สารจากประธานกรรมการบริษทั
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2544 มีอัตราการขยายตัวที่ระดับรอยละ 1.8 เปนการขยายตัวอยางตอเนือ่ งจากปทผ่ี า นมา
แมจะเปนระดับทีล่ ดลงจากรอยละ 4.2 ในป 2543 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยางตอเนือ่ งและ
ถูกซํ้าเติมดวยเหตุวนิ าศกรรมในเดือนกันยายน ไดสง ผลกระทบโดยตรงตอปริมาณการสงออกของไทย แตจากความมัน่ คง
ทางการเมืองของไทยภายใตรฐั บาลใหม ซึง่ หันมาใหความสําคัญกับปจจัยภายในประเทศเปนหลักในการกระตุน เศรษฐกิจ
โดยการนํ านโยบายการกระจายรายไดไปสูระดับรากหญาซึ่งเปนตัวจักรสํ าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจัดการ
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระดับประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบีย้ ยังอยูใ นระดับตํ่าทําใหความมัน่ ใจของนักลง
ทุนเริม่ กลับมาอีกครัง้
ในปที่ผานมานั้น สําหรับธุรกิจเงินทุนบริษัทยังคงเนนนโยบายการปลอยสินเชื่ออยางระมัดระวัง พยายามแก
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่อง และเพิม่ การลงทุนในหุน กูข องบริษทั เอกชนชัน้ นํา การโอนหนีท้ ไ่ี มกอ ให
เกิดรายไดตามเงือ่ นไขของธนาคารแหงประเทศไทยไปยังบรรษัทบริหารสิน ทรัพยไทยในชวงไตรมาส 4 และการคืนเงินกู
ของลูกหนี้ เปนผลใหการเติบโตของเงินใหกยู มื ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ คางรับ ลดลงรอยละ 23 สูระดับ 2,818.54 ลานบาท
และจากสวนตางของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ แี นวโนมลดลงอยางตอเนือ่ ง สงผลใหบริษทั มีรายไดดอกเบีย้ และเงินปนผลสุทธิลด
ลงจาก 210.26 ลานบาทในป 2543 เปน 192.27 ลานบาทในป 2544
สําหรับธุรกิจหลักทรัพยนั้นแมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดโดยรวมเฉลีย่ ตอวันทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบเทาตัว
แตจากการเปดเสรีคา ธรรมเนียมนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ทําใหบริษทั มีรายไดคานายหนาลดลงเหลือเพียง 18.08 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 64 จากป 2544 แตเนือ่ งจากดัชนีตลาดหลักทรัพยไดมกี ารปรับตัวดีขน้ึ และผลตอบแทนของตรา
สารหนี้ลดลงตามอัตราดอกเบีย้ ทีล่ ดลงอยางตอเนือ่ ง ประกอบกับปนบ้ี ริษทั ไมมกี ารขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการดอยค า
ของเงินลงทุนเชนทีเ่ กิดขึน้ ในป 2543 ทําใหในป 2544 บริษทั มีกําไรจากเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนทัง้ ทีเ่ กิด
ขึน้ แลวและยังไมเกิดขึน้ เพิม่ ขึน้ เปน 74.59 ลานบาทจากขาดทุนจํานวน 33.08 ลานบาท นอกจากนีร้ ายไดคา ธรรมเนียม
และบริการเพิม่ ขึน้ จาก 29.82 ลานบาทในป 2543 เปน 33.81 ลานบาทในป 2544 ทําให ณ สิน้ ป 2544 บริษทั สามารถทํา
กําไรสุทธิไดในจํานวนทีใ่ กลเคียงกับป 2543 คือที่ระดับ 67.25 ลานบาทหรือคิดเปนกําไรตอหุน เทากับ 0.67 บาท
แนวโนมในป 2545 นั้นคาดวาภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยรวมนาจะมีการปรับตัวในทางที่ดีขึ ้นจากปจจัย
สนับสนุนทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ การทีร่ ฐั บาลใชทง้ั นโยบายการเงินและการคลังในการกระตุน การบริโภค
ภายในประเทศและการลงทุนชวงปทผ่ี า นมานาจะเห็นผลไดชดั เจนขึน้ ในปน้ี และการฟน ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่
เร็วกวาที่คาด นาจะชวยเพิม่ มูลคาการสงออกของประเทศไทยเชนกัน
แมหลายฝายออกมาคาดการณวาแนวโนมขาลงของอัตราดอกเบี้ยนาจะสิ้น สุดลงแลว แตแนวโนมขาขึ้นของ
อัตราดอกเบีย้ นาจะถูกจํากัดโดยสภาพคลองทีเ่ หลืออยูเ ปนจํานวนมาก อัตราดอกเบีย้ ในปนจ้ี งึ นาจะอยูใ นระดับทีไ่ มทําลาย
บรรยากาศการลงทุนหรือการแกปญ
 หาหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิดรายได
ธุรกิจหลักทรัพยปนี้นาจะใหผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการที่ทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมขัน้ ตํ่าในการซือ้
ขายและกํ าหนดเพดานผลตอบแทนของเจาหนาที่การตลาด ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยคาดวาจะเพิ่มขึ้น
สําหรับธุรกิจเงินทุนนาจะใหผลตอบแทนไดในระดับใกลเคียงกับปที่ผานมา บริษัทจะพยายามรักษาระดับของรายไดให
มั่นคงเพื่อใหไดมาซึ่งกําไรอยางตอเนื่องและเพียงพอที่จะสรางผลตอบแทนใหทุกฝายพึงพอใจ คณะกรรมการ ใครขอ
ขอบคุณผูถ อื หุน พนักงาน ลูกคาและนักลงทุนทุกทานทีไ่ ดใหการสนับสนุนบริษทั เปนอยางดีตลอดทัง้ ปทผ่ี า นมา

( นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา )
ประธานกรรมการบริษัท
-1-

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนผูถ อื หุน
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบันของบริษัท ประกอบดวย
1. นายปราโมช
พสุวัต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข
กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐพัชร
เจียรวงศ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย การดูแลรายงานและงบการเงินของบริษทั ใหถกู ตองตรง
ตอความเปนจริง ครบถวนและเชือ่ ถือได การดูแลใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม การดูแล
ใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดและกฎหมาย การพิจารณาการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วของกันหรือรายการที่
อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทัง้ ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ที่
ผานมากรรมการตรวจสอบแตละทานสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางเปนอิ สระ ไมถกู ชีน้ ําหรือครอบงําจากบุคคลใด ไมวา
จากภายในหรือภายนอกบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 7 ครั้ง ในป 2544 และตนป 2545 อีก 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดในการ
ประชุมดังนี้
1. พิจารณารายงานและงบการเงินรายไตรมาสและประจํางวดบัญชี โดยจะพิจารณารายการสําคัญในรายงาน
และงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดขอใหฝายจัดการชี้แจงในกรณีทเ่ี กิดความแตกตางของตัว
เลขอยางมีนยั สําคัญในงบการเงินปปจ จุบนั กับปกอ น ตลอดจนขอใหฝา ยจัดการและผูส อบบัญชีรายงานวา
มีประเด็นใดทีเ่ ปนปญหาสําคัญ และแนวทางในการดําเนินการแกไข เชน เรือ่ งภาษีเงินได เปนตน
2. คณะกรรมการใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพือ่ จะกําหนดแนวทางในการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของหนวยงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานและงบการเงินของบริษทั ซึง่ มีบริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด เปน
บริษทั ยอย เพียงสิน้ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ไดถกู จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี ปนทีร่ บั รองทัว่ ไป โดยอยูบนราก
ฐานของการจัดใหมกี ารบันทึกขอมูลทางบัญชีทถ่ี กู ตอง เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ผานการตรวจสอบโดยผูส อบบัญชีภาย
นอกซึง่ เปนสํานักงานสอบบัญชีมาตรฐาน จึงเห็นชอบนําเสนอรายงานและงบการเงินดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ตอไป
อนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาข อเสนอการเปนผูสอบบัญชีของ
บริษทั สําหรับงวดบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยมีนายโสภณ
เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ นายณรงค พันตาวงษ นางสาวรุง นภา เลิศสุวรรณกุล คนใดคนหนึง่ เปนผูต รวจสอบบัญชีและใหความเห็น
ตองบการเงินของบริษทั และบริษทั ยอย
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ปราโมช พสุวตั
(นายปราโมช พสุวตั )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2545
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รายงานประจําปของคณะกรรมการ
บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 146
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษทั
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่
: บมจ. 146
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจเงินทุน
ทีต่ ง้ั สํานักงานใหญ : ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต
แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
: 0-2677-4300
โทรสาร
: 0-2677-4301
Home Page
: www.bfit.co.th
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด – บริษัทยอย
ทะเบียนเลขที่
: (ก) 21/2543
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจหลักทรัพย
ทีต่ ง้ั สํานักงานใหญ : ชั้น 22 อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต
แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
: 0-2677-4330
โทรสาร
: 0-2677-4331
ทีต่ ง้ั สาขาสีลม
โทรศัพท
โทรสาร

