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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1.

ลักษณะการใหบริการ

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) จะประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) และดําเนินธุรกิจ
ดานลงทุน ซึ่งภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทจะมีหลักทรัพย ภัทร เปนบริษัทยอย โดยบริษัทจะรับโอนซื้อ
เงินลงทุนและบุคลากรสายงานลงทุน (Direct Investment Group) และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารของหลักทรัพย
ภัทร1 เพื่อมาดําเนินธุรกิจดานลงทุนโดยตรงที่บริษัท และจะดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพยผานทางบริษัทยอยดังกลาว ใน
สวนโครงสรางการจัดการ บริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ทําหนาที่กํากับดูแลการ
บริหารงานของบริษัท และหลักทรัพย ภัทร ซึ่งเปนบริษัทยอย (โปรดดูรายละเอียดโครงสรางการจัดการของบริษัทใน
หัวขอ 9 - การจัดการ)
เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น
ณ สิ้นป 2550-2552 และวันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร มีเงินลงทุนที่บริหารโดยสายงานลงทุน ซึ่ง
เปนการใชเงินทุนของหลักทรัพย ภัทร เอง โดยเปนหลักทรัพยประเภททุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
(หลักทรัพย ภัทร)
สินทรัพยรวม
มูลคาเงินลงทุนของสายงานลงทุน*
รอยละเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวม

ป 2550
5,657.4
964.1
17.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2551
4,142.7
982.6
23.72

ป 2552
5,822.6
1,290.1
22.16

ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2553
5,761.2
1,598.4
27.74

หมายเหตุ : * เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งจํานวน

ทั้งนี้ บริษัทจะรับโอนซื้อเงินลงทุนจากหลักทรัพย ภัทร ในราคาตลาดของหลักทรัพย ณ วันที่มีการโอนขาย
หลักทรัพยสําหรับหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
หลักทรัพย ภัทร ตอการโอนหลักทรัพยดังกลาว แสดงไวในสวนที่ 2 ขอ 12.3 - ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการ
เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น
ดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต)
การดําเนินธุรกิจการลงทุนของบริษัท จะเปนการลงทุนภายใตกรอบการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนในแตละคราวและกําหนดอัตราผลตอบแทนและระดับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภททุนหรือกึ่งทุน ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพยฯ ที่มี
ระยะเวลาการลงทุนเฉลี่ยระหวาง 1-5 ป โดยบริษัทจะลงทุนในหลักทรัพยที่เชื่อวามีราคาต่ํากวามูลคาทางปจจัยพื้นฐาน
ที่ควรจะเปน (Undervalued Stock) ซึ่งกิจการดังกลาวจะตองมีผูบริหารที่มีความสามารถและมีโครงสรางทางธุรกิจ
(Business Model) ที่ดี มีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจและมีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนตอทุนที่สูง(Return on
Invested Capital) นอกจากนี้กิจการดังกลาวจะตองมีความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive
1

ปจจุบันธุรกิจลงทุนของหลักทรัพย ภัทร ประกอบดวยหนวยงานหลัก ไดแก สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Equity & Derivatives Trading Group) เพื่อดูแลการลงทุนในระยะสั้น และสายงานลงทุน (Direct Investment Group) เพื่อดูแล
การลงทุนในระยะยาว โดยสายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะยังคงอยูภายใตการดําเนินงานของหลักทรัพย
ภัทร ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ
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Advantage) โดยในการลงทุน บริษัทอาจสงผูแทนเขารวมเปนกรรมการในบริษัทที่ไดเขาลงทุน อยางไรก็ตาม การสง
ผูแทนดังกลาวมิใชเปนเงื่อนไขหลักในการเขาลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest)
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชขอมูลภายใน เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทุนของบริษัท และการลงทุน
ของลูกคาของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งบริษัทจะถือวาสายงานลงทุนของบริษัทเปนเสมือนนักลงทุนทั่วไปที่เปนลูกคาคน
หนึ่ งของหลั กทรัพ ย ภั ท ร และไม มีสิ ท ธิ ได รั บ ข อ มู ลหรือ บทวิจั ย ที่ แ ตกตา งจากลูก คา รายอื่น ของหลัก ทรั พย ภั ท ร
นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน และ
Chinese Wall ระหวางสองบริษัทและสายงานลงทุนในลักษณะไมแตกตางจากการที่สายงานลงทุนเปนสวนหนึ่งของ
หลั กทรั พย ภั ท ร เพื่อ ใหเกิ ด ความโปรง ใส ภายใตธ รรมาภิ บ าลที่ดี และขจัด ปญ หาใดๆ ทางดา นความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนที่อาจมีขึ้นในอนาคตดวย
เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น
เกณฑและขอจํากัดการลงทุน
ภายหลั ง การปรั บ โครงสร า งกิ จ การ บริ ษั ท มี แ ผนจะกํ า หนดวงเงิ น ในการลงทุ น และนโยบายการลงทุ น
เชนเดียวกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของหลักทรัพย ภัทร โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติกรอบการลงทุน
และคณะกรรมการบริ ห ารจะทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลภายใต ก รอบที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี
คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนในแตละคราวและกําหนดผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเปนผูกําหนดกรอบความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการของหลักทรัพย ภัทรไดกําหนดวงเงิน
ในการลงทุนเปนจํานวนไมเกินกวา 2,000.0 ลานบาท และมีนโยบายในการลงทุนในสินทรัพยและ/หรือหลักทรัพยของ
บริษัทแตละแหงไมนอยกวา 50.0 ลานบาท ทั้งนี้นโยบายดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของกลุม
บริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาถึงปจจัยหลายประการกอนทําขอเสนอการลงทุนตอคณะกรรมการการลงทุน เชน การเขา
เยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การสัมภาษณผูบริหาร การวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะหมูลคาพื้นฐาน
ของหลักทรัพย การศึกษาระบบการควบคุมภายในและระบบธรรมาภิบาลของบริษัทที่จะเขาลงทุน และความเสี่ยงใน
การลงทุน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาการลงทุนดังกลาวสามารถใหผลตอบแทนที่ดีในความเสี่ยงที่เหมาะสม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายจะวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในดานธุรกิจและความเสี่ยงตามแนวทางเดียวกับที่ดําเนินการอยู
โดยหลักทรัพย ภัทร ในปจจุบัน กลาวคือจะกําหนดและจัดเตรียมขอเสนอการลงทุน ซึ่งจะรวมถึงการกําหนดระยะเวลา
เงื่อนไข และแนวทางในการจําหนายเงินลงทุน โดยคณะกรรมการการลงทุนจะตองพิจารณาอนุมัติขอเสนอการลงทุน
กอ นการลงทุนทุกครั้ง ซึ่งจะแตกตางกันตามแตละกรณี เมื่อลงทุน แลว คณะกรรมการการลงทุนจะมอบหมายให
หนวยงานดานบริหารความเสี่ยงติดตามการลงทุนเปนรายวันภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหมีการแจงหรือเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุนเพื่อทบทวนการลงทุนทุก
ครั้งที่ราคาตลาดของหลักทรัพยที่ลงทุนเกิดผลขาดทุนถึงระดับที่กําหนดไว รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงของเงิน
ลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย (Market Risk) เปนระยะ นอกจากนี้ สายงานลงทุนจะคอยติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริษัทที่ไดเขาลงทุน เพื่อตรวจสอบและประเมินการลงทุนอยูเสมอ และอาจใชเครื่องมือทาง
การเงินตางๆ เชน ตราสารอนุพันธ ในการปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนได โดยการตัดสินใจในการใชเครื่องมือทาง
การเงินตางๆ จะอยูในกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุน
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สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนจะเปนดังนี้
หลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

หลักทรัพยของบริษัทที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

ประเมินสถานะและความสามารถ
ในการทํากําไรและกระแสเงินสดที่จะไดรับ
ในอนาคต

ประเมินมูลคาของกิจการ/หลักทรัพย

ประเมินสถานะและความสามารถ
ในการทํากําไรและกระแสเงินสดที่จะไดรับ
ในอนาคต

ประเมินมูลคาของกิจการ/หลักทรัพย

เขาทําบันทึกความเขาใจ
เขาเยี่ยมชมกิจการ/สัมภาษณผูบริหาร
คณะกรรมการการลงทุนอนุมัติ
(หากจําเปน)

ทําขอเสนอการลงทุน
เตรียมเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการ
การลงทุนอนุมตั ิ

เขาทําการลงทุน

ตรวจสอบสถานะของบริษัท
และประเมินผล

ทําขอเสนอการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนอนุมัติ

ยื่นขอเสนอการลงทุนใหแก
บริษัทที่จะเขาลงทุน

ลงนามในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวของ
และดําเนินการซือ้ ขายหลักทรัพย
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คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทคาดวาจะประกอบดวยสมาชิกจํานวน 5 คน ซึ่ง
ปจจุบันทําหนาที่ตรวจสอบการลงทุนของหลักทรัพย ภัทร ไดแก ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการอิสระ (นายพงษเทพ ผลอนันต) และกรรมการบริหาร (นายสุวิทย มาไพศาลสิน และนายศุภวุฒิ สายเชื้อ) โดย
คณะกรรมการการลงทุนจะเปนผูกําหนดกรอบนโยบายการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและวัดผลการลงทุนของบริษัท
สําหรับกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูดูแล คณะกรรมการการลงทุนจะ
มีการประชุมอยางนอย 1 ครั้งทุก 3 เดือน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทจะมีหลักทรัพย ภัทร เปนบริษัทยอย โดยหลักทรัพย ภัทรเปนบริษัท
หลักทรัพยซึ่งใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งปจจุบันธุรกิจหลักของหลักทรัพย ภัทร มี 4 ประเภทไดแก
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจการลงทุน และธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา โดยในป 2552 และงวด 6 เดือนแรกของป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีรายไดรวมจํานวนทั้งสิ้น 1,385.6 ลานบาท
และ 816.2 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ หลักทรัพย ภัทร จะยังคงดําเนินธุรกิจเชนในปจจุบัน เวนแตธุรกิจ
ลงทุนในระยะยาวที่ดําเนินการโดยสายงานลงทุน ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพยและบุคลากรที่เกี่ยวของจะถูกโอน
ไปดําเนินการโดยบริษัทแทน
การดําเนินธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร เปนดังนี้
3.1.1

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

หลักทรัพย ภัทรไดใหบริการดานการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยทั้งหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ และในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยหลักทรัพย ภัทร เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยฯ หมายเลข 6
ทั้งนี้ กลุมลูกคาหลักของหลักทรัพย ภัทร ในปจจุบัน ไดแก
(ก) ลูกคาประเภทสถาบัน ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสายงานหลักทรัพยสถาบัน (Equity & Derivatives
Markets Group) และ
(ข) ลูกคาบุคคลรายใหญ (High Net Worth Individual) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสายงานลูกคาบุคคล
(Private Client Group)
ในป 2552 หลักทรัพย ภัทร มีสัดสวนรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคาประเภทสถาบันและลูกคา
บุคคลรายใหญ ในอัตรารอยละ 60.4 และรอยละ 39.6 ตามลําดับ และสําหรับงวด 6 เดือนแรก ป 2553 หลักทรัพย ภัทร มี
สัดสวนรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคาประเภทสถาบันและลูกคาบุคคลรายใหญ ในอัตรารอยละ 60.0
และรอยละ 40.0 ตามลําดับ
ในป 2552 หลักทรัพย ภัทร มีสวนแบงการตลาดในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในอันดับที่ 6 จาก
จํานวนบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งหมด 39 แหง หรือคิดเปนสวนแบงการตลาดประมาณ
รอยละ 4.45 ของมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ และมีรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพยในป 2552 จํานวน 670.1 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 48.4 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร
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สํ า หรั บ งวด 6 เดื อ นแรกของป 2553 หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร มี ส ว นแบ ง การตลาดในการเป น นายหน า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยในอันดับที่ 8 จากจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งหมดจํานวน 39 แหง หรือ
คิดเปนสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 4.30 ของมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ และมีรายได
คาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในงวด 6 เดือนแรกของป 2553 เปนจํานวน 342.4 ลานบาท หรือเทากับ
รอยละ 41.95 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร
ตารางข า งล า งนี้ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของมู ล ค า การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ รายได
คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงการตลาดของหลักทรัพย ภัทร ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ลูกคาสถาบัน ลูกคาสถาบัน ลูกคาบุคคล
ตางประเทศ
รายใหญ
ในประเทศ
61,254.4
164,632.2
115,123.2

งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
ลูกคาสถาบัน ลูกคาสถาบัน ลูกคาบุคคล
ในประเทศ
ตางประเทศ
รายใหญ
40,174.6
78,738.4
68,899.6

มูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพย
ของหลักทรัพย ภัทร (ลานบาท)
สวนแบงการตลาด(1) (รอยละ)
10.4(2)
10.2(3)
2.1
10.7(2)
รายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อ
153.1
251.8
265.2
82.5
ขายหลักทรัพย (ลานบาท)
สัดสวนคาธรรมเนียมนายหนาซื้อ
22.9
37.6
39.6
24.1
ขายหลักทรัพย (รอยละ)
ที่มา
: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) และขอมูลหลักทรัพย ภัทร

หมายเหตุ

7.6(3)
122.9

2.4
137.0

35.9

40.0

1. สวนแบงการตลาดคํานวณจากมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาแตละประเภทของหลักทรัพย ภัทร
หารด ว ยมู ล ค า รวมการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ของลู ก ค า ประเภทนั้ น ๆ ตามที่ ต ลาด
หลักทรัพยฯประกาศในแตละปที่เกี่ยวของ
2. สวนแบงการตลาดของลูกคาสถาบันในประเทศคํานวณจากมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาสถาบัน
ในประเทศหารดวยมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาสถาบันในประเทศที่ตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศ
หลังหักออกดวยมูลคารวมการซื้อขายของบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย (Proprietary Account)
3. สวนแบงการตลาดของลูกคาสถาบันตางประเทศคํานวณจากมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคา
สถาบั น ต า งประเทศหารด ว ยมู ล ค า รวมการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องลู ก ค า สถาบั น ต า งประเทศที่ ต ลาด
หลักทรัพยฯ ประกาศหลังหักออกดวยมูลคารวมการซื้อขายของลูกคาทั่วไปที่เปนชาวตางประเทศ
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สายงานหลักทรัพยสถาบัน (Equity & Derivatives Markets Group)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร มีลูกคาประเภทสถาบันจํานวน 51
ราย และ 49 ราย ตามลําดับ โดยในป 2552 หลักทรัพย ภัทร มีสวนแบงการตลาดสําหรับลูกคาประเภทสถาบันใน
ประเทศรอยละ 10.4 และรอยละ 10.2 สําหรับลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศ เมื่อเทียบกับมูลคารวมการซื้อขาย
หลักทรัพยของลูกคาประเภทสถาบันในประเทศและลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
สําหรับในงวด 6 เดือนแรก ป 2553 มีสวนแบงการตลาดสําหรับลูกคาประเภทสถาบันในประเทศรอยละ 10.7 และรอย
ละ 7.6 สําหรับลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศ เมื่อ เทียบกับมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาประเภท
สถาบันในประเทศและลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศที่ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ
ลูกคาประเภทสถาบันของหลักทรัพย ภัทร ไดแก
(ก)

สถาบันการเงินและกองทุนตางประเทศ

(ข)

สถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย บริษัทประกันภัย และบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เปนตน

