั้งในดานราคาและการโยกยายบุคลากร
อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยยังคงอยูในระดับสูง สาเหตุสาํ คัญมาจากมีจาํ นวนบริษัท
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยซึ่งใหบริการที่คลายคลึงกันและเปดดําเนินการแลวถึง 37 บริษัท และแตละบริษัทถูก
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยขั้นต่าํ ไว ดังนั้นบริษัทหลักทรัพยแตละแหงจึงตองเนนการแขงขันที่คุณภาพใน
การใหบริการ ขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพย รวมถึงการจัดสรรหุนใหมที่เสนอขายใหแกลูกคา สําหรับบริษัทฯ แมวาจะเพิ่งเริ่ม
ดําเนินการใหม แตก็สามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดตามมูลคาการซื้อขายอยางตอเนื่องจากรอยละ 0.5 ในป 2545 (9 ส.ค.-31
ธ.ค.) เปนรอยละ 2.0 ในป 2546 และอยูในระดับรอยละ 1.9 ในป 2547 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพในการ
แขงขันของบริษัทฯ
ตารางแสดงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ
ป 2545
(9 ส.ค.-31 ธ.ค.)
มูลคาการซื้อขายรวมของบริษัทฯ (ลานบาท)
สวนแบงการตลาดของบริษัทฯ (รอยละ)
อันดับสวนแบงการตลาด

ป 2546

4,965.1

185,262.8

0.5
35

2.0
25

ป 2547
(1 ม.ค.–30 มิ.ย.)
109,489.4
1.9
25

ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศมีผลตอความสนใจของบริษัทตางๆ ในการนําหลักทรัพยของบริษัทเขามาทําการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ประกอบกับการที่รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมใหมีการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดวย
การออกมาตรการจูงใจตางๆ ไดแก การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยใหม กอนวันที่ 5 กันยายน 2547 ซึ่งปจจุบันภาครัฐไดขยายระยะเวลาออกไปเปนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
และการผอนคลายเกณฑในการรับหลักทรัพยเขาจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหม รวมถึงนโยบายการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อการกระจายหุนตอประชาชนและนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สงผลใหการระดมทุนและการนํา
บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นไดวาในป 2545 ป 2546 และงวด 6 เดือนแรกป 2547
มีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจาํ นวน 18 บริษัท 21 บริษัท และ 11 บริษัท โดยมีมูลคาการระดมทุนจํานวน 8,714.5
ลานบาท 32,101.4 ลานบาท และ 20,485.7 ลานบาท ตามลําดับ และมีบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมเพิ่มขึ้นป
ละ 6 บริษัทในป 2545 และ 2546 และ 2 บริษัทในงวด 6 เดือนแรกป 2547
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ตารางแสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยใหม

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นงวด (จุด)
จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพย
มูลคาการระดมทุน (ลานบาท)
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิกถอนการจดทะเบียน
จํานวนบริษัทจดทะเบียน
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท)
ตลาดหลักทรัพยใหม (MAI)
ดัชนีตลาดหลักทรัพยใหม ณ สิ้นงวด (จุด)
จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพยใหม
มูลคาการระดมทุน (ลานบาท)
จํานวนบริษัทจดทะเบียน
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ยายจาก MAI ไป SET
มูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (ลานบาท)
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ป 2547
(ม.ค.-มิ.ย.)