: ชั้น 8 อาคารกรุงเทพประกันภัยสีลม 302 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
: 0-2237-8000
: 0-2237-8095

รายละเอียดการถือหุน ในบริษทั อืน่ ตัง้ แตรอ ยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ชื่อบริษัท

จํานวนเงินลงทุน (บาท) สัดสวน(%)

หุน สามัญ :
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด
บริษทั ซีเคียวริตี้การพิมพ จํากัด

399,999,940
100,000
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99.99
10.00

1. ชือ่ บริษทั
ทีอ่ ยู

: บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
: ชั้น 22 อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทร แขวงทุง มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท 0-2677-4330 โทรสาร 0-2677-4331
ทุนจดทะเบียน : หุน สามัญจํานวน 40,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 10 บาท
ทุนเรียกชําระ : หุน สามัญจํานวน 40,000,000 หุน เรียกชําระเต็มมูลคาแลว รวม 400,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักทรัพย

2. ชือ่ บริษทั
ทีอ่ ยู

: บริษทั ซีเคียวริตี้การพิมพ จํากัด
: 9/9 ซอยพิพฒ
ั น ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2235-0343 โทรสาร 0-2233-1113
ทุนจดทะเบียน : หุน สามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 100 บาท
ทุนเรียกชําระ : หุน สามัญจํานวน 10,000 หุน เรียกชําระเต็มมูลคาแลว รวม 1,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจโรงพิมพ

ชือ่ ที่ตั้งสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท ของบุคคลอางอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2359-1200

ผูสอบบัญชี
นายรุทร เชาวนะกวี เลขทะเบียน 3247 และ/หรือ
นายณรงค พันตาวงษ เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
นางสาวรุง นภา เลิศสุวรรณกุล เลขทะเบียน 3516
บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
เลขที่ 193/136-137 เลครัชดาคอมเพล็กซ
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2264-0777

ทีป่ รึกษากฎหมาย
- ไมมี –

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
บริษทั มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 1,500 ลานบาท ประกอบดวยหุน สามัญจํานวน 150 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ
10 บาท และมีทนุ ทีอ่ อกและเรียกชําระแลว 1,000 ลานบาท ประกอบดวยหุน สามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ
ละ 10 บาท
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ผูถ อื หุน
ผูถ อื หุน รายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2544 มีดงั นี้
ชือ่ ผูถ อื หุน
1. China Development Industrial Bank Inc.
2. HSBC International Trustee (Singapore) Ltd.
3. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
4. นายโชน โสภณพนิช
5. บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก
6. น.ส. อรุวรรณ เตียวตรานนท
7. บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
8. น.ส. วลัย ดิลกวณิช
9. นางบุญศรี โสภณพนิช
10.บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร จํากัด

จํานวนหุน ทีถ่ อื % ของจํานวนหุน ทัง้ หมด
49,500,000
49.50
9,367,400
9.37
3,750,000
3.75
3,636,700
3.64
3,414,048
3.41
3,184,000
3.18
3,108,595
3.11
2,906,786
2.91
2,033,450
2.03
1,401,341
1.40

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : พันบาท

2544

2543

2542

สินทรัพยรวม
หนีส้ นิ รวม
สวนของผูถ อื หุน
รายไดดอกเบีย้ และเงินปนผล
รายไดทม่ี ใิ ชดอกเบีย้
รายไดรวม
รายไดสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จํานวนหุน (พันหุน )
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถ อื หุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ หุน (บาทตอหุน )
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน )
มูลคาตามบัญชีตอ หุน (บาทตอหุน )
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

7,299,168
6,214,103
1,085,065
371,166
131,735
502,901
267,435
67,253
100,000

6,971,470
5,979,575
991,895
435,697
52,713
488,410
270,361
77,064
100,000

6,625,817
5,719,262
906,555
491,517
260,398
751,915
201,247
14,556
100,000

13.37%
6.48%
0.94%
0.67
0.00
10.85
18.68%
176.46%
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15.78%
8.12%
1.13%
0.77
0.00
9.92
17.40%
410.86%

1.94%
1.72%
0.20%
0.15
0.00
9.07
17.86%
456.53%

ประเภทธุรกิจ
บริษทั ประกอบธุรกิจเงินทุน โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 4 ประเภท คือ
่ การพาณิชย
• กิจการเงินทุนเพือ
่ การพัฒนา
• กิจการเงินทุนเพือ
่ การจําหนายและบริโภค
• กิจการเงินทุนเพือ
่ การเคหะ
• กิจการเงินทุนเพือ
นอกจากนี้ บริษทั ยังไดรบั อนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการเปนทีป่ รึกษาทางการเงิน และผูแ ทนผูถ อื หุน กู
และ/หรือ ผูด แู ลผลประโยชนของกองทุนรวม อีกดวย
สําหรับธุรกิจหลักทรัพย บริษทั มีบริษทั ยอยคือ บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด ซึง่ บริษทั ถือหุน อยูเ กือบรอยละ 100
โดยบริษทั ยอยดังกลาวมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท คือ
้ ขายหลักทรัพย
• กิจการนายหนาซือ
• กิจการคาหลักทรัพย
• กิจการที่ปรึกษาการลงทุน
• กิจการจัดจําหนายหลักทรัพย
นอกจากนี้ บริษทั ยังไดรบั อนุญาตใหประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และ นายทะเบียนหลัก
ทรัพยอกี ดวย และเมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2545 ยังไดรบั อนุญาตสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ใหบริการเปนที่ปรึกษาทาง
การเงินเพิม่ อีกธุรกิจหนึง่

โครงสรางรายไดแยกตามแหลงที่มา
งบการเงินรวม บริษัทและบริษัทยอย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
จากเงินใหกูยืมและเงินฝาก
จากเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดทม่ี ใิ ชดอกเบีย้
คานายหนา
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไร(ขาดทุน)จากการปริวรรตเงินตรา
รายไดอน่ื
รวมรายไดทม่ี ใิ ชดอกเบีย้
รายไดรวม

2544
ลานบาท
%

2543
ลานบาท
%

2542
ลานบาท
%

190.31
180.85
371.16

37.84
35.96
73.80

245.60
190.10
435.70

50.29
38.92
89.21

299.81
191.71
491.52

39.87
25.50
65.37

18.08
74.59
33.81
5.26
131.74
502.90

3.60
14.83
6.72
1.05
26.20
100.00

49.46
(33.08)
29.82
6.51
52.71
488.41

10.13
(6.77)
6.10
1.33
10.79
100.00

179.87
13.16
45.94
14.83
6.59
260.40
751.92

23.92
1.75
6.11
1.97
0.88
34.63
100.00
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ตนทุนและคาใชจายทางการเงิน
งบการเงินรวม บริษัทและบริษัทยอย
ตนทุนและคาใชจา ยทางการเงิน
คาใชจายดอกเบีย้
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
โอนกลั บ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เนื่ อ งจาก
การปรับปรุงโครงสรางหนี้
รวมตนทุนและคาใชจายทางการเงิน

2544
ลานบาท
%

2543
ลานบาท
%

2542
ลานบาท
%

178.89
134.61
(78.04)
-

75.97
57.17
(33.14)
-

225.44
459.68
0.55
(467.62)

103.39
210.81
0.25
(214.45)

354.81
347.38
(151.52)

64.43
63.08
(27.51)