โครงสรางหนาที่การดําเนินงานของสายงานหลักทรัพยสถาบันแบงออกเปนฝายซื้อขายหลักทรัพยสถาบัน
(Equity Sales) และฝายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพยสถาบัน (Equity Dealing) โดยในฝายซื้อขายหลักทรัพยสถาบันจะมี
เจาหนาที่ฝายขาย (Sales Representatives) ทําหนาที่ในการพูดคุยกับลูกคา เพื่อใหทราบถึงความตองการในการลงทุน
และนําเสนองานวิจัย รวมทั้งขอมูลการตลาดและคําแนะนําตางๆ ที่เกี่ยวของกับตลาดทุน และเมื่อลูกคาไดตัดสินใจที่จะ
ลงทุน เจาหนาที่ฝ า ยขายจะเปนผู ป ระสานงานในการสงคํา สั่งซื้ อ ขายของลูก ค าให แ กเจ าหนา ที่ป ฏิ บั ติการซื้อ ขาย
หลักทรัพยของหลักทรัพย ภัทร เพื่อทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
ณ วั นที่ 30 มิถุน ายน 2553 สายงานหลักทรัพ ยสถาบั นมีเจา หนาที่ฝ ายขายจํ านวน 7 คน และมีเ จาหนา ที่
ปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 3 คน โดยเจาหนาที่ฝายขายและเจาหนาที่ซื้อขายหลักทรัพยทุกคนไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนเจาหนาที่การตลาดหรือเจาหนาที่รับอนุญาตในการซื้อขายหลักทรัพยกับสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ (แลวแตกรณี) และมีประสบการณในสายงานที่ทํางานอยูโดยเฉลี่ยมากกวา 11 ป
เจาหนาที่ฝายขายของหลักทรัพย ภัทร มีความสัมพันธโดยตรงกับทั้งลูกคาประเภทสถาบันในประเทศและ
ตางประเทศ โดยสวนของความสัมพันธกับลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศนั้น ลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศ
สามารถติดตอหลักทรัพย ภัทร ไดทั้งโดยตรงหรือผานทางเมอรริล ลินช (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “การ
ใหบริการแกลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศ”)
การดําเนินการทางการตลาดเชิงรุก หลักทรัพย ภัทร ไดดําเนินการทางการตลาดเชิงรุกเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาประเภทสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยผาน
หลักทรัพย ภัทร โดยการทําการตลาดรูปแบบดังกลาวประกอบดวยการจัดสงผลงานวิจัย (ทั้งที่เปนงานวิจัยที่หลักทรัพย
ภัทร ทําขึ้นเอง และที่เปนของเมอรริล ลินช ซึ่งหลักทรัพย ภัทรสามารถจัดสงใหแกลูกคาไดตามสัญญาความรวมมือ
ทางดานงานวิจัย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 13.2 - ความรวมมือทางดานงานวิจัย) และการจัดใหลูกคา
ประเภทสถาบันไดพูดคุยกับนักวิเคราะหโดยตรง รวมทั้งการประสานงานเพื่อใหลูกคาประเภทสถาบันไดติดตอและเขา
พบบริษัทชั้นนําของประเทศทั้งในรูปแบบการประชุม (Investor Forum) การพบปะกลุมยอย (One-on-One Meeting)
และการชี้แจงขอมูลโดยตรงของบริษัทตอนักลงทุน (Roadshow) ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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การให บริการแกลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หลักทรัพย ภัทร มีลูกคา
ประเภทสถาบันตางประเทศที่มีการซื้อขายหลักทรัพยผานหลักทรัพย ภัทร ในรอบป 2552 จํานวน 4 ราย และ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2553 มีลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศที่มีการซื้อขายหลักทรัพยผานหลักทรัพย ภัทร ในชวง 6 เดือนแรก
ป 2553 จํานวน 3 ราย โดยรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคาประเภทสถาบันของหลักทรัพย ภัทร
มากกวารอยละ 55 มาจากลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศและรายไดจากเมอรริล ลินช คิดเปนรอยละ 91.4 ของรายได
คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจากลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ ตามขอตกลงความรวมมือ
ทางธุรกิจระหวางหลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 13.1 - ความรวมมือทาง
ธุรกิจ) เมอรริล ลินช ตองสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยเพื่อบัญชีของตนไมนอยกวารอยละ 80.0 ผานหลักทรัพย ภัทร และ
จะดําเนินการอยางสมเหตุสมผล (Reasonable Endeavors) เพื่อใหคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยของเมอรริล ลินช เพื่อบัญชี
ลูกคาของตนเองทั้งหมดดําเนินการผานหลักทรัพย ภัทร เชนกัน รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ใหแกหลักทรัพย ภัทร ในอัตราที่ไมนอยกวาอัตราคาธรรมเนียมขั้นต่ําที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้น จึงทําให
เมอรริล ลินช เปนลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศรายใหญที่สุดของหลักทรัพย ภัทร (ทั้งในสวนของการซื้อขาย
หลักทรั พย เพื่อ บั ญ ชี ของตนเองและตามคําสั่งของลูกค าของตน) ทั้งนี้ หากหลักทรัพ ย ภัท ร มี ความประสงคที่จ ะ
ใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหแกลูกคาประเภทสถาบันการเงินตางประเทศหรือสถาบันที่ประกอบธุรกิจ
แขงขันกับเมอรริล ลินช หลักทรัพย ภัทร ตองไดรับความยินยอมจากเมอรริล ลินช ในกรณีที่จะใหบริการแกลูกคา
ดังกลาวโดยตรง
แมวาในภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศจะดําเนินการผานเมอรริล ลินช
แตโดยทั่วไปลูกคาประเภทสถาบันตางประเทศสวนใหญที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคเอเชียนั้น หลักทรัพย ภัทร จะเปนผู
ใหบริการโดยตรง
การใหบริการแกลูกคาประเภทสถาบันในประเทศ หลักทรัพย ภัทร ใหบริการแกลูกคาประเภทสถาบันใน
ประเทศ ซึ่งโดยหลักไดแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร มีลูกคาประเภทสถาบันในประเทศจํานวน 47 ราย และ 46 รายตามลําดับ
ที่ทําการซื้อขายหลักทรัพยผานหลักทรัพย ภัทร อยางนอย 1 ครั้งในรอบระยะเวลา 1 ป
แผนการในอนาคต หลักทรัพย ภัทร มีแผนที่จะเพิ่มจํานวนลูกคาประเภทสถาบันและมูลคาการซื้อขายของ
ลูกคาประเภทดังกลาวผานหลักทรัพย ภัทร ใหเพิ่มมากขึ้น โดยนําเสนอบทวิเคราะหเชิงลึกของบริษัทจดทะเบียนที่คัด
สรรแลว นอกจากนี้ เจาหนาที่ฝายขายของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานตลาดทุน
ไทย จะดําเนินการตลาดเชิงรุกอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณการใหบริการแกลูกคา รวมทั้งจะยังรวมกับสายงานวิจัยเพื่อ
เผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพของหลักทรัพย ภัทร และเพื่อสรางความนาสนใจตลอดจนโอกาสในการลงทุนในประเทศ
ไทยผานทางหลักทรัพย ภัทร ใหมากขึ้น
สายงานลูกคาบุคคล (Private Client Group)
สายงานลูกคาบุคคลรับผิดชอบดูแลลูกคาบุคคลรายใหญ โดยใหบริการแนะนําการลงทุน ทั้งในตราสารทุน
ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ และหนวยลงทุน รวมทั้งดําเนินการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาตามคําสั่งของลูกคา นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร ยังใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet
Trading) ภายใตชื่อ PhatraDirect เพื่อรองรับการขยายฐานลูกคาบุคคลของหลักทรัพย ภัทร
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ในป 2552 และงวด 6 เดือนแรกของป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
จากลูกคาบุคคลรายใหญคิดเปนรอยละ 39.6 และรอยละ 40.0 ของรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยรวม
ของหลักทรัพย ภัทร ตามลําดับ และรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากลูกคาบุคคลรายใหญ
คิดเปนรอยละ 38.2 และ 26.5 ของรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนารวมของหลักทรัพย ภัทร
ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สายงานลูกคาบุคคลมีเจาหนาที่การตลาด (Financial Consultant) จํานวน 31 คน
และผูชวยเจาหนาที่การตลาด (Client Service Assistant) จํานวน 15 คน ซึ่งเจาหนาที่การตลาดและผูชวยเจาหนาที่
การตลาดแตละรายของหลักทรัพย ภัทร เปนผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสามารถทําหนาที่เปนผู
แนะนําการลงทุนทั้งในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ หรือหนวยลงทุน
การใหบริการของสายงานลูกคาบุคคลจะดําเนินการโดยเจาหนาที่การตลาดและผูชวยเจาหนาที่การตลาดจะ
สอบถามขอมูลลูกคาอยางละเอียด เพื่อรับทราบวัตถุประสงคในการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ลูกคายอมรับได และ
ลักษณะของทรัพยสินที่มีอยู หลังจากนั้นเจาหนาที่การตลาดและผูชวยเจาหนาที่การตลาดจะจัดทําและนําเสนอกลยุทธ
การลงทุน และทํางานรวมกับลูกคาอยางใกลชิดเพื่อดําเนินการตามกลยุทธดังกลาวโดยการใชขอมูลและเทคนิคตางๆ ซึ่ง
จะอาศัยขอมูลจากงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร เปนหลัก ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการซึ่งทําหนาที่หัวหนาสายงานลูกคา
บุคคลจะดําเนินการสอบทานกลยุทธการดําเนินการของฝายเปนประจําและจะปรับเปลี่ยนกลยุทธหากจําเปน เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ แนวโนมของตลาด และความตองการของลูกคา
หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ได ใ ช จุ ด เด น ของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ในด า นงานวิ จั ย เพื่ อ สร า งความแตกต า งจากบริ ษั ท
หลักทรัพยอื่นๆ ในการใหบริการลูกคาบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักทรัพย ภัทร ไดจัดใหมีนักวิเคราะหประจําสายงาน
ลูกคาสวนบุคคลทําหนาที่ประมวลขอมูลจากงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร โดยจะวิเคราะหงานวิจัย (ทั้งที่เปนของ
หลักทรัพย ภัทร และจากแหลงตางๆ ที่มีความเหมาะสม) และนําเสนอขอมูลดังกลาวใหแกเจาหนาที่การตลาดเพื่อ
นําเสนอตอลูกคาตอไป นอกจากนี้ ในสวนของหนวยลงทุน ผูเชี่ยวชาญประจําสายงานลูกคาบุคคลจะทําหนาที่วิเคราะห
และคัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนตางๆ จํานวน 18 แหงที่หลักทรัพย ภัทร เปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนใหแกลูกคาที่มีความสนใจ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนดังกลาวใหแกลูกคาภายหลังจาก
ที่ลูกคาไดลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนแลว นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกคามีสินทรัพยอยูนอกประเทศและมีความสนใจ
ที่จะลงทุนในตางประเทศ หลักทรัพย ภัทร จะแนะนําลูกคารายดังกลาวใหแกเมอรริล ลินช เพื่อใหบริการแกลูกคาราย
ดังกลาวตอไป โดยการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามขอตกลงที่หลักทรัพย ภัทร มีกับเมอรริล ลินช (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 13.1 - ความรวมมือทางธุรกิจ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร มีบัญชีลูกคาบุคคลรายใหญมากกวา 6,400 บัญชี โดยมีมูลคา
สินทรัพยรวม 96,531.0 ลานบาท และมีบัญชีลูกคาบุคคลรายใหญที่ซื้อขายอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ครั้งในรอบ
ระยะเวลา 1 ป จํานวน 3,249 บัญชี
สายงานลูกคาบุคคลไดจัดใหมีบุคลากรทําหนาที่ในการตรวจสอบดูแลบัญชีของลูกคา เพื่อดูความผิดปกติใน
การซื้อขายหลักทรัพย และรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวใหแกกรรมการผูจัดการสายงานลูกคาบุคคล
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ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและบัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย
ลูกคาที่ประสงคจะทําการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาและ/หรือยืมและใหยืมหลักทรัพย
จะตองเปดบัญชีกับหลักทรัพย ภัทร โดยแบงเปน 4 ประเภทไดแก
1.

2.

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด (Cash Account) เปนบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ลูกคาจะตองชําระราคา
คาซื้อหลักทรัพยใหหลักทรัพย ภัทร ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพยและหลักทรัพย ภัทร
จะสงมอบเงินคาขายหลักทรัพยใหแกลูกคาที่ขายหลักทรัพยในวันทําการที่ 3 นับแตวันที่ขายหลักทรัพย
ได โดยนับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดใหลูกคาวางหลักประกันในบัญชี
เงิ น สด เพื่ อ สร า งความมั่ น คงให ร ะบบการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ม ากขึ้ น ก อ นที่ ห ลั ก ทรั พ ย ภั ท ร จะ
ดําเนินการซื้อหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคา โดยการทํารายการซื้อขายนั้นสามารถสงคําสั่งโดย
เจาหนาที่ของหลักทรัพย ภัทร หรือลูกคาสงคําสั่งซื้อขายดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยดวยเงินสดผานอินเทอรเน็ตจะแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1.1

Internet Cash Balance (ICB) เปนบัญชีที่หลักทรัพย ภัทร กําหนดใหหลักประกันเปนเงินสด
รอยละ 100.0 โดยลูกคาจะตองมีหลักประกันเงินสดอยูในบัญชีกอนการซื้อหลักทรัพย และวงเงิน
ที่จะซื้อหลักทรัพยไดจะเทากับจํานวนเงินสดหลักประกันสุทธิที่ฝากไวอยูกับหลักทรัพย ภัทร
กอนการซื้อหลักทรัพย การชําระราคาจะหักจากเงินสดหลักประกันที่ฝากไวกับหลักทรัพย ภัทร
ซึ่งเงินสดหลักประกันในบัญชีจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่หลักทรัพย ภัทร กําหนด

1.2

Internet Cash Account (ICA) เปนบัญชีที่หลักทรัพย ภัทร กําหนดใหลูกคาตองวางหลักประกัน
ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหบริษัทสมาชิกเรียกใหลูกคาวางทรัพยสินเปนหลักประกัน
กอนการซื้อหลักทรัพย และวงเงินจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงิน ตลอดจนความสามารถใน
การลงทุนของลูกคา โดยมูลคาการซื้อหลักทรัพยสูงสุดจะไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และการ
ชําระราคาจะหักจากบัญชีธนาคารของลูกคาโดยอัตโนมัติ (ATS) ณ วันทําการที่ 3 นับแตวันที่ซ้ือ
ขาย ซึ่งเงินสดที่เหลืออยูในบัญชีจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่หลักทรัพย ภัทร กําหนด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยโดยการกูยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (TSFC) เพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย เปนบัญชีที่มีการใหกูยืมเงินแกลูกคาเพื่อซื้อหลักทรัพยโดยลูกคาจะตองวางเงินหรือ
หลักทรัพยเปนประกันการชําระหนี้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยและบริษัทที่ใหกูยืมจะใหเงินกูยืมแกลูกคา
โดยลู ก ค า จะต อ งวางเงิ น หรื อ หลั ก ประกั น ในอั ต ราส ว นขั้ น ต่ํ า ของจํ า นวนเงิ น ที่ จ ะให กู ยื ม เพื่ อ ซื้ อ
หลักทรัพย (Initial Margin Rate) ไมต่ํากวาอัตราที่สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ซึ่ง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2541 เทากับรอยละ 50.0 โดยในการใหบริการดังกลาว หลักทรัพย ภัทร จะไม
ดําเนินการปลอยกูเอง แตหลักทรัพย ภัทร จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการใหบริการระหวางลูกคาที่มี
ความประสงคจะกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยกับ TSFC ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจให
กูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย ซึ่งในกรณีดังกลาว TSFC จะเปนผูกําหนดวงเงินซื้อขายและเปนผูรับความ
เสี่ยงจากการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยทั้งหมด บัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทนี้มีไวสําหรับลูกคา
บุคคลรายใหญเทานั้น
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3.

บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Account) เปนบัญชีเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาฟวเจอรและสัญญาซื้อขายลวงหนาออปชั่น โดยหลักทรัพย ภัทร ไดใหบริการการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนาตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2549 และออปชั่นตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2550 เปนตนมา
โดยมูลคาของวงเงินหลักประกันเริ่มตนสูงสุดจะไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ

4.

บัญชีเพื่อการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Stock Borrowing and Lending Account) เปนบัญชีเพื่อการยืม
และใหยืมหลักทรัพย โดยผูใหยืมหลักทรัพยจะไดรับคาธรรมเนียมการใหยืม ผูยืมหลักทรัพยจะจาย
คาธรรมเนียมใหกับผูใหยืม และวางหลักประกันตอผูใหยืม โดยมูลคาของการยืมและใหยืมหลักทรัพย
สูงสุดจะไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

นโยบายการเปดบัญชีและอนุมัติวงเงินใหแกลูกคา
หลักทรัพย ภัทร กําหนดนโยบายในการรับลูกคาและอนุมัติวงเงินโดยมีหลักเกณฑดังนี้


กรณีลูกคาประเภทสถาบัน

หลักทรัพย ภัทร กําหนดการรับลูกคาประเภทสถาบันที่เปนสถาบันการเงิน บริษัทขนาดใหญ องคกร
ที่ประกอบธุรกิจจัดการทรัพยสิน หรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีสัดสวนการลงทุนตามงบการเงินปลาสุดไมนอยกวา 100.0 ลาน
บาท โดยทั่วไปการขอเปดบัญชีของลูกคาประเภทสถาบันจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสายงานหลักทรัพยสถาบัน
และหากลูกคาประเภทสถาบันรายดังกลาวเปนลูกคาที่ไดรับการแนะนําจากหัวหนาสายงานหลักทรัพยสถาบัน การเปด
บัญชีจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจจากสายงานอื่นหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยในการเปดบัญชีนั้น เจาหนาที่ฝายขายซึ่งเปนผูขออนุญาตเปดบัญชีใหแกลูกคาประเภทสถาบัน
จะตองทราบถึงรายละเอียดของลูกคาที่ขอเปดบัญชีใหม อาทิ ผูเปนเจาของบัญชีที่แทจริงของบัญชีดังกลาว (Ultimate
Beneficial Owner) วัตถุประสงคในการลงทุน ความรู ความเขาใจ และประสบการณในการลงทุนในหลักทรัพยของ
ลูกคา สถานะทางการเงินและความสามารถในการชําระเงิน
ขั้นตอนการเปดบัญชีและอนุมัติวงเงิน
1.

เจ า หน า ที่ ฝ า ยขายจั ด เตรี ย มเอกสารเป ด บั ญ ชี และรายงานการวิ เ คราะห ลู ก ค า (Customer
Analysis Report)

2.

เจาหนาที่ฝายขายติดตามเอกสารที่จําเปนจากลูกคา อาทิ เอกสารเปดบัญชีประเภทนิติบุคคล
สัญญาแตงตั้งตัวแทนและนายหนาซื้อขายหลักทรัพย สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพย หนังสือ
รับรองบริษัท หนังสือ บริคณหส นธิ ใบอนุญาตในการประกอบธุร กิจ (กรณีกองทุนสวน
บุ ค คล และกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ) ตั ว อย า งลายมื อ ชื่ อ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจ สํ า เนาบั ต ร
ประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ งบการเงินฉบับลาสุด และสัญญาการดูแลรักษา
ทรัพยสิน

3.

เจ า หน า ที่ ฝ า ยขายตรวจสอบเอกสารเพื่ อ ให แ น ใ จว า บุ ค คลที่ ข อเป ด บั ญ ชี กั บ ที่ ป รากฏใน
เอกสารเปนบุคคลเดียวกัน และรายงานวิธีการในการตรวจสอบเอกสารของตนดังกลาวใหแก
หัวหนาสายงานหลักทรัพยสถาบันเพื่ออนุมัติการเปดบัญชีและวงเงินเบื้องตน กอนจะสงให
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ฝ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งพิ จ ารณากํ า หนดและอนุ มั ติ ว งเงิ น และส ง ต อ ให กั บ ฝ า ยปฎิ บั ติ ก าร
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อดําเนินการเปดบัญชีตอไป
4.

ฝายปฎิบัติการหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
ตามแบบตรวจสอบความครบถวนของเอกสารการขอเปดบัญชี หากเอกสารครบถวน ฝาย
ปฎิบัติการหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะดําเนินการเปดบัญชีและแจงใหเจาหนาที่
ฝายขายทราบ

การพิจารณาทบทวนวงเงิน
หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร มี น โยบายในการทบทวนวงเงิ น ของลู ก ค า ประเภทสถาบั น เป น รายป โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พิ จ ารณาข อ มู ล ป จ จุ บั น ของลู ก ค า และวงเงิ น อนุ มั ติ โดยบุ ค คลผู ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินจะพิจารณาทบทวนวงเงิน และการอนุมัติการให
วงเงินดังกลาวจะขึ้นอยูกับจํานวนวงเงินตามสายการอนุมัติที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดไว โดยฝายบริหาร
ความเสี่ยงจะดําเนินการพิจารณารวมกับเจาหนาที่ฝายซื้อขายหลักทรัพยสถาบันในการทบทวนวงเงินที่เหมาะสมแก
ลูกคาแตละราย และมีขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติการกําหนดและเปลี่ยนแปลงวงเงินดังนี้
ตารางการอนุมัติวงเงินบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหม
วงเงินสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหม
ไมเกิน 100.0 ลานบาท

ตั้งแต 100.0 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 500.0 ลานบาท

ตั้งแต 500.0 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 1,000.0 ลานบาท

ตั้งแต 1,000.0 ลานบาทขึ้นไป

ผูมีอํานาจในการอนุมัติ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 1 คน หรือฝายบริหาร
ความเสี่ยง
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 2 คน ซึ่งประกอบดวย
ฝายบริหารความเสี่ยงและกรรมการผูจัดการ (ซึ่งไมรวมถึง
หัวหนาสายงานที่ใหบริการแกลูกคารายนั้นๆ)
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือประธาน
กรรมการ คนใดคนหนึ่งอีก 1 คน
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 3 คน ซึ่งประกอบดวย
ฝายบริหารความเสี่ยงและกรรมการผูจัดการ (ซึ่งไมรวมถึง
หัวหนาสายงานที่ใหบริการแกลูกคารายนั้นๆ) และ
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือประธาน
กรรมการ คนใดคนหนึ่งอีก 1 คน
คณะกรรมการอํานวยการ
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ตารางการทบทวนวงเงินลูกคา
วงเงิน
วงเงินนอยกวาหรือเทากับวงเงินเดิม
วงเงินที่ขอเพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิม


ผูมีอํานาจในการอนุมัติ
ฝายบริหารความเสี่ยง
เชนเดียวกับการอนุมัติวงเงินสําหรับบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่เปดใหม

กรณีลูกคาประเภทบุคคลรายใหญ

เจาหนาที่การตลาดจะเปนผูรับผิดชอบในการขออนุญาตเปดบัญชีใหแกลูกคาประเภทบุคคลรายใหญ
ซึ่งประกอบดวยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยในการเปดบัญชีของลูกคาจะตองเปนการเปดบัญชีเพื่อลูกคาเทานั้น
ไมใชการเปดบัญชีโดยเปนตัวแทนของบุคคลอื่น
ขั้นตอนการเปดบัญชีและอนุมัติวงเงิน
1.

ลูกคาจัดเตรียมเอกสารในการขอเปดบัญชี อาทิเชน เอกสารเปดบัญชี สัญญาแตงตั้งตัวแทน
และนายหนาซื้อขายหลักทรัพย รายงานการเปดเผยความเสี่ยง ตัวอยางลายมือชื่อ สําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ทะเบียนบานหรือใบอนุญาตทํางาน หนังสือรับรองเงินเดือน
หรือหนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร
ในกรณีลูกคาบุคคลรายใหญที่เปนนิติบุคคล เอกสารที่ใชในการขอเปดบัญชีกับหลักทรัพย
ภัท ร อาทิเชน งบการเงินสํ าหรับ 2 ปลาสุด หนังสือรับรองบริษัท ใบสํ าคัญแสดงการจด
ทะเบียนบริษัท ตัวอยางลายมือชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม สําเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บัญชีรายชื่อผูถือหุน และหนังสือมอบอํานาจ

2.

เจาหนาที่การตลาดตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร พรอมทั้งลงนามเปน
พยานในการลงนามของลูกคา และจัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติวงเงินและประวัติลูกคา
พรอมกับเหตุผลประกอบการขออนุมัติและวงเงินที่คิดวาเหมาะสมกับลูกคา และสงตอใหแก
ผูชวยเจาหนาที่การตลาด เพื่อตรวจสอบความครบถวนของเอกสารการขอเปดบัญชี เอกสาร
การขออนุมัติวงเงิน

3.

ผูชวยเจาหนาที่การตลาดจะนําเสนอเอกสารการขอเปดบัญชีใหสวนงาน Administration and
Control ซึ่งสังกัดสายงานลูกคาบุคคลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการขอเปดบัญชี และ
สงตอใหบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติวงเงินตามที่เจาหนาที่การตลาดเสนอขออนุมัติ ซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนวงเงิน
อนุมัติและอํานาจอนุมัติตามสายการอนุมัติที่กําหนดไว และสงตอใหผูควบคุมการเปดบัญชี
ใหม (New Account Controller) เพื่อดําเนินการเปดบัญชี

4.

ผูควบคุมการเปดบัญชีใหม (New Account Controller) จะตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร และติดตอกับลูกคาเพื่อยืนยันความถูกตองของที่อยูที่ติดตอของลูกคา แจงเจาหนาที่
การตลาดใหทราบถึงความเห็นของหัวหนาสายงานลูกคาบุคคลและเอกสารที่ตองการเพิ่ม
และสงจดหมายเรื่องการอนุมัติการเปดบัญชีใหลูกคาทราบหลังจากไดดําเนินการเปดบัญชี
เรียบรอยแลว
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การพิจารณาทบทวนวงเงิน
หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร มี น โยบายในการทบทวนวงเงิ น ของลู ก ค า บุ ค คลรายใหญ เ ป น รายป โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พิ จ ารณาข อ มู ล ป จ จุ บั น ของลู ก ค า และวงเงิ น อนุ มั ติ โดยบุ ค คลผู ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินจะพิจารณาทบทวนวงเงินและอนุมัติการให
วงเงิ นดังกลาว ซึ่ งจะขึ้นอยูกับ จํานวนวงเงินที่ทบทวนเพื่ออนุมัติและอํานาจอนุมัติตามสายการอนุมัติที่กําหนดไว
อยางไรก็ตาม หากสายงานลูกคาบุคคลใหบริการแกนิติบุคคลที่เปนลูกคาประเภทสถาบัน การพิจารณาอนุมัติและ
ทบทวนวงเงินสําหรับลูกคารายนั้นๆ จะเปนไปตามสายการอนุมัติสําหรับลูกคาประเภทสถาบันภายใตการดูแลของสาย
งานลูกคาบุคคล
ตารางการอนุมัติวงเงินบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหม
วงเงินสําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหม
ไมเกิน 40.0 ลานบาท

ตั้งแต 40.0 ลานบาทขี้นไป แตไมเกิน 100.0 ลานบาท

ตั้งแต 100.0 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 1,000.0 ลานบาท

ตั้งแต 1,000.0 ลานบาทขึ้นไป

ผูมีอํานาจในการอนุมัติ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 2 คนลงนามรวมกันซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารในสายงานลูกคาบุคคล 1 คน ลงนาม
รวมกับฝายบริหารความเสี่ยง
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย 2 คน ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารในสายงานลูกคาบุคคล 1 คน ลงนามรวมกับ
กรรมการผูจัดการ (ซึ่งไมรวมถึงหัวหนาสายงานลูกคา
บุคคล) กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
ประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งอีก 1 คนโดยมีฝายบริหาร
ความเสี่ยงใหความเห็นเบื้องตนเพื่อประกอบการพิจารณา
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
การอนุมัติวงเงิน 3 คน ซึ่งประกอบดวยผูบริหารในสาย
งานลูกคาบุคคล 1 คน ลงนามรวมกับกรรมการผูจัดการ 1
คน (ซึ่งไมรวมถึงหัวหนาสายงานลูกคาบุคคล) และ
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือประธาน
กรรมการ คนใดคนหนึ่งอีก 1 คนโดยมีฝายบริหารความ
เสี่ยงใหความเห็นเบื้องตนเพื่อประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการอํานวยการ

ตารางการทบทวนวงเงินลูกคา
ผูมีอํานาจในการอนุมัติ
วงเงิน
วงเงินนอยกวาหรือเทากับวงเงินเดิมและไมเกิน 40.0 ลาน ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการ
บาท
อนุมัติวงเงิน 2 คนลงนามรวมกันซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
ในสายงานลูกคาบุคคล 1 คน ลงนามรวมกับฝายบริหาร
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วงเงิน

ผูมีอํานาจในการอนุมัติ
ความเสี่ยง
เชนเดียวกับการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยสําหรับ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่เปดใหม
เชนเดียวกับการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพยสําหรับ
บัญชีที่เปดใหม

มากกวา 40.0 ลานบาทขี้นไป
วงเงินที่ขอเพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิม
การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด

หลักทรัพย ภัทร มีแนวทางเกี่ยวกับการแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยผิดพลาด เพื่อใหแ นใจวารายการ
ผิดพลาดดังกลาวจะไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อลดหรือขจัดความเสียหายใดๆ ที่อาจมีขึ้น และ
เพื่อใหเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร ยังไดจัดใหมีขั้นตอนการตรวจสอบและดูแล ซึ่งจะ
ดําเนินการเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาการแกไขรายการผิดพลาดดังกลาวไดดําเนินการโดยถูกตอง และมีการบันทึกที่
เหมาะสม โดยรายการซื้อขายที่ผิดพลาดมีอยู 2 ลักษณะ คือ
1. รายการที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกคา เปนรายการซื้อขายผิดพลาดที่เกิดโดยลูกคาหรือคําสั่งของ
ลูกคา ซึ่งลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรายการดังกลาว
2. รายการที่เกิดจากความผิดพลาดของหลักทรัพย ภัทร เปนรายการซื้อขายผิดพลาดที่เกิดโดยพนักงานของ
หลักทรัพย ภัทร ซึ่งหลักทรัพย ภัทร จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรายการดังกลาวตอลูกคา
การแกไขรายการซื้อขายหลักทรัพยที่ผิดพลาดซึ่งหลักทรัพย ภัทร ตองรับผิดชอบคาใชจายและความเสียหายที่
เกิดจากรายการดังกลาว รวมทั้งซื้อหลักทรัพยเขาบัญชีของหลักทรัพย ภัทร ทั้งในสวนสายงานหลักทรัพยสถาบันและ
สายงานลูกคาบุคคลจะตองไดรับอนุมัติ ดังนี้
-

สายงานหลักทรัพยสถาบัน

จํานวนกําไร/ขาดทุน
นอยกวา 100,000.0 บาท
ตั้งแต 100,000.0 บาท แตไมถึง 500,000.0 บาท
ตั้งแต 500,000.0 บาทขึ้นไป

ผูมีอํานาจในการอนุมัติ
หัวหนาเจาหนาที่ปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย
หัวหนาสายงานหลักทรัพยสถาบัน
หัวหนาสายงานหลักทรัพยสถาบันและสําเนาเรียนประธาน
เจาหนาที่บริหาร