ป 2544

ป 2545

ป 2546

303.9
7
34,469.9
6
382
1,607,309.6

356.5
18
8,714.5
11
389
1,986,236.5

772.2
21
32,101.4
7
405
4,789,857.0

646.6
11
20,485.7
2
418
4,172,883.6

3
131.3
3
427.0

127.5
6
610.7
9
3,798.5

343.7
6
764.8
13
2
13,691.2

253.11
2
419.3
12
3
7,743.4

เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยหลายแหงไดหันมาเนนธุรกิจ
วาณิชธนกิจจนทําใหการแขงขันคอนขางรุนแรง โดย ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2547 มีบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินและเปดดําเนินการแลวถึง 68 บริษัท และมีบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตในการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปดดําเนินการถึง 37 บริษัท โดยในการแขงขันสวนใหญจะเนนการแขงขันในดานคุณภาพ
ของทีมงาน ประสบการณและความเชี่ยวชาญของการใหบริการและคําปรึกษาในธุรกรรมตางๆ ความคิดริเริ่มในการนําเสนอรูป
แบบตราสารทางการเงินใหมๆ เพื่อบรรลุความตองการของลูกคา ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
3.1.2 ลักษณะลูกคาของบริษัท
กลุมลูกคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ มีทั้งลูกคาบุคคลรายยอย และลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศ โดย
ลูกคาบุคคลรายยอยมีสัดสวนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูงที่สุดคือรอยละ 93.1 รอยละ 95.3 และรอยละ 94.4 ของมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวมของบริษัทฯ สวนลูกคาสถาบันมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 6.8 รอยละ 4.5 และรอยละ 5.4 ของมูลคาการซื้อขายรวม
ของบริษัทฯ ในป 2545 (9 ส.ค.-31 ธ.ค.) ป 2546 และงวด 6 เดือนแรกป 2547 ตามลําดับ
สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยในแตละประเภทบัญชีในป 2546 นั้น มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีเงินสด บัญชีกูยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย และบัญชีอินเตอรเน็ต คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.3 รอยละ 5.5 และรอยละ 1.2 ของมูลคาการซื้อขาย ตามลําดับ
และในงวด 6 เดือนแรกป 2547 สัดสวนดังกลาวคิดเปนรอยละ 93.2 รอยละ 5.3 และรอยละ 1.5 ตามลําดับ
3.1.3 ขอไดเปรียบและกลยุทธการแขงขัน
ทามกลางภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม และเพื่อบรรลุเปาหมายในการเพิ่มสวนแบงการตลาดในธุรกิจนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย บริษัทฯ มีขอไดเปรียบและกลยุทธในการแขงขันดังนี้
1. บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสรางสรรคใหมๆ (The Innovative Premium Broker)
บริษัทฯ มุงเนนการใหบริการคุณภาพเหนือระดับและการสรางสรรคในรูปแบบใหมๆ (The Innovative Premium
Broker) เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดใหแกลูกคา เชน การปรับรูปแบบของ website ใหมใหมีรูปแบบ การนํา
เสนอ เนื้ อ หาและข อ มู ล ภายใต เ ทคโนโลยี ที่ มี ค วามทั นสมั ย จั ด ทําหนั ง สื อ รายงานบทวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย
Momentum ราย 2 เดือน โดยจัดทํารูปเลมที่สวยงาม และการจัดเนื้อหาที่ตางจากบทวิเคราะหลักษณะเดิม มีการ
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จัดพิมพ Mini Momentum ที่งายตอการพกพาในโอกาสตางๆ อีกทั้งบริษัทฯ ไดเปดสาขาที่โรงแรมแลนดมารค ซึ่ง
เปนสาขาที่มีรูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยและมีความแตกตางจากหองคาหลักทรัพยโดยทั่วไป รวมทั้งลูกคา
สามารถใชบริการตางๆ ของโรงแรม เชน ภัตตาคาร รานคา สถานที่ออกกําลังกาย สถานพักผอน เปนตน นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะออกบริการใหมๆ อยางตอเนื่องในอนาคต
2. การพัฒนาบุคลากรดานการตลาด
เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่เนนการบริการ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญเกี่ยวกับบุคลากรดานการตลาดเปน
อยางมาก โดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และในระหวางการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังจัด
ใหมีโครงการอบรมพัฒนาความรูความสามารถในดานตางๆ ใหแกเจาหนาที่การตลาดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
การฝกอบรมจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เชน การอบรมความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงินเพิ่มเติม
การวิเคราะหทางเทคนิค รวมถึงการอบรมตางๆที่เกี่ยวกับตลาดการเงิน ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคาของบริษัทฯ ไดรับบริการ