235.46

100.00

218.05

100.00

550.67

100.00

การดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจของบริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด ซึง่ เปนบริษทั ยอย
ตามทีไ่ ดรบั อนุญาต สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
• การใหบริการการลงทุนในตลาดเงิน
่ ทัง้ การใหกยู มื เพือ่ การพาณิชยและการใหกตู ามโครงการ
• การใหบริการดานสินเชือ
• การใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน
 ทนผูถ อื หุน
• การใหบริการเปนผูแ
• การบริหารเงินและการลงทุนในหลักทรัพย
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด
้ ขายหลักทรัพย
• การใหบริการเปนตัวแทนซือ
• การใหบริการซื้อขายตราสารหนี้
้ งชีพ
• การใหบริการจัดการกองทุนสํารองเลีย
่ รึกษาการลงทุน
• การใหบริการเปนทีป
ั อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2545)
• การใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน (ไดรบ
• การจัดจําหนายและรับประกันจําหนายหลักทรัพย
• การใหบริการนายทะเบียนหลักทรัพย
่ บัญชีของบริษทั
• การลงทุนในหลักทรัพยเพือ

ธุรกิจของบริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
การลงทุนในตลาดเงิน
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ใหบริการรับฝากเงินในรูปตัว๋ สัญญาใชเงินแกบคุ คลทัว่ ไป นิติ
บุคคล มูลนิธิ สมาคมทีม่ เี งินหมุนเวียนเหลือใชชว่ั คราว ในวงเงินตัง้ แต 10,000 บาทขึน้ ไป ดวยอัตราดอกเบีย้ ทีส่ อดคลอง
กับสภาวะของตลาดเงิน โดยแบงเปนแบบจายคืนเมื่อทวงถามและจายคืนตามกํ าหนดเวลา ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัท
สามารถนํามาคํ้าประกันการกูย มื ได และเปนทีย่ อมรับจากสถาบันการเงินทัว่ ไป นอกจากนี้ บริษัทสามารถจัดหาตราสาร
-7-

การพาณิชยไวบริการ เชน ตั๋วการคา ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ เงินทีธ่ นาคารรับรอง และตัว๋ สัญญาใชเงินของบริษทั ชัน้ นําในประเทศ
โดยมีสญ
ั ญารับซือ้ คืนเพือ่ ใหมคี วามคลองตัว และคํานึงถึงผลประโยชนทล่ี กู คาจะไดรบั เปนหลัก

การใหกูยืมเพื่อการพาณิชย
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) มีบริการการใหสนิ เชือ่ เพือ่ การพาณิชยแกบริษทั และหางรานทัว่ ไป
โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในรูปแบบของการใหกยู มื เพือ่ ใหสอดคล องกับความจําเปนของแตละกิจการ ตลอดจนถึง
อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ปนธรรมแกทง้ั สองฝาย เชน บริการการใหกยู มื ประเภทเผือ่ เรียกหรือเงินกูร ะยะสัน้ ทีม่ กี ําหนดชําระคืนที่
แนนอน เพือ่ ใชเปนทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อการชําระราคาของสินคาที่สั่งซื้อ หรือเพือ่ การขยายวงเงินการใหเครดิต
กับลูกคาของกิจการ บริการการใหวงเงินขายลดเช็คของลูกคาที่เกิดจากการขายสินคาของกิ จการในกรณีที่กิจการนั้น
ตองการใชเงินกอนเช็คลูกคาถึงกําหนดชําระ บริการการใหสนิ เชือ่ ระยะยาวเพือ่ การขยายและลงทุนของกิจการ ทัง้ นี้ อาจ
ใหบริการทัง้ หมดโดยบริษทั เองหรือใหบริการรวมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เปนตน อัตราดอกเบีย้ ของการใหกยู มื เพือ่ การ
พาณิชยไมวา จะเปนเงินกูป ระเภทเผือ่ เรียก เงินกูร ะยะสัน้ และเงินกูร ะยะยาว บริษทั สามารถใหบริการในรูปของอัตราดอก
เบีย้ คงทีห่ รืออัตราดอกเบีย้ ลอยตัวตลอดอายุเงินกู

การจัดโครงสรางทางการเงินแกบริษทั และการใหกตู ามโครงการ
โครงสรางทางการเงินที่มีอัตราสวนของเงินกูและเงินทุนทีเ่ หมาะสมเปนทีย่ อมรับของสถาบันการเงินทัว่ ไปยอม
มีผลตอการดําเนินงานในระยะยาวของกิจการ การวางแผนทางการเงินโดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความชํานาญ และมี
ประสบการณในตลาดทุน ตลาดเงิน และตลาดตราสารหนี้ มีสว นทําใหกจิ การสามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จ และ
บรรลุถงึ เปาหมาย โดยมีเสถียรภาพทางการเงินทีม่ น่ั คงและมีตน ทุนทางการเงินทีเ่ หมาะสม
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) มีประสบการณทางดานการวิเคราะหและการวางแผนโครงสราง
ทางการเงินใหกับกิจการหรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม โครงการขยายงานทางดานผลิต หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกิจการ
ตลอดจนมีประสบการณทางดานการรับเปนทีป่ รึกษาทางดานการเงินใหกั บบริษทั มหาชนจํากัด หรือบริษทั จํากัด ทีม่ คี วาม
ประสงคจะระดมทุนในตลาดแรก โดยการเสนอขายหุนทุนหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพยอื่นๆ ใหกบั ประชาชนทัว่ ไป
หรือใหกับผูลงทุนเฉพาะที่เปนสถาบันตามคํ าจํ ากัดความของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการบริการทีจ่ ะจัดหาแหลงเงินกูจ ากสถาบันการเงินทัว่ ไป โดยใชเครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ปนที่
นิยมของตลาดเงิน เชน ตัว๋ สัญญาใชเงิน ตัว๋ แลกเงิน และบัตรเงินฝาก ดวยอัตราดอกเบีย้ ทีถ่ กู ทีเ่ สนอโดยสถาบันการเงินที่
เขาประมูลนัน้
นอกเหนือจากการดําเนินการทางดานการวิเคราะห และการวางแผนโครงสรางทางการเงินตลอดจนการรับหนาที่
เปนที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อระดมทุนโดยการจัดจําหนายหุน ทุนหรือตราสารหนีห้ รือหลักทรัพยอน่ื ๆ ใหแกกจิ การตางๆ
แลว บริษทั ยังพรอมทีจ่ ะรับเปนผูจ ดั หาเงินกูห รือผูใ หกยู มื โดยตรง หรือเปนผูใ หกยู มื รวมกับสถาบันการเงินอืน่ ตามแผน
โครงสรางทางการเงินทีบ่ ริษทั เปนผูจ ดั ทําขึ้น นอกจากนัน้ สําหรับหุน ทุนหรือตราสารหนีท้ จ่ี ะเสนอขายประชาชนทัว่ ไป
หรือใหกบั ผูล งทุนเฉพาะทีเ่ ปนสถาบันทีบ่ ริษทั รับเปนทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั ยอยของบริษทั ก็พรอมทีจ่ ะเขาทําหนาที่
เปนผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจําหนาย เพื่อใหกิจการมั่นใจไดวาแผนการระดมเงินทุนของกิจการนั้น
สามารถดําเนินไดตามแนวทางทีบ่ ริษทั ไดเสนอไว

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ใหบริการเปนทีป่ รึกษาทางดานการเงินใหกบั บริษทั มหาชนจํ ากัด
หรือบริษทั จํากัด ทีม่ คี วามประสงคจะระดมทุนในตลาดแรก โดยการเสนอขายหุน ทุนหรือตราสารหนีห้ รือหลักทรัพยอน่ื ๆ
ใหกับประชาชนทั่วไป หรือใหกับผูลงทุนเฉพาะตามคํ าจํ ากัดความของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
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ตลาดหลักทรัพย และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การใหบริการครอบคลุมตั้งแตศึกษาโครง
สรางทางธุรกิจและการเงินแกลกู คา ใหคําแนะนําถึงวิธกี ารระดมทุนทีเ่ หมาะสม การกําหนดราคา และวิธกี ารจําหนาย
นอกจากนี้บริษัทใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกบริษัทมหาชนและบริษทั จํากัด ในการเขาซือ้ หรือเขา
ถือหลักทรัพยเพือ่ ครอบงํากิจการ การเพิกถอนหลักทรัพยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และรายการตางๆ ทีต่ อ ง
มี ที่ปรึ กษาทางการเงิ นในการใหค วามเห็นตามประกาศตลาดหลั กทรั พยและ/หรือตามประกาศของสํ านักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