หมายเหตุ อยางไรก็ตาม ผูมีอํานาจอนุมัติในแตละรายการจะไมสามารถอนุมัติรายการที่เกิดจากความผิดพลาดของตนได ตองขอ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไป

-

สายงานลูกคาบุคคล

จํานวนกําไร / ขาดทุน
นอยกวา 100,000.0 บาท
ตั้งแต 100,000.0 บาท ถึง 500,000.0 บาท
มากกวา 500,000.0 บาทขึ้นไป

ผูมีอํานาจในการอนุมัติ
ผูบริหารในสายงานลูกคาบุคคล
หัวหนาสายงานลูกคาบุคคล
หัวหนาสายงานลูกคาบุคคลและเสนอใหประธานเจาหนาที่บริหาร
อนุมัติ

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย / 3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

หนา 31

บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง
หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ได มี ก ระบวนการต า งๆ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง
กระบวนการดังกลาว รวมถึงการกําหนดและทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาแตละราย การตรวจสอบวงเงิน
คงเหลือในแตละบัญชี และการหยุดการซื้อและ (หรือ) ขายในกรณีที่มีการผิดนัดชําระเกิดขึ้น
โดยในสวนของสายงานหลักทรัพยสถาบันจะมีการพิจารณาวงเงินจากปจจัยพื้นฐานหลายประการ อาทิ งบ
การเงิน สภาพคลอง และในกรณีของลูกคาที่เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนจะพิจารณาจากจํานวนทรัพยสินที่อยู
ในการจัดการ รวมถึงพิจารณาฐานะเงินทุนของหลักทรัพย ภัทร ประกอบดวย
สําหรับสายงานลูกคาบุคคลจะมีการพิจารณาวงเงินของลูกคาแตละประเภทตามรายละเอียดดังนี้
ลูกคาบุคคล พิจารณาวงเงินจากขอมูลรายไดของลูกคาในรอบ 1 ป ขอมูลดานการทํางานหรือธุรกิจของลูกคา
ประกอบกับขอมูลหลักทรัพย หรือสินทรัพยลงทุนตางๆ ของลูกคาที่นํามาแสดงหรือสอบทานไดจากแหลงขอมูลที่
เชื่อถือได เชน ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ (Public Information) เปนตน
ลูกคานิติบุคคล พิจารณาวงเงินจากขอมูลผลประกอบการ ทั้งในสวนของกําไรขาดทุนระหวางป และมูลคา
ของสวนของผูถือหุน โดยหากวานิติบุคคลใดมีสวนของผูถือหุนติดลบ วงเงินจะตองไดรับการอนุมัติจากผูรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการอนุมัติวงเงินซึ่งเปนระดับกรรมการผูจัดการขึ้นไป และวงเงินอาจมี
ลักษณะเปนวงเงินชั่วคราวไมเกินกวามูลคาสินทรัพยที่นํามาฝากไวกับหลักทรัพย ภัทร หรือยอดเงินในบัญชีธนาคารที่
นํามาแสดงตอหลักทรัพย ภัทร
นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกคาที่ขอเปดบัญชีมิไดมีสัญชาติไทย หรือเปนบุคคลที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือ
มีสถานะเปนนิติบุคคลตางประเทศ การเปดบัญชีจะตองไดรับอนุมัติจากฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
ภายในดวย
ทั้งนี้ ในการทบทวนวงเงินประจําปของลูกคาทุกประเภท หลักทรัพย ภัทร ยังไดตรวจสอบประวัติการชําระ
เงิน มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย สินทรัพยลงทุนอื่นๆ ที่ซื้อขายผานหลักทรัพย ภัทร ในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในปที่ผานมาดวย
3.1.2

ธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking)

หลักทรัพย ภัท ร ประกอบธุร กิจวานิชธนกิจโดยใหบ ริการเปนที่ ปรึกษาทางการเงิ นและการจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยมีฝายวานิชธนกิจ (Corporate Finance Department) และฝายตลาดตราสารทุน (Equity Capital Markets
Department) เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดังกลาว หลักทรัพย ภัทร เปนผูนําในธุรกิจวานิชธนกิจ โดยไดทําหนาที่
ในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยใหแกหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทชั้นนําตางๆ ของประเทศ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา หลักทรัพย ภัทร ไดมีสวนรวมในธุรกรรมการจัดหาเงินทุนซึ่งมี
มูลคารวมของรายการมากกวา 100,000.0 ลานบาท
ตารางดานลางนี้แสดงธุรกรรมที่หลักทรัพย ภัทร ไดเขาเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนาย
หลักทรัพยในชวงป 2548 ถึงชวง 6 เดือนแรกของป 2553
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

พ.ศ.
2548

บริษัท

ลักษณะการใหบริการ

มูลคา
(ลานบาท)
12,144.0

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญ
ที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปแบบ IPO

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญ
ที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปแบบ IPO

1,885.0

บริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญ
ที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปแบบ IPO

27,149.2(1)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูเสนอซื้อเบือ้ งตน

37,625(1)

กองทุนรวมทุน

ผูจัดจําหนายหุนสามัญ

1,509.9

กองทุนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของ
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด

ตัวแทนจําหนายหลักทรัพย

9,500.0

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญ
แบบ PP

3,376.8

2550

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญ
แกประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุมทีเ่ ปนผูถือหุนเดิมแบบ PO

2551

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญ
ที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปแบบ IPO

2549

ที่มา

16,642.3(2)

9,304.2(1)

: ขอมูลหลักทรัพย ภัทร

หมายเหตุ : (1)
(2)

รวมจํานวนหุนที่สํารองไวเพื่อการจัดสรรหุนสวนเกิน
ไมรวมมูลคาในสวนที่เสนอขายใหแกพันธมิตรทางธุรกิจ ING Group ในแบบ Private Placement ซึ่งไดแยกแสดงไว
ในตารางถัดไปซึ่งแสดงธุรกรรมที่หลักทรัพย ภัทร ไดเขาเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การหาผู
รวมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ และการปรับโครงสรางหนี้

นอกเหนือจากการเปนผูนําดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยแลว
หลักทรัพย ภัทร ยังเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหกับบริษัทตางๆ ในการควบรวมกิจการการ
หาผูรวมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับโครงสรางหนี้ โดยธุรกรรมที่หลักทรัพย ภัทร ไดเขาเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินและดําเนินการเสร็จสิ้นในชวงป 2548 ถึงชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ.
2548

บริษัท

ลักษณะการใหบริการ

มูลคา
(ลานบาท)
109,190.7

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการบริษัท ไทยโอ
เลฟนส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ
จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเขาซื้อหุนบริษัท ทีพีไอ จํากัด
(มหาชน)

20,270.0

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเขาซื้อทรัพยสินของบริษัท ซี.

1,000.0
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

พ.ศ.

บริษัท

ลักษณะการใหบริการ

มูลคา
(ลานบาท)

พี. อินเตอรฟูด (ไทยแลนด) จํากัด
2549

2550

2551

2552

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการทําคําเสนอซื้อและเพิกถอน
หลักทรัพยของ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ออกจากตลาดหลักทรัพยฯ

11,224.5

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเขาซื้อหุนบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

4,515.1

Tata Steel Limited (NatSteel Asia Pte.Ltd.)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูแทนเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัท
มิลเลนเนียม สตีล จํากัด (มหาชน)

4,079.7

บริษัท อาหารไทยพัฒนกิจ จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูแทนเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัท
สยาม ฟูด โปรดักส จํากัด (มหาชน)

1,618.4

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ
คลายทุน (ที่ไมสะสมดอกเบี้ยจายและไมมีวันครบกําหนด
ไถถอน)

8,408.4

บริษัท ซีพี เซเวน อีเวฟเวน จํากัด (มหาชน) และ
Chia Tai Enterprises (International) Holdings
Limited

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด และ
บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบกิจการระหวางบริษัททั้ง
สอง

5,202.0 (2)

บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบกิจการระหวางบริษัททั้ง
สอง

133,118.0 (3)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการซื้อ
จีอี แคปปตอล ลีส จํากัด (มหาชน)
กิจการ

16,500.0

2,381.2
(ลานฮองกง
ดอลลาร)

20,980.2 (4)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ
Private Placement (PP) ของโดยพันธมิตรทางธุรกิจ ING
Group

บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและผูแทนเสนอซื้อหลักทรัพย

5,025.8

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) /
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
ของโรงพยาบาลรามคําแหง

4,251.9

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) / บริษัท
โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย
ของโออิชิ กรุป

3,192.9

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) / CIMB
Bank

ที่ปรึกษาทางการเงินในการจําหนายหุนกองกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

5,904.0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) / ธนาคาร
เอไอจี เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการซื้อ

2,055.0
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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)

พ.ศ.

บริษัท

ลักษณะการใหบริการ

เอไอจี คารด (ประเทศไทย) จํากัด

กิจการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) / บริษัท
ซีเอฟจี เซอรวิส จํากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการซื้อ
กิจการ

18.0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) / บริษัท
ในกลุม จีอี มันนี่ (ประเทศไทย)

ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการซื้อ
กิจการ

13,793.0

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต / ธนาคารกสิกรไทย ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตในการ
จํากัด (มหาชน)
ขายหุนใหกับพันธมิตร
2553

มูลคา
(ลานบาท)

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ธนายง จํากัด (มหาชน)) / บริษัท
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ของบริ ษั ท บี ที เ อส กรุ ป โฮลดิ้ ง ส
จํากัด (มหาชน) ในการเขาซื้อหุนของบริษัท ระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

7,529.0
40,034.5

ที่มา
: ขอมูลหลักทรัพย ภัทร
หมายเหตุ : (1) มีมูลคาขนาดรายการเทากับ 88.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ (คํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ 40 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ)
(2) มูลคารายการของบริษัท ภัทร ประกันภัยจํากัด (มหาชน) มีจํานวน 4,440 ลานบาท โดยคิดมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาด ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2550 และ มูลคารายการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด เปนจํานวน 761.9 ลานบาท โดย
มูลคาทางบัญชีของไตรมาสที่ 2/2550
(3) มูลคารายการ ณ วันที่ 13 กันยายน 2550
(4) ไมรวมมูลคาในสวนที่เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุมที่เปนผูถือหุนเดิมแบบ Public Offering (PO) ซึ่งได
แยกแสดงไวในตารางแสดงธุรกรรมที่หลักทรัพย ภัทร ไดเขาเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนาย
หลักทรัพยขางตน