ที่ดีที่สุดอยางตอเนื่อง
3. การพัฒนางานวิเคราะหหลักทรัพย
บริษัทฯ ใหความสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยควบคูกับการพัฒนาธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมาโดยตลอด
โดยปจจุบัน บริษัทฯ มีสายงานวิจัยเพื่อทําการวิเคราะหหลักทรัพยที่ครอบคลุมการวิเคราะหหลักทรัพยถึงจํานวน
150 หลักทรัพย ซึ่งมีมูลคาตลาดคิดเปนประมาณรอยละ 70 ของมูลคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย ดวย
เจาหนาที่วิเคราะหหลักทรัพยที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตางๆ จึงทําใหบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ
เปนที่ยอมรับ ซึ่งสามารถเห็นไดจากการที่มีบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ ถูกนําเสนอตามสื่อตางๆ อยาง
สม่าํ เสมอ
4. การพัฒนาบริการดานวาณิชธนกิจ
บริษัทฯ มีกลยุทธที่จะพัฒนาบริการธุรกิจวาณิชธนกิจใหมีความพรอมเพื่อเสนอบริการดานการเงินที่เหมาะสม
สําหรับลูกคาแตละราย ซึ่งรวมถึงการเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเสนอโอกาสในการลงทุนใหกับทั้งลูกคาเดิม
และลูกคาใหม ในป 2546 บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหุนใหมที่เสนอขาย (IPO/PO) จํานวน 18 หลักทรัพย จาก
จํานวนหลักทรัพยที่มีการเสนอขายตอประชาชนทั้งหมด 38 หลักทรัพย ซึ่งสูงเปนอันดับ 6 ของบริษัทหลักทรัพย
ทั้งหมด (พิจารณาจากจํานวนรายการที่เสนอขาย) สงผลใหลูกคาไดรับหุนใหมที่เสนอขายอยางสม่าํ เสมอ โดย
นอกเหนือจากรายไดที่เพิ่มขึ้น การจัดสรรหุนใหมที่เสนอขายยังเปนการสรางความพอใจของลูกคาอีกดวย
5. การควบคุมตนทุนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ กําหนดนโยบายในการควบคุมตนทุนในการดําเนินงานใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับความสามารถในการหา
รายได การลงทุนในทรัพยสิน และบุคลากร ฝายจัดการจะรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยมุง
เนนที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการใหบริการสูงสุด และไมมีรายจายที่เกินความจําเปน เพื่อใหมีความ
สามารถในการทํากําไรแมในภาวะที่ตลาดซบเซา ซึ่งที่ผานมาจะเห็นวาบริษัทฯ สามารถรักษาสัดสวนตนทุนการ
ดําเนินงานไดอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (พิจารณา
รายละเอียดในหัวขอ 1.1 ประกอบ)
6. การเจาะกลุมลูกคาใหมที่มีศักยภาพ
บริษัทฯ มีเปาหมายในการเจาะลูกคากลุมใหมที่มีศักยภาพและมีความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยแตยังไม
เคยมีประสบการณในการลงทุนมากอน โดยบริษัทฯ จะใชวิธีการพบปะกับลูกคาโดยตรงเพื่อเริ่มสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคา อีกทั้งยังเปนการใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยอีกดวย
7. การสนับสนุนที่ดีจากกลุมผูถือหุน
เนื่องจากกลุมผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผูที่มีความกวางขวางในวงการธุรกิจ จึงทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมธุรกิจ
ตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในการชวยหาลูกคาที่มีคุณภาพ สําหรับธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งธุรกิจเหลานี้เปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน
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สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.3

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

3.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน
แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯ มาจากสวนของผูถือหุน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน
350.0 ลานบาท และไมมียอดเงินกูคงคางกับสถาบันการเงินแตอยางใด อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มี
วงเงินกูยืมสถาบันการเงินจํานวน 470.0 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนสํารองใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
สําหรับแหลงเงินทุนในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 54.0 ลานหุน และขายให
กรรมการและพนักงานจํานวน 6.0 ลานหุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
3.3.2 การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
-ไมมี3.3.3 การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปคิดเปนรอยละ 45.4 รอยละ 32.9 และรอยละ 97.3 ตามลําดับ ซึ่งเกินกวาอัตราขั้นต่าํ ที่รอยละ
7.0 ตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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