ผูแ ทนผูถ อื หุน กู
บริษทั ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการและใหบริการเปนผูแ ทนผูถ อื หุน กู
ดูแลผูอ อกหุน กูใ หปฏิบตั ติ ามขอ
กําหนดวาดวยสิทธิและหนาทีข่ องผูอ อกหุน กูแ ละผูถ อื หุน กู ทัง้ นีเ้ ปนการกระทําเพือ่ ประโยชนของผูถ อื หุน กูท ง้ั ปวง โดย
ปจจุบนั บริษทั ใหบริการผูแ ทนผูถ อื หุน กูแ กบริษทั จดทะเบียน จํานวน 5 ราย วงเงินประมาณ 9,800 ลานบาท

การบริหารเงินและการลงทุนในหลักทรัพย
นอกเหนือจากการใหบริการตางๆ ขางตน บริษทั ยังลงทุนในประเภทหลักทรัพยตา งๆ ทัง้ ในตลาดแรกและตลาด
รอง เชน หุน สามัญ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุน กูเ อกชน ตัว๋ เงิน เปนตน

ธุรกิจของบริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด
นายหนาตัวแทนซือ้ ขายหลักทรัพย
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัดเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 27 ใหบริการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยแกผูลงทุนที่เปนสถาบันและประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปบัญชีเงินสดและ
บัญชีมารจนิ ดวยบุคลากรทีม่ คี วามชํานาญและประสบการณสูง และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดวยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพื่อ
ใหลกู คาของบริษทั ไดรบั ประโยชนสงู สุด ทัง้ ความสะดวกรวดเร็วในบริการ รวมทัง้ ขอมูลขาวสารเพือ่ การตัดสินใจลงทุน
ทีท่ นั เหตุการณ บริการดานตัวแทนซือ้ ขายของบริษทั มีดงั นี้
- บริษทั ทําหนาทีเ่ ปนนายหนาติดตอซือ้ ขายหลักทรัพยใหกบั ลูกคา
- ใหคําปรึกษากับผูท ส่ี นใจในการซือ้ ขายหลักทรัพย
- ใหความชวยเหลือดานการเงินใหแกผถู อื หลักทรัพย

การซือ้ ขายตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด ใหบริการซื้อขายตราสารหนี้แกผูลงทุนที่สนใจทั้งที่เปนนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดาทัว่ ไป โดยเปนสมาชิกศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Dealing Centre) หมายเลข 7 ทําการซื้อขาย
ตราสารหนี้ระหวางสมาชิกในศูนย ซึง่ จะเปนการชวยสงเสริมตลาดรองเพือ่ รองรับตราสารหนี้ รวมทัง้ เปนการสรางสภาพ
คลองสําหรับตราสารหนีเ้ พือ่ ชวยพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ หเติบโตตอไปในอนาคต

การบริการบริหารจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) เปนบริษทั เงินทุนชัน้ นําทีเ่ ริม่ ใหบริการดานกองทุนเงินสะสมมา
นานตัง้ แตบริษทั เปดดําเนินการในป พ.ศ. 2512 นอกจากนี้ บริษทั ยังเปน 1 ใน 10 บริษทั แรกทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากกระทรวง
การคลังเปนบริษทั ผูจ ดั การกองทุนรับอนุญาตใหประกอบกิจการเปนผู จดั การกองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามกฎหมาย
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ภายหลังจากการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยตามนโยบายของกระทรวงการคลังแลว บริษทั หลักทรัพย
บีฟท จํากัด ไดรบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลจากกระทรวงการคลังเมือ่ วัน
ที่ 26 ธันวาคม 2543 และรับโอนธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคลประเภทกองทุนสํารองเลีย้ งชีพมาจากบริษทั เงินทุน
กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ตัง้ แตวนั ที่ 30 มีนาคม 2544 เปนตนมา
บริการบริหารจัดกองทุนสํารองเลีย้ งชีพของบริษทั มีดงั ตอไปนี้
- บริการใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎหมายและภาษีทเ่ี กีย่ วของกับกองทุน
- บริการเกีย่ วกับการจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน
- บริการบริหารกองทุนและทะเบียนสมาชิก
- บริการจัดการกองทุน
จากประสบการณและความชํานาญงานดานบริการจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพมากกวา 30 ป บริษทั จึงตระหนัก
ถึงความสําคัญของเงินกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพวาจะเปนเงินกอนสุดทายที่สมาชิกจะมีใชในวัยหลังเกษียณหรือเมื่อออกจาก
งาน ดังนัน้ การบริหารจัดการกองทุนของบริษทั จึงเนนประสิทธิภาพในการใหบริการเพือ่ ความมัน่ คง ยัง่ ยืน และคํานึงถึง
ผลประโยชนของกองทุนเปนประการสําคัญ บริษทั จึงไดรบั ความไววางใจและพึงพอใจจากลูกคาเปนอยางดีตลอดมา ใน
ปจจุบนั บริษทั ไดรบั ความไววางใจจากสถาบันชัน้ นําถึง 259 แหง ซึง่ เปนสถาบันการเงินถึง 12 แหง ทําใหมสี ว นแบงตลาด
ติดอันดับ 1 ใน 10 จากบริษทั จัดการรับอนุญาตทัง้ หมด 17 แหง มีจํานวนเงินกองทุนภายใตการจัดการของบริษทั ถึง 10,648
ลานบาท แผนบริหารและจัดการกองทุนของบริษทั เนนคุณภาพในการใหบริการใหเหมาะสมกับนโยบาย จุดมุง หมาย และ
ความตองการของแตละกองทุนที่อาจมีนโยบายที่แตกตางกัน โดยมุงพิจารณาเพื่อใหผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและ
สมํ่าเสมอแกสมาชิก เพือ่ ใหมกี องทุนเปนหลักประกันทีม่ น่ั คงแกสมาชิกเมือ่ ออกจากงาน

การเปนทีป่ รึกษาการลงทุน
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด ใหบริการเปนทีป่ รึกษาการลงทุน โดยบริษทั จะเปนผูท ําการรวบรวมคนควาวิจัย
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจัดทํารายงาน
วิเคราะหใหแกลูกคา ซึ่งจะเปนผูไดรับประโยชนจากการใชขอมูลจากผลการคนควาวิจัยของบริษัทเพื่อการลงทุนใน
ประเทศและตางประเทศ โดยลูกคาจะจายคาตอบแทนเปนรายเดือนหรือแตละงานตามที่ตกลงทํ าสัญญากันไว การให
บริการจะมีทง้ั ลูกคาในประเทศและตางประเทศ
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด (เดิมดําเนินงานในนามบริษทั เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน))
มีประสบการณใหบริการเปนทีป่ รึกษาการลงทุนแก THE BANGKOK FUND ซึง่ เปนกองทุนแรกทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ระดมเงิน
ทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนสวนใหญในหลักทรัพยของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หนวยลงทุนของกองทุนจดทะเบียนซือ้ ขายทีต่ ลาดหลักทรัพยลอนดอน ซึง่ ไถถอนหมดแลวในป 2542

การรับประกันจําหนายหลักทรัพย
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด (เดิมดําเนินงานในนามบริษทั เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) )
เปนผูบุกเบิกและรวมพัฒนาตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 30 ปนบั ตัง้ แตตง้ั บริษทั มา
บริษัทมีสวนรวมในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย และศูนยซอ้ื ขายหลักทรัพย
กรุงเทพ (เลิกดํ าเนินการแลว) จากประสบการณและความเขาใจอยางดียิ่งในธุรกิจหลักทรัพยของบริษั ททํ าใหบริษัท
สามารถใหบริการการจัดจําหนายและประกันการจําหนายหลักทรัพยทกุ ชนิด เชน หุน สามัญ หุน บุรมิ สิทธิ หุน กูแ ปลง
สภาพ หุน กู พันธบัตร ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงคของผูอ อกหลักทรัพย ไมวา การจัดจําหนายนั้นจะ
เปนการจัดจําหนายใหประชาชนทัว่ ไป หรือเปนการจัดจําหนายโดยตรงกับกลุม ลูกคาเปาหมาย บริษทั จะวางแผนการจัด
- 10 -

จําหนายหลักทรัพย โดยแยกกลุม ลูกคาเปาหมายและจัดสรรการจําหนายใหชดั เจน เพือ่ ใหการซือ้ ขายของหลักทรัพยนน้ั ใน
ตลาดรองมีสภาพคลอง

นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และในปจจุบนั ไดรับ
การแตงตัง้ ใหเปนนายทะเบียนหลักทรัพยใหแกรฐั วิสาหกิจและบริษั ทตางๆ วงเงินประมาณ 38,000 ลานบาท

การลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ บัญชีของบริษทั
บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด ลงทุนในหลักทรัพยและตราสารประเภทตาง ๆ ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย และบริษทั ทีม่ ไิ ดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทม่ี ปี จ จัยพืน้ ฐานดี เพือ่ บัญชีของบริษทั เอง โดยมีการกระจาย
การลงทุนในธุรกิจตางๆและการวิเคราะหความเสีย่ งเปนอยางดี

การเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญในรอบปทผ่ี า นมา
ภายหลังจากการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกันแลวเสร็จในป 2543 บริษทั ไดดําเนินธุรกิจเงิน
ทุนและธุรกิจอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั อนุญาต ในขณะทีบ่ ริษทั ยอยดําเนินธุรกิจในดานหลักทรัพยและธุรกิจอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั อนุญาต
โดยในระหวางป 2544 บริษัทไดโอนธุรกิจจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพและธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพยใหแกบริษทั
ยอย เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2544 และ 1 ตุลาคม 2544
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ป 2544 บริษทั ไดเขารวมโครงการและโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพบางสวนจํ านวน
322.35 ลานบาท ใหแกบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) จึงทําใหสดั สวนหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิดรายไดของบริษทั ลดลง
อยางมาก

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะธุรกิจเงินทุนป 2544
สภาวะการณโดยทั่วไป
ยอดสินเชือ่ ในระบบเงินทุนจํานวน 21 แหง ในชวง 11 เดือน ระหวาง มกราคม ถึง พฤศจิกายน มีการขยายตัวจาก
147,214 ลานบาทในป 2543 เปน 170,576 ลานบาทในป 2544 คิดเปนอัตรารอยละ 15.87 สาเหตุทท่ี ําใหยอดการขยายตัวมี
อัตราที่สูงเนือ่ งจากธุรกิจเงินทุนมีฐานของสินเชือ่ อยูใ นระดับตํ่าเมือ่ เทียบกับฐานสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย โดยยอดสิน
เชือ่ เชาซือ้ มีการขยายตัวจากมูลคา 24,128 ลานบาท เปน 43,529 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวในอัตรารอยละ
80.41 เนื่องจากบริษัทเงินทุนสวนใหญมีขอจํากัดในการขยายสินเชื่อ หลายบริษทั จึงนําเงินทุนสวนเกินไปลงทุนในตรา
สารหนี้ เชน พันธบัตรรัฐบาล หรือ หุน กูข องบริษทั เพือ่ เปนการเพิม่ ผลตอบแทนใหกบั ผูถ อื หุน สําหรับหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิด
รายได (NPL) ของระบบเงินทุนมีมลู คาเทากับ 15,453 ลานบาท ณ สิน้ เดือน ธันวาคม ป 2544 หรือคิดเปนอัตรารอยละ
9.46 ของสินเชือ่ รวมทัง้ ระบบเงินทุน โดยยอด NPL ไดลดลงอยางชัดเจน จาก ชวงตนป ซึง่ อยูใ นระดับ 34,235 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตรารอยละ 24.29 ของสินเชือ่ รวมโดยยอด NPL ที่ลดลงมาจากความสําเร็จของการปรับโครงสรางหนี้ การ
โอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพย (AMCs) รวมถึงบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย(TAMC)
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขันระหวางบริษทั เงินทุนในระบบทัง้ 21 แหง ไมนบั รวมบริษทั เครดิตฟองซิเอร ยังคงมีความรุน
แรงตลอดป 2544 สําหรับสวนแบงการตลาดจากยอดสินเชื่อ ณ สิน้ ป 2544 พบวา บริษทั เงินทุนทีเ่ ปนบริษทั จดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 10 แหง มียอดสินเชือ่ สูงถึง 157,000 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 96 ของ
สินเชือ่ รวม เปรียบเทียบกับยอดสินเชือ่ ของทัง้ ระบบที่ 163,000 ลานบาท ภาวะการแขงขันที่รุนแรง มีผลทําให บริษทั เงิน
ทุนจําเปนตองปรับกลยุทธทางธุรกิจเพื่อความอยูรอด บางบริษทั ไดเปลีย่ นไปมุง เนนเฉพาะกลุม ธุรกิจทีม่ คี วามถนัด ใน
ขณะทีบ่ ริษทั เงินทุนบางแหงไดดําเนินการยกฐานะขององกกรขึน้ เปนธนาคารพาณิชยแบบจํ ากัดธุรกรรม หรือ Restricted
Bank
แนวโนมการแขงขันในอนาคต
คาดวาบริษทั เงินทุนจะมีแนวโนมผลการดําเนินงานทีด่ ี เนือ่ งจากจะไดประโยชนจากสภาพอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ําทํา
ใหตนทุนทางการเงินในการดํ าเนินธุรกิจตํ่า นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชนตอการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทตางๆใหมี
ความคืบหนาไดอยางรวดเร็วซึง่ จะชวยลดปญหาของหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิดรายไดทง้ั รายใหม และ การกลับเขามาเปน NPL
อีกครั้งได อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํ ายังสงเสริมใหสินเชื่อมีการขยายตัวไดดีขึ้น จะเห็นไดจากการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เชน การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย รถยนตและพาณิชย เปนตน อยางไรก็ตาม กลุม ธนาคารพาณิชยซง่ึ มี
ความไดเปรียบในดานตนทุนทางการเงิน และกําลังรุกเขามาทําธุรกิจเชนเดียวกับบริษทั เงินทุน จะสงผลใหภาวะการแขง
ขันในธุรกิจเงินทุนจะมีแนวโนมรุนแรงขึน้ อีกในป 2545