หลักทรัพย ภัทร เชื่อวาปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ในการประกอบธุรกิจวานิชธนกิจ
ของหลักทรัพย ภัทร คือ ความรูความเขาใจในตลาดเงินและตลาดทุนที่ถูกตองและทันตอเหตุการณ ซึ่งเปนผลสืบ
เนื่ อ งมาจากการใหค วามสํ าคั ญ ในการวิ เ คราะห วิ จั ย และการลงทุ น ในบุ ค ลากรของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ให มี ค วามรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสายงานที่บุคลากรดังกลาวมีความรับผิดชอบ จนไดรับความเชื่อถือจากลูกคานัก
ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในและตางประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหหลักทรัพย ภัทร สามารถขยายขีด
ความสามารถและความเขมแข็งของเครือขายในการจัดจําหนายหลักทรัพย (Distribution Network) โดยผานการ
เชื่อมโยงกับนักลงทุนประเภทสถาบันซึ่งใหความไววางใจแกหลักทรัพย ภัทร ใหเขามาลงทุนในบริษัทชั้นนําของ
ประเทศไดอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหหลักทรัพย ภัทร สามารถประมวลความคิดเห็นและความตองการในการลงทุนของนัก
ลงทุนทุกประเภทในตลาดเงินและตลาดทุน และนํามาวิเคราะหกลั่นกรอง และใชประกอบการใหคําปรึกษาทางการเงิน
ที่เปนประโยชนกับบริษัทชั้นนําของประเทศเสมอมา
จากประสบการณและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและฐานความรู (Knowledge Base) ของหลักทรัพย ภัทร
ในการระดมทุนขนาดใหญ ซึ่งหลักทรัพย ภัทร มีประสบการณเปนที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพยถึง 9 จาก 10 รายการการระดมทุนที่มีจํานวนเงินสูงที่สุดของลูกคาประเภทองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทย ประกอบกับการที่หลักทรัพย ภัทร และบุคลากรของหลักทรัพย ภัทร มีความพยายามที่จะขยาย
ความสัมพันธกับฐานลูกคาประเภทองคกรดังกลาว จากการใหบริการทางการเงินที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง ทําให
หลักทรัพย ภัทร สามารถรักษาความเปนผูนําในการใหบริการทางดานวานิชธนกิจตลอดมา
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จากการที่ ห ลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ได เ คยเป น พั น ธมิ ต รกั บ สถาบั น การเงิ น ชั้ น นํ า ของโลกหลายแห ง ทํ า ให ก าร
ใหบริการดานวานิชธนกิจของหลักทรัพย ภัทร มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานสากล และมีความหลากหลายทั้งทางดาน
บริการและเทคโนโลยีทางการเงินใหมๆ การเปนพันธมิตรกับเมอรริล ลินช ทําใหหลักทรัพย ภัทร เพิ่มความสามารถใน
การใหบริการดานวานิชธนกิจในระดับสากล และนําบริการทางการเงินใหมๆ ที่ประสบความสําเร็จในที่อื่นๆแลวทั่ว
โลกมานําเสนอเพื่อประโยชนสูงสุดกับลูกคาองคกรของหลักทรัพย ภัทร อีกทั้งยังทําใหหลักทรัพย ภัทร สามารถ
เชื่อมตอลูกคาประเภทองคกรในประเทศกับตลาดเงินและตลาดทุนในระดับสากลโดยผานเครือขายการจัดจําหนาย
หลักทรัพยของเมอรริล ลินช ทั่วโลก ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามขอตกลงที่หลักทรัพย ภัทร ไดทําไวกับ
เมอรริล ลินช (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ13.1 – ความรวมมือทางธุรกิจ)
หลั กทรัพ ย ภั ท ร สามารถเสนอบริ ก ารอื่น ๆ ให แ ก ลู กค า (Cross-selling) จากการใหบ ริ ก ารเป น ที่ป รึก ษา
ทางการเงินใหแกบริษัทตางๆ โดยธุรกรรมการควบรวมกิจการเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาธุรกรรมอยางหนึ่ง
สามารถเปดโอกาสใหมีการเสนอบริการอื่นๆ ของหลักทรัพย ภัทร ใหแกลูกคาได เชน ลูกคาที่หลักทรัพย ภัทร ไดให
คําแนะนําในดานการเขาซื้อหุนของกิจการอาจตองการความชวยเหลือในการหาแหลงเงินทุนเพื่อเขาซื้อหุนของกิจการ
ดังกลาว และผูถือหุนหรือผูบริหารของกิจการที่ไดรับเงินจากการขายหุนของตนดังกลาวยังสามารถใชบริการกับสาย
งานลูกคาบุคคลอีกดวย โดยในกรณีดังกลาวสายงานลูกคาบุคคลจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ ในการลงทุน
และดําเนินการลงทุนตามกลยุทธที่ลูกคาตองการ
การจัดจําหนายหลักทรัพย
เนื่องจากสภาวะวิกฤติสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโลกสงผลตอราคาหลักทรัพยและความสามารถในการ
ลงทุนของนักลงทุน กิจการขนาดใหญในประเทศ (ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของหลักทรัพย ภัทร) มีความแข็งแกรงทาง
การเงินที่ดี แตขาดความมั่นใจในการลงทุนขยายกิจการ ทําใหความตองการในการระดมทุนลดลงจนแทบไมมีการระดม
ทุนขนาดใหญเลยในป 2552 ซึ่งสงผลโดยตรงตอธุรกิจการระดมทุนของหลักทรัพย ภัทร แตหลักทรัพย ภัทร ก็พยายาม
ใหลูกคาเตรียมความพรอม หาโอกาสในการขยายงาน หรือเขาซื้อกิจการ ซึ่งในอนาคตจะทําใหเกิดความตองการใชเงิน
ซึ่งเมื่อตลาดมีเสถียรภาพขึ้น หลักทรัพย ภัทร เชื่อวาความตองการจะระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ ของกิจการตางๆ
จะกลับมา ซึ่งหากกิจการที่เปนลูกคาของหลักทรัพย ภัทร สามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยฯ เปนผลสําเร็จ
หลักทรัพย ภัทร ก็จะมีการรับรูรายไดจากการจัดจําหนายหลักทรัพยดังเชนในอดีต
เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดจําหนายหลักทรัพย ฝายวานิชธนกิจของหลักทรัพย ภัทร ไดมีการจัดโครงสรางหนาที่ตามกลุม
อุตสาหกรรมโดยจัดใหมีวานิชธนากรระดับบริหารที่ดูแลความสัมพันธกับลูกคาแตละราย (Relationship Manager) ซึ่งมี
หนาที่ติดตอพบปะฝายบริหารของลูกคา เพื่อติดตามสถานการณ และพิจารณาความตองการในการระดมทุนของลูกคา
และเมื่อเล็งเห็นถึงโอกาสในการใหบริการดานวานิชธนกิจ จึงจะนําฝายวานิชธนกิจและฝายตลาดตราสารทุนเขาพบ
ลูกคาเพื่อเสนอการใหบริการและดําเนินการติดตามผลในการตกลงใชบริการของหลักทรัพย ภัทร
ภายหลังจากไดรับวาจางจากลูกคาแลว ฝายวานิชธนกิจจะทํางานรวมกับลูกคาและผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ซึ่ง
รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายและผูตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบสถานะของธุรกิจของลูกคา (Due Diligence) เพื่อเตรียม
คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย รวมทั้งรางหนังสือชี้ชวนและเอกสารประกอบอื่นๆ โดยกอนที่จะมีการเสนอขาย
หลักทรัพยใดๆ หลักทรัพย ภัทร จะจัดใหคณะกรรมการอํานวยการ (ในกรณีที่เงินทุนที่บริษัทจะตองเขาผูกพันไมเกิน
150.0 ลานบาท) หรือคณะกรรมการบริหาร (หากเงินทุนที่บริษัทจะตองเขาผูกพันเกิน 150.0 ลานบาท) ของหลักทรัพย
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ภัทร พิจารณาธุรกรรมดังกลาวรวมถึงการพิจารณาดานความเสี่ยง ผลตอบแทน สภาวะตลาด ขอกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดังกลาว โดยกรรมการทุกคนจะตองใหการอนุมัติกอนดําเนินการ
เมื่อไดมีการเตรียมการแลว ฝายวานิชธนกิจจะดําเนินงานรวมกับฝายตลาดตราสารทุนในการดําเนินการ
เพื่ อ ให ธุ ร กรรมดั ง กล า วประสบความสํ า เร็ จ ซึ่ ง รวมถึ ง การวางแผนด า นกลยุ ท ธ การสํ า รวจตลาดเบื้ อ งต น (Premarketing) การวางแผนดานการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Roadshow) การกําหนดราคาเสนอขายสุดทายโดยการ
สํารวจความตองการของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และการจัดสรรหลักทรัพยใหแกนักลงทุนประเภทตางๆ
นอกจากนี้ ฝายตลาดตราสารทุนยังมีหนาที่ดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขั้นตอนการจัดจําหนายหลักทรัพย
อีกดวย
ในธุรกรรมการจัดจําหนายหลักทรัพยในบางกรณี หลักทรัพย ภัทร อาจหาผูรวมจัดจําหนายหลักทรัพยที่
เหมาะสมเพื่ อ ร ว มจั ด จํ า หน ายหลั ก ทรัพ ย กั บ หลัก ทรั พ ย ภัท ร ซึ่ ง ฝา ยตลาดตราสารทุน จะเป นผู ป ระสานงานและ
ดําเนินการจัดหาผูรวมจัดจําหนายหลักทรัพย โดยการติดตอบริษัทผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายอื่นเพื่อเชิญใหเขารวมเปน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ ฝายตลาดตราสารทุนมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายอื่นใน
ประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย ภัทร มิไดเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
(Lead Underwriter) หลักทรัพย ภัทร ยังไดรับเชิญใหเขาเปนผูรวมจัดจําหนายหลักทรัพย (Co-Underwriter) อยาง
สม่ําเสมอ
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพยของหลักทรัพย ภัทร จะขึ้นอยูกับผลสําเร็จของงาน (Success Fee) ซึ่ง
เปนหลักปฏิบัติทั่วไปในการจัดจําหนายหลักทรัพยในประเทศไทย ดังนั้น หลักทรัพย ภัทร จะไดรับคาธรรมเนียมการ
จัดจําหนายหลักทรัพยภายหลังจากที่ไดมีการจัดจําหนายหลักทรัพยเปนที่เรียบรอย
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ หลักทรัพย ภัทร ตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิขั้นต่ําในอัตราตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เมื่อหลักทรัพย ภัทร เขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย หากเงินกองทุนสภาพคลอง
สุทธิของหลักทรัพย ภัทร มีจํานวนต่ํากวาจํานวนขั้นต่ําตามที่กําหนด หลักทรัพย ภัทร จะไมสามารถเขาทําสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพยได ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการ (Manangement Committee) จะเปนผูพิจารณาถึง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิวาหลักทรัพย ภัทร มีเพียงพอหรือไมกอนที่จะมีการเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย
บริการดานที่ปรึกษาทางการเงิน
หลักทรัพย ภัทร เปนหนึ่งในผูใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนําของประเทศไทย โดยในป 2552 และ
งวด 6 เดือนแรก ป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีรายไดคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจํานวน 189.7 ลานบาท
และ 105.3 ลานบาทตามลําดับ หรือเทากับรอยละ 13.7 และรอยละ 12.9 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร ตามลําดับ
โดยหลักทรัพย ภัทร ใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงินครอบคลุมถึงการใหบริการในดานตางๆ ดังตอไปนี้
•

การระดมทุนใหแกกิจการ และการนํากิจการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

•

การควบรวมกิจการ

•

การหาผูรวมทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ

•

การปรับโครงสรางกิจการ
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•

การใหบริการและคําแนะนําตราสารทางการเงินตาง ๆ

สืบเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงไปทั่วโลก และตองใชเวลาใน
การฟนตัว แมวาสถานการณทั่วโลกดูเหมือนจะดีขึ้นในชวงป 2552 และงวด 6 เดือนแรกของป 2553 ที่ผานมา แต
สถานการณทางการเมืองของไทยยังคงมีความไมแนนอน สงผลใหนักลงทุนยังคงมีความกังวลใจและสงผลกระทบ
ตอความสนใจในการลงทุน ทําใหตลาดตราสารทุนของไทยยังไมคอยกระเตื้องเทาที่ควร ดังนั้น ในป 2552 และงวด 6
เดือนแรกของป 2553 รายไดจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินทั้งหมดของฝายวานิชธนกิจ จะเปนคาธรรมเนียมจาก
การเปนที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการเกือบทั้งสิ้น ไดแก การเปนที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) กับธนาคาร เอไอจี เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอไอจี คารด (ประเทศไทย) จํากัด
การควบรวมกิจการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ซีเอฟจี เซอรวิส จํากัด การควบรวมกิจการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กับบริษัทในกลุม จีอี มันนี่ (ประเทศไทย) และการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใน
การขายหุนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตใหกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารด า นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร มี ว านิ ช ธนากรระดั บ บริ ห ารที่ ดู แ ล
ความสัมพันธกับลูกคาแตละราย (Relationship Manager) ทําหนาที่หาโอกาสในการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
ใหแกลูกคาหรือผูที่มีแนวโนมวาจะเปนลูกคาของหลักทรัพย ภัทร โดยจะทําหนาที่ติดตอลูกคาในลักษณะเดียวกับที่
กลาวไวในขั้นตอนการจัดจําหนายหลักทรัพย และเมื่อเล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถใหบริการเปนที่ปรึกษาใหแกลูกคาได
ก็จะนําทีมวานิชธนกิจเขาเสนอบริการใหแกลูกคารายดังกลาว และดําเนินการติดตามผลเพื่อใหลูกคาตกลงวาจาง
หลั กทรั พย ภัท ร ทั้งนี้ ประเภทของการใหคําปรึ กษาแกลูกคาจะเปนตัวกําหนดวาหลักทรัพย ภัท ร จะจัดบุคลากร
ประเภทใดเพื่อชวยในการเสนอบริการแกลูกคาดังกลาว คาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาโดยทั่วไปจะอยูในรูปแบบการ
เหมาจายในชวงเวลาที่กําหนด (Retainer Fee) นอกจากนี้ คาธรรมเนียมที่หลักทรัพย ภัทร ไดอาจรวมถึงคาธรรมเนียม
ประเภทเมื่องานสําเร็จ (Success Fee) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของการใหคําปรึกษาที่หลักทรัพย ภัทร ใหบริการ
แผนการในอนาคต หลั กทรั พย ภั ท ร คาดวา ความตอ งการเงินทุนของบริษัท ชั้น นํา ของประเทศ ซึ่งเป น
กลุมเปาหมายหลักของหลักทรัพย ภัทร จะยังคงอยูในระดับที่ต่ํา อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณทางการ
เมืองในประเทศก็ยังมีทิศทางที่ไมชัดเจน ดังนั้นในป 2553 นี้หลักทรัพย ภัทร ยังคงมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพารายได
ในสวนของคาธรรมเนียมในการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการควบรวมกิจการ ซึ่งในปที่
ผา นมาสามารถสรางรายไดใหห ลั กทรัพย ภัท ร เปนจํานวนที่คอ นขางสูง ในขณะเดียวกัน หลักทรัพย ภัท ร จะทํ า
การตลาดในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาใหม ทั้งบริษัทขนาดใหญที่ยังไมไดระดมทุนและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ และบริษัทขนาดกลางซึ่งเดิมไมไดเปนกลุมลูกคาเปาหมายของหลักทรัพย ภัทร โดยหลักทรัพย ภัทร จะ
มุ ง เน น ให เ ห็ น ถึ ง ประโยชน ข องการเข า ถึ ง ช อ งทางการระดมทุ น โดยผ า นตลาดทุ น รวมถึ ง จะโน ม น า วให เ ห็ น ถึ ง
ประโยชนจากการเตรียมพรอมเพื่อใหสามารถดําเนินการระดมทุนได เมื่อสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะฟนตัวอยาง
ชัดเจน
นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร ยังมุงที่จะหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหกับลูกคาของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งรวมถึง
โอกาสในการเขาซื้อหรือครอบงํากิจการทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและกอใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจ
และการลงทุน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความตองการระดมทุนในอนาคต หลักทรัพย ภัทร ยังคงทํางานประสานกับหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการผลั ก ดั น ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บตลอดจนแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ อื้ อ ต อ การระดมทุ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในชวงที่สภาวะตลาดทุนมีความผันผวนอยางสูงดังเชนในปจจุบัน
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ทั้งนี้ หลักทรัพย ภัทร จะมุงเนนที่จะหาชองทางที่จะชวยสงเสริมใหหลักทรัพย ภัทร สามารถใหบริการใหแก
ลูกคาของหลักทรัพย ภัทร อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางดังกลาวอาจรวมถึงการรวมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจตางๆ เชน ธนาคารพาณิชยที่ไมมีบริษัทในเครือที่ดําเนินธุรกิจแขงขันกับหลักทรัพย ภัทร เพื่อเพิ่มชองทางในการ
จําหนาย (Distribution Channel) อีกทั้งหลักทรัพย ภัทร จะแสวงหาแนวทางในการออกผลิตภัณฑใหมๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
การรวมมือของหนวยงานภายในหลักทรัพย ภัทร เอง หรือจากการทํางานรวมกับบุคคลภายนอก
3.1.3

ธุรกิจการลงทุน

ธุรกิจการลงทุนของหลักทรัพย ภัทร ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ จะอยูภายใตการดําเนินงานของสาย
งานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา (Equity & Derivatives Trading Group) ซึ่งดูแลการลงทุนในระยะสั้น โดย
สายงานลงทุน (Direct Investment Group) ที่ดูแลในระยะยาวจะถูกโอนยายไปดําเนินการที่บริษัท
หลักทรัพย ภัทร ไดใหความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest)
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชขอมูลภายใน เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทุนของบริษัท และการลงทุน
ของลูกคา หลักทรัพย ภัทร จึงถือวาสายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและสายงานลงทุน (ซึ่งจะถูก
โอนยายไปดําเนินการที่บริษัท) เปนเสมือนนักลงทุนทั่วไปที่เปนลูกคาคนหนึ่ง ซึ่งจะไมมีสิทธิไดรับขอมูลหรือบทวิจัยที่
แตกตางจากลูกคารายอื่นของหลักทรัพย ภัทร นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร ยังไดกําหนดขอจํากัดในการลงทุนของทั้ง
สองฝายเพื่อใหเกิดความโปรงใส และขจัดปญหาใดๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตดวย
สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา (Equity & Derivatives Trading Group)
สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะมุงเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภททุน (Equity) หรือ
ประเภทกึ่งทุน (Equity-linked) ในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดอนุพันธ อันไดแก หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
หนวยลงทุน และสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยเปนการลงทุนระยะสั้นไมเกิน 1 ป เพื่อใหไดผลตอบแทนในอัตราตามที่
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) กําหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนามีมูลคาเงินลงทุนสุทธิคงเหลือเปนจํานวน 538.2 ลานบาท และ 452.3
ลานบาทตามลําดับ
เกณฑและขอจํากัดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนามี
วงเงินสําหรับการลงทุนที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร เปนจํานวนไมเกิน 2,100.0 ลาน
บาท และคณะกรรมการการลงทุนไดกําหนดวงเงินสูงสุดภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร ไดอนุมัติ
ไว โดยแบงประเภทของการลงทุนเปน 2 กลุมคือไมเกิน 300.0 ลานบาทสําหรับ Direction Trade และไมเกิน 1,300.0
ลานบาทสําหรับ Pair Trade
การลงทุนแบบ Direction Trade เปนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีรายชื่ออยูในดัชนี SET100 หรือหลักทรัพยที่มี
มูลคาตลาดตั้งแต 3,000.0 ลานบาทขึ้นไป (รวมถึงอนุพันธของหลักทรัพยนั้น) สัญญาซื้อขายลวงหนา และ ETF โดยจะ
ลงทุนในหลักทรัพยแตละบริษัทไมเกินรอยละ 20 ของปริมาณซื้อขายเฉลี่ยของหลักทรัพยนั้น ซึ่งอัตราดังกลาวสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับภาวะตลาดโดยรวมและโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนกอน
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ปจจุบันสายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนามีนโยบายบริหารความเสี่ยงสําหรับการลงทุนแบบ
Direction Trade โดยมีการกําหนดวงเงินมูลคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (Possible Loss) โดยวิธีการคํานวณแบบ Value
at Risk และมีการกําหนดผลขาดทุน (Stop Loss) ในกรณีดังตอไปนี้
(1)

เมื่อมูลคาลงทุนในหลักทรัพยใดๆ มีการเปลี่ยนแปลงทําใหขาดทุนถึงจํานวนรอยละ 10 ของราคา
ทุนของหลักทรัพยนั้น สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะดําเนินการลางฐานะ
หลักทรัพยดังกลาวเพื่อจํากัดผลขาดทุนในวันทําการถัดไป

(2)

เมื่อมีผลขาดทุนสะสมเกินมูลคาที่คณะกรรมการการลงทุนกําหนด โดยมูลคาที่กําหนดนั้นจะไมเกิน
รอยละ 15 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะลางฐานะที่
ลงทุนทั้งหมดโดยทันทีภายในวันทําการถัดไป เพื่อจํากัดผลขาดทุนโดยไมคํานึงวาหลักทรัพยบาง
ตัวมีกําไรหรือไม

การลงทุนแบบ Pair Trade เปนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีรายชื่ออยูในดัชนี SET100 หรือหลักทรัพยที่มี
มูลคาตลาดตั้งแต 3,000.0 ลานบาทขึ้นไป (รวมถึงอนุพันธของหลักทรัพยนั้น) สัญญาซื้อขายลวงหนา และ ETF โดยมี
นโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการจํากัดปริมาณการลงทุนตามสภาพคลองของหลักทรัพยที่ลงทุน มีการจํากัดผล
ขาดทุนวาเมื่อมีผลขาดทุนสะสมเกินมูลคาที่คณะกรรมการการลงทุนกําหนด โดยมูลคาที่กําหนดนั้นจะไมเกินรอยละ 5
ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาจะลางฐานะที่ลงทุนทั้งหมดโดยทันทีในวัน
ทําการถัดไป เพื่อจํากัดผลขาดทุนโดยไมคํานึงวาหลักทรัพยบางตัวมีกําไรหรือไม รวมถึงมีการกําหนดวงเงินมูลคาความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นเชนเดียวกับการลงทุนแบบ Direction Trade
แผนการในอนาคต หลักทรัพย ภัทร มีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยการเพิ่มสินคาใหม เชน การออกและเสนอขาย
หุนกูอนุพันธซึ่งไดเริ่มเสนอขายแลวในเดือนมิถุนายน 2553 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ
ใหกับลูกคา โดยมีการบริหารความเสี่ยงดานตลาดและความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาและอาจมีการขยายวงเงินเพื่อ
รองรับการทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ จํานวนเงินที่จะเพิ่มจะขึ้นอยูกับการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
หลักทรัพย ภัทร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนประกอบ
3.1.4

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

หลัก ทรั พย ภั ท ร ได รั บ ใบอนุ ญ าตเพื่อ ประกอบธุ ร กิ จ การเปน ตัว แทนซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้อ ขายลว งหนา จาก
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งไดเขาเปนสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และสัญญาสิทธิของดัชนี
SET50 (SET50 Index Options) กับตลาดอนุพันธและบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด โดยสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาไดเริ่มเปดทําการซื้อขายในวันแรกในวันที่ 28 เมษายน 2549 และสัญญาสิทธิของดัชนี SET50 ไดเริ่มเปดทําการ
ซื้อขายในวันแรกวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ในป 2552 หลักทรัพย ภัทร มีสวนแบงการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
เปนอันดับ 6 โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 4.48 สําหรับในงวด 6 เดือนแรก ป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีสวนแบง
การตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนอันดับ 6 โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 4.86
ปจจุบัน ฝายสัญญาซื้อขายลวงหนา มีพนักงาน จํานวน 2 คน ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่รับอนุญาต
ในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยอนุพันธ
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3.1.5

ธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย

หลักทรัพย ภัทร ไดใหบริการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Securities Borrowing and Lending) ซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจเปนตัวการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Principal) ทั้งนี้ กลุมลูกคา
ของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งเปนผูใหยืมและผูยืมหลักทรัพย ประกอบดวยลูกคาประเภทสถาบัน และ ลูกคาบุคคลรายใหญ
ในขณะที่สายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของหลักทรัพย ภัทร เปนผูยืมหลักทรัพยเทานั้น
ลูกคาประเภทสถาบันและสายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของหลักทรัพย ภัทร จะติดตอยืม
และใหยืมหลักทรัพยโดยตรงกับฝายยืมและใหยืมหลักทรัพย ในขณะที่ลูกคาบุคคลรายใหญจะติดตอผานเจาหนาที่
การตลาด โดยหลักทรัพยที่อนุญาตใหทําการยืมและใหยืม ไดแก หลักทรัพยใน SET50 และในตะกราของ ETF ซึ่งก็คือ
TDEX และ ENGY เทานั้น และมีเงินสดเปนหลักประกัน
สําหรับลักษณะทั่วไปของธุรกรรมนั้น หลักทรัพย ภัทร ทําหนาที่เปนคูสัญญากับผูยืมและผูใหยืมหลักทรัพย
โดยใหบริการลูกคาตามความประสงค โดยธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยนี้มีสวนชวยพัฒนากลยุทธในการลงทุน
และเปนการเสนอทางเลือกใหมใหกับนักลงทุน
ปจจุบัน ฝายธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย มีพนักงาน 2 คน ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเจาหนาที่รับอนุญาต
ในการซื้อขายหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยฯ
3.1.6

สายงานงานวิจัย (Research Group)

สายงานวิจั ย ทํา หน าที่ วิ เ คราะหเ ศรษฐกิ จ มหภาคและตราสารทุ น รวมทั้ง ให คํ าแนะนํ าด านการลงทุ น ใน
หลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ใหแกลูกคาของทั้งหลักทรัพย ภัทร และลูกคาของเมอรริล ลินช
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สายงานวิจัยมีนักวิเคราะห 10 คน และมีผลงานวิจัยครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ จํานวน 51 บริษัท ซึ่งมีมูลคาตามราคาตลาดรอยละ 75.0 ของมูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด (Market
Capitalization) รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลยุทธการลงทุน สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรม
สายงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2530 โดยเปนสวนหนึ่งของภัทรธนกิจ หลักทรัพย ภัทร ได
มี ก ารพั ฒ นางานวิ จั ย โดยเน น การวิ เ คราะห ป จ จั ย พื้ น ฐานอย า งต อ เนื่ อ ง และได รั บ การยอมรั บ ว า อยู ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล ซึ่งเปนผลมาจากการที่หลักทรัพย ภัทร ไดมีความรวมมือทางธุรกิจและพัฒนางานวิจัยรวมกับสถาบัน
การเงินชั้นนําของโลกหลายแหงในชวงระยะเวลาตางๆ เชน SG Warburg, Goldman Sachs และลาสุดไดแก เมอรริล
ลินช
โดยภายใตสัญญาความรวมมือดานงานวิจัยที่หลักทรัพย ภัทร ทํากับเมอรริล ลินช นักวิเคราะหของหลักทรัพย
ภัทร จะผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเทศไทยในดานเศรษฐกิจและการเมือง กลยุทธการลงทุน ตลอดจนบทวิเคราะห
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเมอรริล ลินช จะนําบทวิจัยดังกลาวเผยแพรแกลูกคาของ
เมอรริล ลินช ในตางประเทศภายใตชื่อของเมอรริล ลินช ขณะที่หลักทรัพย ภัทร จะเปนผูเผยแพรงานวิจัยชิ้นเดียวกันแก
ลูกคาของหลักทรัพย ภัทร ในประเทศไทยภายใตชื่อของหลักทรัพย ภัทร
เพื่อใหงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร ไดเขาถึงลูกคามากขึ้น นักวิเคราะหของหลักทรัพย ภัทร จะเดินทางไป
พบปะกับนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศ ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเปนประจํา นอกจากนี้ สาย
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งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร และของเมอรริล ลินช ยังไดรวมมือกันในการนําผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนไปพบปะ
กับผูลงทุนสถาบันขนาดใหญ (Non-Deal Roadshow) ในตางประเทศอยางตอเนื่อง
การดํ า เนิ น การดั ง กล า วข า งต น รวมทั้ ง การที่ นั ก วิ เ คราะห ข องหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณยาวนานทําใหงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร มีความรวดเร็ว ถูกตอง และไดมุมมองที่ครบถวน ดังนั้น
งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร จึงเปนที่ยอมรับของลูกคาและนักลงทุน นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร ถือ
เปนสวนสําคัญในการทําการตลาดและสงเสริมใหหลักทรัพย ภัทร ไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในผูนําในการใหบริการ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ
1.

งานวิจัยดานเศรษฐกิจ (Economics Research) เปนงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินแนวโนมของ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย ของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

2.

งานวิจัยดานตราสารทุน (Equity Research) เปนงานวิจัยที่มุงเนนการวิเคราะหความเสี่ยงและ
ความสามารถในการทํา กํา ไรของบริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ยฯ โดย ณ สิ้น ป 2552
งานวิจัยดานนี้ของหลักทรัพย ภัทร ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯจํานวน 48
บริษัท ซึ่งมีมูลคาตามราคาตลาดรอยละ 76.0 ของมูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาดของตลาด
หลักทรัพยฯ และ ณ 30 มิถุนายน 2553 ครอบคลุมหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
จํานวน 51 บริษัท ซึ่งมีมูลคาตามราคาตลาดรอยละ 75.0 ของมูลคาหลักทรัพยรวมตามราคาตลาด
ของตลาดหลักทรัพยฯ

งานวิจัยที่หลักทรัพย ภัทร เผยแพรแบงเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. งานวิจัยรวม (Co-Authored Thai Research)
งานวิจัยรวมจะเปนการรวมทําวิจัยระหวางหลักทรัพย ภัทร และเมอรริล ลินช ภายใตสัญญาความรวมมือดาน
งานวิจัยที่หลักทรัพย ภัทร ทํากับเมอรริล ลินช โดยงานวิจัยประเภทนี้ครอบคลุมงานวิจัยหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ขนาดใหญซึ่งมูลคาตลาดสูงและมีสภาพคลองสูงเพียงพอที่นักลงทุนตางประเทศจะลงทุนได โดยปจจุบัน
งานวิ จัย ดั ง กลา วครอบคลุม หลั ก ทรั พย ข องบริ ษัท จดทะเบี ย นจํา นวนประมาณ 40 บริ ษัท และรวมถึง งานวิจั ย ด า น
เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศและกลยุทธการลงทุน และแมวาจะเปนงานวิจัยรวมแตนักวิเคราะหที่เปนผูรวบรวม
ขอมูลและเขียนบทวิเคราะหเปนบุคลากรของหลักทรัพย ภัทร ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ กอนการเผยแพรงานวิจัยออกสูสาธารณชนหรือลูกคาของหลักทรัพย ภัทร งานวิจัยดังกลาวจะตองไดรับ
การอนุมัติจากเจาหนาที่ฝายตรวจสอบงานวิจัย (Research Compliance) ทั้งของหลักทรัพย ภัทร และของเมอรริล ลินช
เพื่ อ ให แ น ใ จว า งานวิ จั ย ดั ง กล า วเป น ไปตามมาตรฐานและข อ กํ า หนดของทั้ ง สองแห ง โดยงานวิ จั ย ที่ เ ผยแพร
ภายในประเทศจะอยูในเอกสารภายใตชื่อของหลักทรัพย ภัทร ในขณะที่งานวิจัยที่เผยแพรไปยังตางประเทศ จะอยูใน
เอกสารภายใตชื่อของเมอรริล ลินช โดยผูจัดทํางานวิจัยจะไดรับเครดิตในงานวิจัยทั้งสองกรณี
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2. งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร (Phatra-Only Research)
ดวยขอจํากัดในเรื่องของสภาพคลองและขนาด (มูลคาตลาด) ของหลักทรัพยที่นักลงทุนสถาบันสามารถที่จะ
ลงทุนได และไมเขาเงื่อนไขของการจัดทํางานวิจัยรวมซึ่งครอบคลุมหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดสูงและหรือมีสภาพคลอง
สูงเปนสวนใหญ หลักทรัพย ภัทร จึงพิจารณาที่จะจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยขนาดกลางหรือเล็กบางตัวก็มี
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตที่สูง แตยังไมเขาเกณฑที่นักลงทุนสถาบันตางประเทศจะลงทุนไดและเผยแพร
ในรูปแบบของงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร หรือที่เรียกวา Phatra-Only Research เพื่อเผยแพรแกลูกคาของหลักทรัพย
ภัทร โดยจะเผยแพรงานวิจัยดังกลาวภายใตชื่อหลักทรัพย ภัทร เทานั้น
ทั้งนี้ งานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร จะมีขั้นตอนการจัดทําและตรวจสอบอยางเปนระบบเชนเดียวกับงานวิจัย
รวม กอนที่จะเผยแพรงานวิจัยดังกลาวสูสาธารณชนหรือใหแกลูกคาของหลักทรัพย ภัทร งานวิจัยดังกลาวจะตองผาน
การอนุมัติจากเจาหนาที่ฝายตรวจสอบงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร เพื่อใหแนใจวางานวิจัยดังกลาวเปนไปตามนโยบาย
และมาตรฐานของหลักทรัพย ภัทร นอกจากนี้ เจาหนาที่ฝายตรวจสอบงานวิจัยจะทําหนาที่ตรวจสอบดวยวางานวิจัย
ดังกลาวมิไดมีการอางอิงหรือวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทที่อยูใน Grey List ซึ่งเปนหลักทรัพยที่หลักทรัพย ภัทร ระบุ
วาตองมีการตรวจสอบเนื่องจากหลักทรัพย ภัทร มีขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชนเกี่ยวกับหลักทรัพยนั้นๆ หรือ
มิไดเปนหลักทรัพยที่อยูในขายตองหาม (Restricted List) ซึ่งหามมีการเผยแพรงานวิจัยในหลักทรัพยดังกลาว หากบท
วิเคราะหใดไดวิเคราะหหลักทรัพยที่อยูใน Grey List เจาหนาที่ฝายตรวจสอบงานวิจัยจะสงงานวิจัยดังกลาวใหแกฝาย
กํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเพื่อใหดําเนินการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาบทวิเคราะหในงานวิจัย
ดังกลาวมิไดมีความขัดแยงจากบทวิเคราะหของหลักทรัพยเดียวกันในอดีตที่ผานมาโดยไมมีเหตุผลอันควรและมิไดขาด
ความเปนกลางในการนําเสนอขอมูล จากนั้นฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในจะดําเนินการอนุมัติและ
สงงานวิจัยดังกลาวกลับไปยังนักวิเคราะหเพื่อดําเนินการเผยแพรงานวิจัยตอไป แตหากฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบภายในเชื่อวางานวิจัยดังกลาวมีความขัดแยงกับงานวิจัยในอดีตโดยไมมีเหตุผลอันควรหรือขาดความเปน
กลางในการนําเสนอ ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในจะสั่งหามการเผยแพรงานวิจัยนั้น ในกรณีของ
หลักทรัพยที่อยูในขายตองหามงานวิจัยดังกลาวจะถูกหามเผยแพร โดยกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติดังกลาวจะใช
เพียง 1 วันภายหลังจากนักวิเคราะหไดจัดทํางานวิจัยแลว
3. งานวิจัยของเมอรริล ลินช (Merrill Lynch Non-Thai Research)
นอกเหนือจากงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร และงานวิจัยรวมแลว หลักทรัพย ภัทร ยังเผยแพรงานวิจัยของ
เมอรริล ลินช ซึ่งจะเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะการณเศรษฐกิจตางประเทศ ภาวะอุตสาหกรรม ตลาดเงินและตลาดทุน
ตางประเทศ โดยงานวิจัยดังกลาวจะผานการพิจารณาจากสายงานวิจัยของหลักทรัพย ภัทร เพื่อพิจารณาวามีเนื้อหาที่
เหมาะสมกอนจะมีการเผยแพรใหแกลูกคาของหลักทรัพย ภัทร ในประเทศไทยเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนและดําเนินธุรกิจ
4. งานวิจัยของสายงานลูกคาบุคคล
หลักทรัพย ภัทร ไดจัดใหมีหนวยงานวิจัยที่ทําหนาที่วิเคราะหการลงทุนโดยเฉพาะเพื่อการใหบริการแกลูกคา
บุคคล โดยทําหนาที่วิเคราะหการลงทุนที่ครอบคลุมประเภทสินทรัพย (Asset Class) หลัก 4 ประเภท ไดแก เงินสด
พันธบัตร หุน และสินทรัพยทางเลือก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลเพื่อการลงทุนในภาพรวมของ
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ทางเลือกการลงทุนแตละประเภท เพื่อใชสําหรับการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ใหสอดคลองกับมุมมองและ
การวิเคราะหดังกลาว ตลอดจนวิเคราะหถึงผลิตภัณฑทางการลงทุนทั้งหมดที่สายงานลูกคาบุคคลสามารถนําเสนอได
แผนการในอนาคต หลักทรัพย ภัทร มีแผนในการพัฒนางานวิจัยในเชิงลึกใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคาใหแก
งานวิจัยและขยายขอบขายงานวิจยั ใหครอบคลุมหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีความนาสนใจลงทุนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็จะเนนการทําการตลาดโดยการพบลูกคาเพื่อนําเสนองานวิจัยและกลยุทธการลงทุนใหสอดคลองกับแผนการขยาย
จํานวนลูกคาสถาบันและลูกคาบุคคลรายใหญของหลักทรัพย ภัทร นอกจากนี้ หลักทรัพย ภัทร จะดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยเพื่อใหเหมาะสมกับลูกคารายยอยในอนาคตเพื่อสนองความตองการของลูกคาซึ่งมีหลากหลายมากขึ้น
3.1.7

ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน (Office of General Counsel and Internal Audit)

หลักทรัพย ภัทร มีฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ควบคุมและดูแลใหการ
ดําเนินธุรกิจของหลักทรัพย ภัทร และการดําเนินงานภายในของหลักทรัพย ภัทร เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
กฎเกณฑ ขอ บั งคับ และจรรยาบรรณต างๆ รวมทั้ง ใหมีค วามเปน มือ อาชีพ โดยฝายกํากั บ ดูแ ลการปฏิบั ติง านและ
ตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ใหความชวยเหลือฝายบริหารในการพัฒนากฎเกณฑและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตางๆ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดอบรมเพื่อใหบุคลากรเขาใจถึงพื้นฐานกฎเกณฑ
ต า งๆ เพื่ อ ให บ รรลุ ห น า ที่ ดั ง กล า ว ฝ า ยกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านและตรวจสอบภายในแบ ง การกํ า กั บ ดู แ ลเป น 3
หนวยงานหลักไดแก

3.1.8

1.

หนวยงานกฎหมาย ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของทุกแขนงที่
หลักทรัพย ภัทร เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารสัญญาตางๆ ของหลักทรัพย ภัทร

2.

หนวยงานกํากับดูแล ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินการตางๆ ของหลักทรัพย ภัทร และตรวจสอบ
ให แ น ใ จว า หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ไดดํ า เนิ น การเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด รวมถึ ง ออกคู มื อ การ
ปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และกฎระเบียบภายในตางๆ เพื่อใหบุคลากรในแตละฝายของ
หลักทรัพย ภัทร ปฏิบัติ เชน กฎระเบียบในเรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of
Interest) การดูแลมิใหขอมูลที่เปนความลับของแตละสายธุรกิจรั่วไหลไปสูสายธุรกิจอื่น (Chinese
Wall) เปนตน นอกจากนี้ หนวยงานกํากับดูแลจะกํากับดูแลใหการบริการแกลูกคาอยูในมาตรฐาน
และตรวจสอบดูแลใหการดําเนินการตางๆ เปนไปตามที่กําหนด

3.

หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอในการควบคุมภายในของ
หลั กทรั พย ภัท ร และดู แลใหการดําเนินงานของหลักทรัพย ภัท ร เปนไปตามนโยบาย ขั้นตอน
ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ โดยในการทําหนาที่ดังกลาว หนวยงานตรวจสอบภายในจะดําเนินการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมในการควบคุมการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยง ขอมูล และการ
ติดตอสื่อสารภายในฝาย รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินงานของฝายตางๆ ดวย ซึ่งหนวยงานตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย ภัทร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ

ฝายเทคโนโลยี

ปจจุบันหลักทรัพย ภัทร มีระบบการซื้อขายหลักทรัพยเปนระบบอัตโนมัติทั้งระบบ ซึ่งเปนระบบที่อยูใน
ระดับมาตรฐานสากล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร มีระบบคอมพิวเตอรหลัก คือ 1) ระบบ iFIS ซึ่งเปน
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ระบบที่เชื่อมกับตลาดหลักทรัพย ในการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยและดูสถานะของคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย 2) ระบบ
ชําระราคา (Equity Settlement System) หรือ ESS ซึ่งเปนระบบงานที่ใชในการชําระรายการซื้อขายหลักทรัพยระหวาง
ลูกคาของหลักทรัพย ภัทร และศูนยรับฝากหลักทรัพย 3) ระบบ iFISd ซึ่งเปนระบบที่เชื่อมกับตลาดอนุพันธในการสง
คําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและดูสถานะของคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 4) ระบบ BSB ซึ่งเปน
ระบบปฏิบัติการสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ Full Services ของศูนยรับฝากหลักทรัพย
ฝายเทคโนโลยีของหลักทรัพย ภัทร มีหนาที่ในการจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลระบบคอมพิวเตอร พัฒนา
จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการดําเนินงานของหลักทรัพย ภัทร เชน ระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย ระบบบัญชี เปนตน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และวางแผนงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อตอบสนอง
ความต อ งการของธุ ร กิ จ ของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร และเพื่ อ ให แ น ใ จว า หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร สามารถดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
การใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนโดยหลักทรัพย ภัทร
ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทและหลักทรัพย ภัทร จะเขาทําสัญญาการใหบริการ (Master Service
Agreement) เพื่อเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ใหเกิดประโยชนอยาง
เต็มที่ โดยหลักทรัพย ภัทร จะใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนแกบริษัท ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการใหคําแนะนํา
และบริการสนับสนุนในดานตางๆ ดังตอไปนี้
• การใหบริการในดานการเงินและการบัญชี
• การใหบริการทางดานภาษีและการวางแผนทางภาษี
• การใหบริการในดานการบริหารความเสี่ยง
• การใหบริการในดานทรัพยากรบุคคล
• การใหบริการในดานกฎหมายและการกํากับดูแลและควบคุมภายใน
• การใหบริการในดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ นโยบายในการบริหารจัดการดานงานสนับสนุนทุกประเภทจะยังคงอยูภายใตนโยบายการดําเนินการ
เชนเดิม ทั้งที่มีการดําเนินงานโดยเสมื อนเปน หลักทรัพย ภัทร ไมวาจะเปนนโยบายในดานการบริห ารความเสี่ย ง
กฎหมายและการกํากับดูแลและควบคุมภายใน การบริหารงานดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินการบัญชี
และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยบริษัทตกลงที่จะชําระคาธรรมเนียมในการใหคําแนะนําและบริการสนับสนุนใหแกหลักทรัพย ภัทร ใน
อัตราเทากับตนทุนในการใหบริการสนับสนุนของหลักทรัพย ภัทร บวกกับกําไรตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา (Cost Plus
Basis) โดยสัญญาการใหบริการจะมีลักษณะเปนสัญญาแบบปตอป เวนแตจะมีการบอกเลิกโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
โดยแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน
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3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1

ภาวะอุตสาหกรรม

ประเทศไทยตกอยูในชวงที่การลงทุนชะงักงันตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป เนื่องจากภาวะความไมแนนอนทาง
การเมือง กอปรกับความไมมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของโลก สงผลโดยตรงตอกิจกรรมในตลาดทุน ทั้งในตลาดแรก
(Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) ในตลาดแรก ระดับของการระดมทุนลดลงต่ําเปนประวัติการณ
ทั้งจากความตองการใชเงินทุนที่มีจํากัด และการที่มูลคาหลักทรัพยตกต่ําจนธุรกิจขาดความสนใจในการใชตลาดทุนเปน
กลไกในการระดมทุน สําหรับตลาดรอง ความไมมั่นใจตอทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนสงผลใหระดับการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยลดต่ําลงอยางมาก นอกจากนี้ ปญหาของเศรษฐกิจโลกยังสงผลใหนักลงทุนตางชาติซึ่งเปนกลุมนัก
ลงทุนสําคัญในตลาดทุนไทยลดสัดสวนการลงทุนในตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) ลงอีกดวย
เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบเปนอยางมากตอธุรกิจการเปนตัวกลาง (Agency Business) ของหลักทรัพย
ภัท ร ทั้ ง ในสว นของธุร กิ จ ตั ว แทนซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย ธุ ร กิ จ ที่ป รึ ก ษาการลงทุน ส วนบุ ค คล และธุ ร กิจ วานิ ช ธนกิ จ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 ที่ตลาดหลักทรัพยฯ ซบเซาเปนอยางมาก มูลคาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ และตลาด MAI เฉลี่ยตอวันอยูที่ระดับ 8,851 ลานบาท หลังไตรมาสที่ 1 สภาพตลาดเริ่มดีขึ้น ตัวเลข
เศรษฐกิจตางๆ บงชี้วาเศรษฐกิจโลกกําลังฟนตัว ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ กระเตื้องขึ้นอยางมาก มูลคาการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาด MAI เฉลี่ยตอวันอยูที่ระดับสูงกวา 20,000 ลานบาทในทั้ง 3 ไตรมาสหลังของป อยางไร
ก็ตาม ดวยภาพรวมตลาดที่ซบเซาในป 2552 ทําใหรายไดจากธุรกิจตัวแทนของหลักทรัพย ภัทร ลดต่ําลงจากป 2551
อยางไรก็ตาม ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มูลคาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาด MAI เฉลี่ยตอ
วันอยูที่ระดับ 21,440.8 ลานบาทเพิ่มสูงขึ้นกวาชวงเดียวกันของป 2552 ซึ่งมีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ
15,125.9 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้น จึงทําใหรายไดจากธุรกิจตัวแทนของหลักทรัพย
ภัทร เพิ่มสูงขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนเชนกัน
ในดานธุรกิจการลงทุน หลักทรัพย ภัทร มีผลการดําเนินงานที่ดี ทั้งนี้เปนผลจากการที่ตลาดมีความผันผวนสูง
ทําใหหลักทรัพย ภัทร มีโอกาสทํากําไรจากสวนตางของราคา (Arbitrage) ไดมาก ในสวนของการลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย ภัทร ไดลงทุนในสินทรัพยที่มีพื้นฐานแข็งแกรงแตราคาต่ํากวามูลคาที่แทจริงของกิจการ ทําใหหลักทรัพย
ภัทร สามารถทํากําไรไดเมื่อราคาหลักทรัพยปรับขึ้นใกลกับมูลคาที่แทจริงของกิจการ จากสาเหตุที่รายไดจากธุรกิจการ
เปนตัวกลางมีจํานวนนอยลงในขณะที่ธุรกิจการลงทุนมีผลประกอบการที่ดี ทําใหในป 2552 หลักทรัพย ภัทร มีสัดสวน
รายไดจากธุรกิจการลงทุนคิดเปนรอยละ 28.8 จากรายไดรวม เปรียบเทียบกับสัดสวนรอยละ 16.1 ในป 2551
ในป 2553 บริษั ท หลั กทรัพ ย ห ลายแหง ได เ ริ่ม การออกและเสนอขายตราสารทางการเงิ นต า งๆ อาทิ เ ช น
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธและหุนกูอนุพันธ เพื่อเปนทางเลือกใหแกลูกคา รวมถึงเปนการเพิ่มชองทางของรายไดของ
บริษัทหลักทรัพยอีกดวย
3.2.2

การแขงขัน
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

การแขงขันในธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอยูในระดับสูง สาเหตุสําคัญมาจากจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่
เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งใหบริการที่คลายคลึงกันและเปดดําเนินการแลวถึง 39 บริษัท รวมถึงการคิด
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คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแบบขั้นบันได ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ทําใหการแขงขันทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น บริษัทหลักทรัพยสวนใหญจึงเนนการแขงขันที่คุณภาพในการใหบริการ ขอมูลการวิเคราะหหลักทรัพย
รวมถึงความสามารถในการจัดสรรหุนใหมที่เสนอขายใหแกลูกคา
ตารางแสดงภาวะตลาดหลักทรัพยฯ และตลาด MAI มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงการตลาดของหลักทรัพย
ภัทร
ม.ค.-มิ.ย. 2553 2552
2551
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันของตลาดหลักทรัพย และตลาด MAI (ลานบาท)
21,440.8 18,226.3 16,118.3
สัดสวนการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย และตลาด MAI แยกตามกลุมนักลงทุน
นักลงทุนตางประเทศ
21.9%
19.4%
29.1%
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
7.5%
6.7%
7.0%
นักลงทุนในประเทศ
57.0%
61.0%
54.0%
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
13.6%
12.9%
9.8%
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมของหลักทรัพย ภัทร เฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
สวนแบงการตลาดของหลักทรัพย ภัทร (รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย)
สวนแบงการตลาดของหลักทรัพย ภัทร (ไมรวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย)
สวนแบงการตลาด-กลุมลูกคาสถาบันตางประเทศ
สวนแบงการตลาด-กลุมลูกคาสถาบันในประเทศ
สวนแบงการตลาด-กลุมลูกคาบุคคล (High Net Worth Client)

1,857.4
4.3%
4.3%
7.6%
10.7%
2.4%

1,622.2
4.5%
4.4%
10.2%
10.4%
2.1%

1,921.5
6.0%
6.2 %
11.2%
13.1%
2.8%

8

6

2

อันดับที่
ที่มา: ตลาดหลักทรัพยฯ (www.set.or.th) และขอมูลหลักทรัพย ภัทร

ธุรกิจวานิชธนกิจ

เพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

ในป 2552 การระดมทุนในประเทศมีมูลคารวม 10,055.3 ลานบาท โดยแบงเปนการระดมทุนในตราสารหุน
6,168.6 ลานบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 3,886.7 ลานบาท การระดมทุนในตราสารหุนเปนการระดมทุนใน
ตลาดแรกทั้งหมด โดยมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนเขาระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด 17 บริษัท (เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ 6 บริษัท และในตลาด MAI 11 บริษัท) มูลคาการระดมทุนในประเทศในป 2552 ลดลงอยางมากจาก
ป 2551 ซึ่งมีมูลคาการระดมทุนรวมทั้งในตราสารหุนและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจํานวน 27,062.3 ลานบาท โดย
เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและจากการที่บริษัทตางๆ ชะลอการลงทุน ในภาวะการระดมทุนที่ซบเซา หลักทรัพย
ภัทร ไดเพิ่มน้ําหนักความสําคัญตอธุรกิจที่ปรึกษาทางการควบรวมกิจการและที่ปรึกษาอื่นๆ เพื่อชดเชยรายไดจากการ
ระดมทุน
สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 การระดมทุนในประเทศมีมูลคารวม 6,818.4 ลานบาท โดยแบงเปน
การระดมทุนในตราสารหุน 4,858.4 ลานบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 1,960.0 ลานบาท การระดมทุนในตรา
สารหุนเปนการระดมทุนในตลาดแรกทั้งหมด (เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 1 บริษัท และในตลาด MAI
2 บริษัท) มูลคาการระดมทุนในประเทศในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 เพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
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2552 ซึ่งมีมูลคาการระดมทุนรวมทั้งในตราสารหุนและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจํานวน 2,316.0 ลานบาท โดยเปน
ผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น และบริษัทตางๆ มีความตองการเงินทุนเพิ่มขึ้น
ตารางแสดงรายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ม.ค.-มิ.ย 2553
จํานวนบริษัทจดทะเบียนใหมในตลาดหลักทรัพย
1
มูลคาการระดมทุน (ลานบาท) (IPO)
4,692.0
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ระดมทุนเพิ่มในตลาดหลักทรัพย
มูลคาการระดมทุน (ลานบาท) (PO)
-