ภาวะธุรกิจหลักทรัพยป 2544
สภาวะการณโดยทั่วไป
ในรอบป 2544 ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวดีข น้ึ พิจารณาไดจากมูล
คาการซือ้ ขายหลักทรัพยตอ วันปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากระดับ 3.74 พันลานบาท เปน 6.44 พันลานบาท หรือปรับตัวเพิม่ ขึน้ ใน
อัตรารอยละ 72.19 จากระยะเดียวกันของปกอ น ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.66 จุด
จากดัชนีวนั ปดทําการของป 2543 ที่ระดับ 269.19 จุด โดยภาวะการลงทุนไดรับผลจากความชัดเจนทางดานการเมืองภาย
ประเทศ และบริษทั ในตลาดหลักทรัพยมผี ลการดําเนินงานทีป่ รับตัวดีขน้ึ ประกอบกับรัฐบาลมีการกระตุน การลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯมากขึน้ โดยทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพือ่ นําเขามาจดทะเบียน สงผลใหนกั ลงทุนทัง้ ในประเทศและตาง
ประเทศกลับเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯมากขึน้
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเปดเสรีคาธรรมเนียมการซื้อขายจากเดิมที่เรี ยกเก็บจากลูกคาในอัตราคงที่มาเปนการ
เปดเสรี สงผลใหอุตสาหกรรมเกิดการแขงขันอยางรุนแรง ผูป ระกอบการสวนใหญใชกลยุทธดา นราคาเปนเครือ่ งมือใน
การแขงขัน และในขณะเดียวกันก็พยายามลดตนทุนการดํ าเนินงานโดยการควบรวมกิจการ ลดธุรกรรมทางดานหลัก
ทรัพยทไ่ี มมกี ําไรลง โดย ณ สิน้ ป 2544 มีบริษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพยทง้ั สิน้ 27 ราย ลดลงไป 1 รายจาก ป 2543 ซึ่ง
หยุดกิจการและอยูในระหวางการขายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย โดยบริษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพยทม่ี มี ลู คาซือ้ ขายสูง
สุด 10 อันดับแรกมีสว นแบงตลาดรอยละ 57.62 ของมูลคาการซือ้ ขายทัง้ หมด
แนวโนมการแขงขันในอนาคต
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีการประกาศเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราคาธรรมเนียมซือ้ ขายหลักทรัพยจากแบบ
ตอรองเสรีมาเปนอัตราขัน้ ตํ่าทีร่ อ ยละ 0.25 สําหรับลูกคาทุกประเภท และ อัตราขัน้ ตํ่าทีร่ อ ยละ 0.20 สําหรับลูกคาทีซ่ อ้ื
ขายผานอินเตอรเน็ต โดยเริม่ ใชตง้ั แตวนั ที่ 14 ม.ค. 2545 รวมทัง้ กําหนดใหบริษทั หลักทรัพยปรับปรุงการใหบริการแกลกู
คาโดยเฉพาะดานการวิเคราะหหลักทรัพย ในสวนของรัฐบาลเองก็พยามทีจ่ ะสงเสริมการลงทุนในตลาดทุนมากขึน้ โดยมี
การออกมาตรการกระตุน การลงทุน ทัง้ ในสวนของการเพิม่ อุปทาน เชน การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ แลวนําเขาจดทะเบียน
เพื่อที่จะเพิ่มขนาดของตลาดหลักทรัพยใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนทัง้ จากในประเทศและตางประเทศ และยัง
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แกไข พ.ร.บ.กฎหมายมหาชน โดยยกเลิกการกําหนดมูลคาทีต่ ราไวขน้ั ตํ่าของบริษทั มหาชน รวมถึงการใหบริษทั ตางๆ
สามารถนําสวนเกินมูลคาหุนและเงินสํ ารองตามกฏหมายมาหักลางผลขาดทุนสะสมได และในอีกดานหนึง่ ทางรัฐบาลก็
ไดมีการจัดตั้งกองทุนตางๆทั้งจากในประเทศ และตางประเทศเพื่อที่จะการเพิม่ อุปสงคในการเขามาลงทุนในตลาดหลั ก
ทรัพย จากมาตราการดังกลาวทําใหคาดวาภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยในป 2545 นาจะปรับตัวดีขน้ึ กวาป 2544
ซึง่ จะสงผลดีตอ ธุรกิจหลักทรัพย
อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันของธุรกิจหลักทรัพยจะยังมีความรุนแรงตอไป โดยแนวโนมการเขาซือ้ กิจการการ
เปนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยจากผูป ระกอบการรายใหมจากใบอนุญาตทีก่ ําลังเสนอขาย หรือใบอนุญาตทีเ่ หลือจากการ
ควบรวมกิจการระหวางบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ประกอบกับการที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย เปดโอกาสใหบริษทั หลักทรัพยทไ่ี มใชสมาชิกตลาดหลักทรัพยสามารถยืน่ ขออนุญาตสมัครเปนสมาชิก
ตลาดหลักทรัพยไดโดยเสียคาธรรมเนียมเปนจํ านวนที่ไมสูงมากนักเมือ่ เทียบกับปริมาณการซือ้ ขายทีค่ าดวานาจะดีขน้ึ ใน
ปนี้ ทําใหคาดวาการแขงขันจะรุนแรงขึ้น บริษัทหลักทรัพยตางๆจําเปนตองมีการปรับตัวทัง้ ในแงของการปรับปรุงคุณ
ภาพการใหบริการและคุณภาพงานวิจัย ตลอดจนการควบตนทุนในการดําเนินงานใหอยูใ นระดับทีต่ ่ํา รวมถึงการหารายได
จากคาธรรมเนียมหรือรายไดจากธุรกรรมใหมๆที่ทางการอนุญาตใหประกอบการได เพือ่ เปนการหารายไดเสริมธุรกรรม
ทางดานการเปนนายหนาหรือการคาหลักทรัพยทอ่ี าจจะลดลงไดในบางขณะ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสามารถแขงขันและอยูร อดไดใน
สภาวะปจจุบนั

ปจจัยความเสีย่ ง
ปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบตอผูอ อกหลักทรัพยและผูถ อื หลักทรัพยสามารถแยกไดดงั นี้
•

•

ความเสีย่ งจากภายนอกบริษทั ไดแก ภาวะเศรษฐกิจจากตางประเทศเชนการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐ
อเมริกาหรือประเทศญีป่ นุ ซึง่ จะสงผลกระทบตอการสงออกหรืออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยได ปจจัย
ความเสีย่ งทางการเมืองทัง้ ภายในและตางประเทศ ราคานํ้ามัน รวมถึงการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัดและระเบียบทีเ่ กีย่ วของทีป่ ระกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยอนั ทําใหทกุ บริษทั ตองปฏิบตั ติ าม ลวนเปนปจจัยความเสีย่ งภายนอกทีบ่ ริษทั ควบคุมไมได โดยทุก
บริษทั จะไดรบั ผลกระทบเชนเดียวกัน
ความเสีย่ งภายในบริษทั เปนความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และจะมีผลกระทบในแตละบริษทั มากนอยตางกันไดแก
1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลกระทบตอรายไดจากการปลอยสินเชื่อและตนทุนทางการเงินของบริษัท
ถาสวนตางของอัตราดอกเบีย้ (Interest Spread) จากการใหสนิ เชือ่ และตนทุนทางการเงินแตกตางกันมากจะทํ าให
บริษทั มีรายไดทม่ี าจากอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ในทางกลับกันถาสวนตางของอัตราดอกเบีย้ ตํ่าเนื่องจากสภาพคลองมี
จํานวนมาก ประกอบกับการขยายสินเชือ่ ทีต่ อ งทําอยางระมัดระวัง ทําใหอํานาจในการตอรองตํ่า จะสงผลลบตอ
รายไดจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยได อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย
อยางใกลชิด เพื่อปรับกลยุทธในการกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินกูและเงินฝากไดอยางเหมาะสมและมีประสิ ทธิ
ภาพ
นอกจากนีค้ วามผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ยังจะสงผลตอการลงทุนในหลักทรัพยของบริษทั โดยเฉพาะในสวนทีเ่ ปน
ตราสารหนี้กลาวคือ ถาอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโนมที่ปรับตัวสูงขึ้นจะสงผลใหการคาดการณอัตราผลตอบ
แทนในการลงทุนของตราสารหนีส้ งู ขึน้ ซึ่งหมายถึงราคาตลาดของตราสารหนี้นั้นๆจะลดลง ในภาวะเชนนีบ้ ริษทั
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สามารถเลือกทีจ่ ะลดความเสีย่ งเรือ่ งราคาของหลักทรัพยได โดยการปรับ Duration ของตราสารหนี้ใน Portfolio ให
มีอายุเฉลีย่ ทีส่ น้ั ลง ประกอบกับการเลือกลงทุนในตราสารหนีท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคลองในการซื้อขาย
ณ สิน้ ป 2544 บริษทั มีการลงทุนในตราสารหนีเ้ ผือ่ ขายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจํ านวน 1,814 ลานบาท ซึง่ ถา
อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย
จํานวนดังกลาวมีการเปลีย่ นแปลงลดลงหรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.55 ของมูลคาเงินลงทุน อยางไรก็ตาม หากบริษทั ถือ
เงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขายจนครบกําหนด มูลคาเงินลงทุนในตราสารดังกลาวของบริษทั จะไมไดรบั กระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ แตอยางใด
นอกจากนี้ บริษทั มีการลงทุนในตราสารหนีท้ ถ่ี อื จนครบกําหนดไถถอนจํานวน 1,213 ลานบาท ซึง่ การเปลีย่ น
แปลงของอัตราดอกเบีย้ จะไมมผี ลตอการบันทึกบัญชีของบริษทั แตอยางใด โดยบริษทั จะไดรบั ผลตอบแทนตาม
อัตราผลตอบแทนทีไ่ ดลงทุนไว

2. ความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่
การใหสินเชื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสินเชื่ อปกติเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดโดยมี
สาเหตุมาจากปจจัยตางๆเชนผลประกอบการที่ขาดทุนของลูกหนี้จากการทีภ่ าวะเศรษฐกิจตกตํ่า กําลังซือ้ ทีล่ ดลง
ของผูบริโภค กําลังการผลิตสวนเกินทีเ่ หลืออยูเ ปนจํานวนมาก ปจจัยทีก่ ลาวมาขางตนทําใหลกู หนีไ้ มสามารถชําระ
เงินตนและดอกเบีย้ ได
ดังนั้นบริษัทจึงมีการปองกันความเสี่ยงโดยเริ่มตั้งแตการกํ าหนดนโยบายในการใหสินเชื่อที่เปนแบบอนุรักษนิยม
และเนนการใหสนิ เชือ่ ทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลรายกลางถึงรายใหญ เนือ่ งจากลูกคาทีเ่ ปนนิตบิ คุ ลขนาดกลางและขนาดใหญ
มีความเสี่ยงของฐานะทางการเงินที่ตํ่ ากวาลูกคานิติบุคคลรายยอยและบุคคลธรรมดา โดยบริษัทจะมีเจาหนาที่
วิเคราะหสินเชื่อทําการวิเคราะหสถานะของลูกคาแลวนํ าเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อขออนุมัติสิน
เชือ่ ตอไป โดยผูม อี ํานาจในการอนุมตั แิ ละวงเงินในการอนุมตั จิ ะมีการกํ าหนดอยางชัดเจน นอกจากนีเ้ พือ่ เปนการ
ลดความเสี่ยงในการใหสินเชื่อแบบกระจุกตัว บริษทั ไดมกี ารกระจายการใหสนิ เชือ่ ในหลายอุตสาหกรรมทีม่ แี นว
โนมที่ดีเพื่อเปนไปตามนโยบายการใหสินเชื่อของบริษัทและสอดคลองกับการปฎิบัติตามขอกําหนดของธนาคาร
แหงประเทศไทย
อยางไรก็ตามแมบริษัทจะใชความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่ออยางเต็มที่แลว หากกรณีที่ลูกหนี้เริ่มมีปญหา
บริษัทจะมีหนวยงานที่ติดตามอยางใกลชิดและรายงานใหผูรับผิดชอบทราบโดยเร็วเพื่อจะไดหาทางแกไขไดอยาง
รวดเร็ว และถาตองตัง้ สํารอง บริษทั จะยึดตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยอยางเครงครัด และในบาง
กรณีบริษัทไดมีการตั้งสํ ารองสูงกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดซึ่งแสดงใหเห็นถึงนโยบายอนุรักษนิยม
ของทัง้ การใหสนิ เชือ่ และการตัง้ สํารองของบริษัท

3. ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
คาเงินบาทที่ออนตัวมีผลตอภาระหนี้ตางประเทศเพราะทํ าใหบริษัทตองชําระหนี้คืนดวยจํานวนเงินบาทที่สูงขึ้น
ปจจุบันบริษัทไมมีภาระเรื่องความเสี่ยงอันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ย นเพราะไมมีหนี้สินเปนเงินตราตางประเทศ
สําหรับเงินลงทุนทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศบริษทั ไดมกี ารตัดบัญชีเรี ยบรอยแลว

4. ความเสีย่ งเรือ่ งความเพียงพอของเงินกองทุน
เงินกองทุนทีม่ อี ยูข องบริษทั สวนใหญจะใชเพือ่ การใหสนิ เชือ่ และการลงทุน ซึง่ ความเสีย่ งของสินทรัพยทล่ี งทุนจะ
มีอตั ราความเสีย่ งทีแ่ ตกตางกันในแตละประเภท บริษทั ไดพยายามจัดสรรเงินกองทุนไปสูก ารลงทุนอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยบริษัทดํ ารงอัตราสวนของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเกินกวาที่ธนาคารแห ง
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ประเทศไทยกําหนด อยางไรก็ตามเพื่อเปนการควบคุมความเสีย่ งเรือ่ งความเพียงพอของเงิ นกองทุนในการใหสนิ
เชื่อและเงินลงทุน หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบทางดานสินเชือ่ จะรายงานในลักษณะรายวันเพือ่ ควบคุมยอดการเบิกจาย
สินเชื่อไมใหเกินวงเงินทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ ในขณะทีด่ า นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั จะมีการควบคุมการลงทุน
ไมใหมลู คาราคาตนทุนทีล่ งทุนนัน้ เกินกวารอยละ 60 ของเงินกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมนบั รวมตราสาร
ทุนทีไ่ ดรบั จากการปรับโครงสรางหนี้ นอกจากนีเ้ มือ่ แยกเปนรายลูกคา จะมีการนําเงินลงทุนพิจารณารวมกับการ
ใหสนิ เชือ่ โดยผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายใหตดิ ตามและควบคุมเพือ่ ใหแนใจไดวา สินทรัพยเสีย่ งทัง้ 2 ประเภทของลูกคา
รายหนึง่ รายใดตอเงินกองทุนไมเกินอัตราสวนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ณ สิน้ ป 2544 บริษทั มีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ งเปนจํานวนสูงถึงรอยละ 18.68 เปรียบเทียบกับรอยละ 8 ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด จึงไมมปี ญ
 หาเรือ่ งความเพียงพอของเงินกองทุน และคาดวาเพียงพอสําหรับรอง
รับการขยายการใหสินเชื่อและการลงทุน รวมถึงรองรับการเสือ่ มคาของสินทรัพยในอนาคต
นอกจากนี้ หากมีการเสือ่ มคาของสินทรัพยจํานวนมากในอนาคต ซึง่ อาจสงผลใหเงินกองทุนของบริษทั อาจตํ่ากวา
เกณฑทธ่ี นาคารแหงประเทศไทยกําหนด กลาวคือ ถาเงินกองทุนตามกฎหมายของบริษทั ตํ่ากวารอยละ 75 ของทุน
ชําระแลวของบริษทั จะมีผลทําใหบริษทั กูย มื เงินหรือรับเงินจากประชาชนตอไปไมได เวนแตจะไดรบั ความเห็น
ชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ดังนัน้ บริษทั จึงไดเตรียมการรองรับปญหาความเพียงพอของเงินกองทุน โดยได
เพิม่ ทุนจดทะเบียนขึน้ อีก 45 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 10 บาท ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวและบริ ษัทสามารถที่จะเรียกชําระคาหุน เพิม่ ทุนไดทนั ที
จนถึงสิน้ ป 2546

5. ความเสีย่ งจากความไมสมั พันธในเรือ่ งเวลาของแหลงทีม่ าและแหลงที ใ่ ชไปของเงินทุน
ความเสีย่ งนีถ้ า เกิดขึน้ จะสงผลตอสภาพคลองของบริษทั ได ณ สิน้ ธันวาคม 2544 บริษทั มีแหลงทีม่ าของเงินทุน
สวนใหญมาจากเงินฝากและรอยละ 84.3 เปนเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาฝากไมเกิน 12 เดือน ซึง่ เปนไปโดยปกติของ
พฤติกรรมการฝากเงิน ในขณะที่การปลอยสินเชื่อประมาณรอยละ 43.3 เปนการปลอยกูท ม่ี อี ายุมากกวา 1 ป โดย
เนนในกลุม อุตสาหกรรมและพาณิชย แมเงินฝากจะมีระยะเวลาฝากตํ่ากวา 12 เดือนแตสว นใหญเมือ่ ครบกําหนดจะ
มีการฝากตอไปอีก ประกอบกับบริษทั สามารถเพิม่ เงินฝากประเภทฝากเกิน 12 เดือนจากรอยละ 6.10 ของยอดเงิน
ฝากรวมในป 2543 เปนรอยละ 15.73 ในป 2544 ทําใหบริษทั สามารถจัดการปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

6. ความเสีย่ งเรือ่ งสภาพคลอง
ความเสีย่ งเรือ่ งสภาพคลองเกิดจากการทีบ่ ริษทั ไมสามารถจายชําระหนีค้ นื ไดเมือ่ หนีด้ งั กลาวครบกําหนด บริษทั มี
วิธีควบคุมและบริหารความเสี่ยงตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดใหตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมตํ่า
กวารอยละ 6 ของยอดรวมเงินฝากไดรบั จากประชาชน ทัง้ ในและนอกประเทศ ในรูปของเงินฝากทีธ่ นาคารแหง
ประเทศไทย การถือครองพันธบัตร และ เงินฝากทีส่ ถาบันการเงินทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ สภาพคลองทีเ่ หลือ
สามารถปลอยสินเชือ่ หรือลงทุนเพือ่ เพิม่ ผลตอบแทนใหบริษทั แตเมือ่ มีความตองการใชเงินเชนในกรณีการจายคืน
หนี้ตามตัว๋ สัญญาใชเงินทีค่ รบกําหนดหรือขยายสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ ทางหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบจะมีการรับรูล ว งหนาจึงมี
เวลาเตรียมสภาพคลองไวรองรับไดอยางเพียงพอ จากรายงานสถานะภาพทางการเงินรายวันทําใหบริษทั บริหาร
สภาพคลองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เมือ่ เกิดความตองการใชเงินอยางฉุกเฉินหรือไมไดมกี ารแจง
ลวงหนา บริษัทไดจัดใหมบี ญ
ั ชีเพือ่ ใชยามฉุกเฉินอยางเพียงพอซึง่ พรอมเบิกจายไดตลอดเวลาในรูปของวงเงินสิน
เชื่อจากธนาคารและสภาพคลองสวนเกินทีม่ อี ยูใ นตลาดซือ้ คืนพันธบัตร ในป 2544 ทีผ่ า นมา ภาวะตลาดเงินมี
สภาพคลองมาก ทําใหบริษทั ไมมปี ญ
 หาในเรือ่ งการจัดการแตอยางใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษทั มีการ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองในอัตรารอยละ 31.00 ของยอดเงินกูแ ละเงินรับฝาก
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7.