2552
6
4,852.4
-

2551

2550

9
18,389.3
1
2,000.8

6
10,782.5
3
18,202.3

ที่มา: ตลาดอนุพันธ (www.tfex.co.th) และขอมูลหลักทรัพย ภัทร

เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมและสนับสนุนธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยหลายแหงได
หันมาเนนธุรกิจวานิชธนกิจจนทําใหการแขงขันคอนขางรุนแรง โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 มีบริษัทไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินและเปดดําเนินการแลวถึง 76 บริษัท และมีบริษัท
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตในการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปดดําเนินการถึง 41 บริษัท โดยในการแขงขันสวนใหญจะ
เนนการแขงขันในดานคุณภาพของทีมงาน ประสบการณและความเชี่ยวชาญของการใหบ ริการและคําปรึ กษาใน
ธุรกรรมตางๆ รวมถึงความคิดริเริ่มในการนําเสนอรูปแบบตราสารทางการเงินใหมๆ เพื่อบรรลุความตองการของลูกคา
ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาดวย
ธุรกิจอนุพันธ
ตลาดอนุพันธมีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง เปนทางเลือกใหมในการลงทุนสําหรับนักลงทุน ตลาด
อนุพันธเปดดําเนินการเมื่อปลายเดือนเมษายน 2549 โดยเริ่มจากสัญญาซื้อขายลวงหนา “ดัชนีตลาดหลักทรัพย 50”
(SET50 Index Future) และมีผูประกอบการเริ่มตน 23 ราย ภายหลังมีการเพิ่มสินคาอยางตอเนื่อง ไดแก SET50 (SET50
Index Options) Single Stock Futures ของ 3 หลักทรัพย อันไดแก PTT Futures, PTTEP Futures และ ADVANC
Futures โดยในป 2552 ตลาดอนุพันธไดเพิ่ม Gold Futures เปนสินคาในตลาดอนุพันธ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มี
จํานวนผูประกอบการในตลาดอนุพันธจํานวน 41 ราย
ตารางแสดงภาวะตลาดอนุพันธ
จํานวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของตลาด (สัญญา)
มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของตลาด (ลานบาท)
จํานวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของหลักทรัพย ภัทร (สัญญา)
มูลคาการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของหลักทรัพย ภัทร (ลานบาท)
สวนแบงการตลาดของหลักทรัพย ภัทร

ม.ค.-มิ.ย. 2553
2552
1,923,196 3,075,318
997,342.3 1,334,318.0
186,952
275,795
92,709.4 111,314.0
4.86%
4.48%

2551
2,148,680
937,782.2
200,991
90,661.9
4.77%

ที่มา: ตลาดอนุพันธ (www.tfex.co.th)

การพัฒนาของตลาดอนุพันธจะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหหลักทรัพย ภัทร สามารถพัฒนาธุรกิจคาหลักทรัพย
โดยที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงไดดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะทําใหหลักทรัพย ภัทร สามารถพัฒนาสินคาที่จะทําให
ลูกคาของหลักทรัพย ภัทร มีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น
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3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

3.3.1

แหลงที่มาของเงินทุน

ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย ภัทร เปนผลสําเร็จ (บริษัทสามารถซื้อหุนหลักทรัพย ภัทร ไดไมต่ํากวา
รอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของหลักทรัพย ภัทร) บริษัทจะเขาซื้อหลักทรัพยภายใตการลงทุน
ของสายงานลงทุนของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งแหลงเงินทุนในการซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะมาจากเงินปนผลรับจากการถือ
หุนในหลักทรัพย ภัทร และจากผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพยตางๆที่บริษัทเขาลงทุน โดยในชวงแรกบริษัทจะ
บันทึกหลักทรัพย ภัทร เปนเจาหนี้ซื้อขายหลักทรัพย และเมื่อพนระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่บริษัทเขาถือหลักทรัพย
ดังกลาว บัญชีเจาหนี้ซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวจะถูกเปลี่ยนเปนเงินกูยืมจากบริษัทยอย ซึง่ ในเบื้องตนคาดวาจะมี
กําหนดชําระคืนไมเกิน 5 ป
นอกจากนี้ ป จ จุ บั น แหล ง เงิ น ทุ น ทั้ ง หมดของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร มาจากส ว นของผู ถื อ หุ น อย า งไรก็ ต าม
หลักทรัพย ภัทร ไดจัดเตรียมแหลงเงินทุนไวโดยมีวงเงินกูยืมเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชยบางแหง
3.3.2

การจัดหาเงินทุนหรือการใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
-ไมมี-

3.3.3

การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2550 2551 และ 2552 และวัน ที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภั ท ร มีอั ตราสว น
เงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิคิดเปนรอยละ 117.3 รอยละ 178.7 รอยละ 145.0 และรอยละ 148.0 ตามลําดับ
ซึ่งเกินกวาอัตราขั้นต่ําที่รอยละ 7.0 ตามเกณฑการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยสภาพคลองสุทธิตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด
3.4

กฎเกณฑที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย

3.4.1

การควบคุมดูแลโดยกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

หลักทรัพย ภัทร ถูกควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีอํานาจหนาที่วางนโยบายการสงเสริมและ
พัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ และองคกร
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย โดยอํานาจดังกลาวใหรวมถึงอํานาจในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่
เกี่ยวของกับหลักทรัพยและธุรกิจหลักทรัพยดวย
หลักทรัพ ย ภั ท ร ยังถูก ควบคุม โดยคณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุน ซึ่ง มีอํานาจหนาที่ใ นการออกระเบีย บ
ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยฯ และการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจควบคุมดูแลการดําเนิน
กิจการของบริษัทหลักทรัพย รายละเอียดดังจะกลาวตอไปนี้เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่สําคัญเกี่ยวกับ
หลักทรัพยในประเทศไทย
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3.4.2

การอนุญาต และขอหามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย

ภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยไดแกบริษัทหรือสถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังตอไปนี้ (ก) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (ข)
การคาหลักทรัพย (ค) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจําหนายหลักทรัพย (จ) การจัดการกองทุนรวม (ฉ) การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล และ (ช) กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพยตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทหลักทรัพยอยูภายใตขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงขอหามดังตอไปนี้
1. ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2. กระทํ าการใดๆ อันจะทําให ลูกค า หรือ บุค คลทั่วไปเขาใจผิดเกี่ย วกับ ราคา คุณคา และลักษณะของ
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ
3. กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือเปนการเอาเปรียบลูกคาหรือบุคคลที่
เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ซื้อขายหลักทรัพยลวงหนาไมวาจะเปนการซื้อขายในนามของตนเองหรือลูกคา เวนแตคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดใหกระทําได
5. ขายหลักทรัพยโ ดยที่ยังไมมีห ลักทรัพยนั้น อยูใ นครอบครอง หรือ มิไดมีบุค คลใดมอบหมายให ขาย
หลักทรัพยนั้น เวนแตคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดใหกระทําได
6. รับคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยจากลูกคานอกสถานที่ทําการของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา เวน
แตสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเปนอยางอื่น
7. ซื้อหรือมีหุน เวนแต
(ก) เปนการไดมาเนื่องจากประกอบการคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย หรือธุรกิจหลักทรัพย
อื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือ
(ข) เป น การได ม าโดยได รั บ ผ อ นผั น จากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามหลั ก เกณฑ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8. ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภทที่ไดรับอนุญาต เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3.4.3

การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งมิไดจํากัดเฉพาะหลักทรัพยอัน
เปนตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน ตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ เมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 15 ลาน
บาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหบริษัท
หลักทรัพยดังกลาวดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 25 ลานบาท และไมนอยกวารอย
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ละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน ตามนิยามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวของ
ทั้งนี้ เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ หมายความถึง เงินกองทุนสภาพคลองหักดวยคาความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือการดําเนินการอื่นใดของบริษัทหลักทรัพย โดยเงินกองทุนสภาพคลองหมายถึง ผลตาง
ระหวาง
1. ผลรวมของเงินสดและเงินฝากธนาคาร หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนรวมดอกเบี้ยคางรับ ตั๋ว
สัญ ญาใชเงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย เงินใหกูยื ม ของ
สถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา และตราสารทางการเงินอื่น ลูกหนี้ซื้อ
หลักทรัพยตามคําสั่ง ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย ลูกหนี้ทรัพยสินวาง
ประกัน และรายการอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ
2. รายการหนี้สินทุกรายการที่ปรากฏในงบการเงิน (แตไมรวม (ก) หนี้สินที่กําหนดสิทธิของเจาหนี้ไวดอย
กวาเจาหนี้สามัญทั่วไป โดยหนี้สินดังกลาวตองไมมีประกัน มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ปนับ
แตวันที่คํานวณรายการ และไมมีเงื่อนไขการชําระคืนกอนกําหนดภายใน 1 ป เวนแตเปนเงื่อนไขที่ไดรับ
การผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. (ข) สัญญาเชาทางการเงินที่ใหสิทธิผูเชาในการซื้อทรัพยสินที่เชา
(financing lease) ซึ่งบริษัทหลักทรัพยในฐานะผูเชาสามารบอกเลิกการเชากอนกําหนดไดโดยไมตองซื้อ
ทรัพยสินนั้นไป ยกเวนสวนที่เปนเบี้ยปรับที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญากอนกําหนด และ (ค) รายการอื่น
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ภาระผูกพันอื่นที่ไมปรากฏในงบการเงิน ซึ่งอาจกอใหเกิดภาระ
หนี้สินแกบริษัทหลักทรัพยไดในภายหลัง ซึ่งไดแก ภาระจากการค้ําประกัน รับรอง หรืออาวัลตั๋วเงิน
ภาระผูกพันอื่นที่บริษัทหลักทรัพยตองชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นเมื่อเกิดเหตุการณที่กําหนดไว และภาระ
ผูกพันอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.4.4

การถือหุนในบริษัทหลักทรัพย

กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการถือครองหุนในบริษัทหลักทรัพย โดยหากบุคคลใดจะเขา
ถือหรือไดเขาถือหุนในบริษัทหลักทรัพยไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย นั้ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จ ะต อ งขอรั บ ความเห็ น ชอบบุ ค คลที่ เ ป น ผู ถื อ หุ น ดั ง กล า วต อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและภายในระยะเวลาที่ประกาศกําหนด
3.4.5

การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย

ภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพย หามมิใหบริษัทหลักทรัพยประกอบกิจการอื่นใดที่มิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภท
ที่ไดรับอนุญาต เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดมีประกาศ
อนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยประกอบกิจการอื่นที่มิใชธุรกิจหลักทรัพยในประเภทที่ไดรับอนุญาตไดดังตอไปนี้
1. ธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน (Repurchase Agreement)
2. การลงทุนโดยการเขาถือหุนเกินกวารอยละ 50.0 ของทุนทั้งหมดของกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
แปลงสิ นทรั พย เ ปน หลัก ทรัพ ย ตามกฎหมายวา ด วยนิ ติบุ ค คลเฉพาะกิ จ เพื่ อ การแปลงสิ น ทรั พ ย เ ป น
หลักทรัพยเพื่อบุคคลอื่น
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3. การลงทุนโดยการเขาถือหุนเกินกวารอยละ 50.0 ของทุนทั้งหมดของกิจการนั้น ที่มีลักษณะตามที่กําหนด
ไวขางทายนี้
4. ธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม
5. การลงทุนโดยการเขาถือหุนเกินกวารอยละ 50.0 ของทุนทั้งหมดของกิจการที่ประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ลวงหนาประเภทการเปนผูคาลวงหนาหรือนายหนาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา
ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจอื่นตามขอ 1-3 ขางตนตองมีลักษณะดังนี้
1. เปนกิจการที่ไมมีความเสี่ยงตอทรัพยสินของลูกคา ฐานะของบริษัท หรือระบบการชําระราคาและสง
มอบหลักทรัพย หรือเปนกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกลาว แตบริษัทหลักทรัพยสามารถจัดใหมีระบบใน
การควบคุมความเสี่ยงไดอยางเพียงพอ
2. เปนกิจการที่ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของบริษัท
หลักทรัพยหรือกับลูกคาของบริษัทหลักทรัพย หรือเปนกิจการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ดังกลาว แตบริษัทหลักทรัพยสามารถจัดใหมีระบบในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และ
3. เป น กิ จ การที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและช ว ยสนั บ สนุ น การให บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ต ามประเภทที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตใหมีความสมบูรณและครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่
หรือเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่มีอยูของบริษัทหลักทรัพยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่
รวมทั้งเปนไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดกําหนดไวสําหรับกิจการในแตละประเภท
3.4.6

การจัดชั้นสินทรัพย

บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการ
จัดจําหนายหลักทรัพยที่มิไดจํากัดเฉพาะหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ตองแสดงมูลหนี้ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ที่เขาเกณฑที่จัดชั้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยใหแยกแสดงตามหลักเกณฑดังนี้
1. มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(ก) มู ล หนี้ ข องลู ก หนี้ ที่ ไ ด ติ ด ตามทวงถามจนถึ ง ที่ สุ ด แล ว แต ไ ม ไ ด รั บ การชํ า ระหนี้ และบริ ษั ท
หลักทรัพยไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว
(ข) มูลหนี้สวนที่บริษัทหลักทรัพยไดทําสัญญาปลดหนี้ให
2. มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะดังนี้
(ก) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(ข) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
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(ค) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและทําให
เชื่อไดวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทหลักทรัพยจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
3. มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะ
ตามขอ 2
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยมีรายการมูลหนี้จัดชั้นสูญ ใหบริษัทหลักทรัพยจัดจําหนายมูลหนี้ดังกลาว
ออกจากบัญชีทันที และใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 100 ของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน
และหากจํานวนที่ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลว ใหบริษัทหลักทรัพยบันทึกสวน
ตางนั้นเปนคาใชจายในงวดการบัญชีที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
3.4.7

คุณสมบัติของผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย

ภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยไมสามารถตั้ง หรือยอมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือ
ทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย
1. เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
2. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
3. เคยเป น กรรมการ ผู จั ด การ หรื อ บุ ค คลผู มี อํ า นาจในการจั ด การของสถาบั น การเงิ น ที่ ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาต เวนแตจะไดรับยกเวนจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
4. เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพยอื่น เวนแตจะเปนไปตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
5. เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ถอดถอนจากการเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจัดการตามมาตรา 144
(บริษัทหลักทรัพยมีฐานะหรือการดําเนินงานในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอประชาชน
หรือไมดําเนินการแกไข บัญชีหรือการอื่นใดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด) หรือมาตรา 145 (บริษัท
หลักทรัพยไมถอดถอนบุคคลหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทน) ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยหรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น
6. เปนขาราชการการเมือง
7. เปนขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย พนักงานของธนาคารแหงประเทศไทย
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. เวนแตเขาขอยกเวนบางประการ
8. เปนบุคคลซึ่งมิไดมีคุณวุ ฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9. มีลักษณะตองหามอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยจะแตงตั้งกรรมการ หรือผูจัดการ หรือทําสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจทั้งหมดหรือ
บางสวนในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพยได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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