ความเสีย่ งจากการผันผวนของตลาดหลักทรัพย
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพยทส่ี ง ผลใหดชั นีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและมูลคาการซือ้ ขายลดลง สง
ผลโดยตรงตอรายไดธรุ กิจนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยและการลงทุนเพือ่ บัญชีบริษทั ในทางทีล่ ดลงเชนกัน รวมถึง
การลดลงของธุรกิจใหคําปรึกษาทางการเงินดวยจากรายไดที่อาจจะลดลง ปจจัยดังกลาวทําใหฝายบริหารตองหา
รายไดเพิม่ ขึน้ จากธุรกิจใหมทท่ี างการอนุญาตใหทําได และลดคาใชจา ยทีไ่ มจําเปน เชน มีการหมุนเวียนพนักงาน
แทนการรับใหม เปนตน

8. ความเสีย่ งดานเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทสวนใหญเปนหุนสามัญของบริษัทจํ ากัดทั่วไปที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยและเปนหุนสามัญที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและนอก
ตลาดหลักทรัพย ในขณะที่การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนโดยตรงเปนการลงทุนโดยผานบริษทั ยอย การลงทุน
ดังกลาวจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดเนื่องจากตองมีการปรับราคาทุกงวดบัญชี อยางไรก็ตามเงิน
ลงทุนของบริษทั สวนใหญจะเปนการลงทุนในหุน ทีม่ พี น้ื ฐานดีและมีการจายเงินปนผลในอัตราทีส่ งู
นอกจากนี้
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนซึ่งเปนผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ยังมีนโยบายในการตัดขาดทุน (Stop Lost) เมือ่ หลัก
ทรัพยเพื่อการซื้อขาย (Trading) มีราคาปรับตัวลดลงถึงระดับหนึง่ เพือ่ เปนการปองกันผลขาดทุนทีอ่ าจจะเกิดขึน้
เปนจํานวนมากได
9. ความเสีย่ งในการพึง่ พามูลคาการซือ้ ขายของลูกคา 10 รายแรก
กลุม ธุรกิจนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยมคี วามเสีย่ งในการพึง่ พาลูกคารายใหญ เนือ่ งจากมูลคาการซือ้ ขายของลูกคา
10 รายแรกตอมูลคาซือ้ ขายหลักทรัพยรวม มีสดั สวนคอนขางสูง การสูญเสียลูกคารายใหญ 10 รายแรก จะสงผล
กระทบกับรายไดของกลุม ธุรกิจหลักทรัพย ดังนัน้ กลุม ธุรกิจหลักทรัพยมนี โยบายลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัว
ของกลุม ลูกคา โดยคาดวาจะมีความพยายามขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น เชนการเพิ่มการซื้อขายผานทาง อิน
เตอรเนตเพิม่ ความรูใ หแกเจาหนาทีก่ ารตลาดใหทนั กับเหตุการณท เ่ี ปลีย่ นไป เปนตน นอกจากนีย้ งั อาจจะมีการ
เสริมทีมเจาหนาทีก่ ารตลาดหลักทรัพยใหมเพิม่ เติม ในกรณีทส่ี ภาพตลาดฯมีแนวโนมในการปรับตัวทีด่ ขี น้ึ
10. ความเสีย่ งในการแขงขัน
จากการควบรวมและหยุดการดํ าเนินงานของโบรกเกอรหลายแหงทํ าใหมีใบอนุญาตเหลือพอที่จะขายในตลาดอยู
จํานวนหนึง่ นอกจากนีซ้ บั โบรกเกอรยงั สามารถทีจ่ ะเปนโบรกเกอรไดถา จายคาธรรมเนียมตามทีต่ ลาดหลักทรัพย
กําหนด ดังนัน้ ถาสภาวะของตลาดดีขน้ึ จะทําใหธรุ กิจนายหนามีคแู ขงมากขึน้ ซึง่ บริษทั จะพยายามลดความเสีย่ ง
จากการแขงขันทีจ่ ะรุนแรงขึน้ ในอนาคตจากความพยายามทีจ่ ะขยายฐานลูก คา
และลดการพึง่ พาเจาหนาทีก่ าร
ตลาดโดยเนนความสําคัญมาทีต่ วั บริษทั โดยการเสนอบริการทีด่ ที ส่ี ดุ ใหลกู คา
11. ความเสีย่ งเรือ่ งการบริหารจัดการ
ผูบ ริหารสวนใหญของบริษทั ไดรว มงานกับบริษทั มาเปนระยะเวลานาน และมีประสบการณสงู ทําใหเขาใจถึง
ปญหาและสามารถจัดการงานบริหารไดบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นจากการบริหารทีส่ ามารถจะผานพน
วิกฤตมาได อยางไรก็ตามบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะถายทอดความรูแ ละประสบการณรวมถึงการกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการใหผบู ริหารระดับกลางมากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการทีไ่ มสามารถบริหารจัดการไดอยางตอเนือ่ ง
12. ความเสีย่ งเรือ่ งระบบขอมูลสารสนเทศ
ระบบขอมูลทีท่ นั สมัย ถูกตองและทันเวลามีสว นสําคัญตอการแขงขันทางธุรกิจ และมีผลตอการตัดสินใจและผล
การดําเนินงาน โดยสามารถแบงออกไดเปน
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ั นาโดยบุคลากรของบริษทั เอง ซึง่ ปจจุบนั ไดใชงานอยาง
12.1 ระบบงานและระบบฐานขอมูลของบริษทั ซึง่ ไดพฒ
มีประสิทธิภาพมาเปนเวลานาน สามารถรองรับความตองการของผูใช ปจจุบันเทคโนโลยีดานสารสนเทศมี
การพัฒนาตลอดเวลา ดังนัน้ บริษทั จึงเรงพัฒนาระบบงานและระบบฐานขอมูลใหม เพือ่ ใหทนั สมัยและรองรับ
ความตองการและการแขงขันทางธุรกิจ
12.2 ดาน Hardware บริษทั มีระบบปองกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตา งๆ โดยมีแผน
การสํารองขอมูล รวมถึงเครือ่ งคอมพิวเตอรสํารอง ในกรณีเครือ่ งคอมพิวเตอรหลักเกิดปญหาหรือไดรบั ความ
เสียหาย
12.3 ดาน Network บริษทั จัดตัง้ อุปกรณเครือขายทีท่ นั สมัย ทําใหผใู ชระบบงานสามารถสือ่ สารไดสะดวกและรวด
เร็ว รวมทัง้ บริษทั ไดตดิ ตัง้ ระบบเพือ่ ปองกันภัยจากภายนอกทีจ่ ะเขามาในระบบเครือขายของบริษัท นอกจาก
นี้ บริษทั ยังมีเครือขายทีเ่ ชือ่ มโยงกับบุคคลภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหง
ประเทศไทย เปนตน โดยบริษทั ไดจดั เตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) และเครือขายสํารอง ไวในกรณี
ทีเ่ ครือขายปจจุบนั ทีเ่ ชือ่ มโยงกับบุคลภายนอกเกิดปญหา เพือ่ ใหบริษทั สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
12.4 ดานบุคลากร บริษทั มีบคุ ลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามรูค วามสามารถ บริษทั ใหความ
สนับสนุนในการฝกอบรม เพือ่ ใหบคุ ลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ทันตอเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาอยาง
ตอเนือ่ งในปจจุบนั
13. ความเสีย่ งเรือ่ งบุคลากร
บุคลากรสวนใหญรวมงานกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน จึงมีอายุงานและประสบการณสูง อยางไรก็ตามใน
ภาวะที่มีการแขงขันที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บุคลากรบางรายอาจไมสามารถปรับตัวในการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว ดังนัน้ บริษทั จึงไดมนี โยบายใหมกี ารอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากร และเพิม่ บุคลากรใหมบาง
สวนเพื่อเสริมทีมงานของบริษทั ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ รองรับการแขงขันทีค่ าดวาจะรุนแรงขึน้ ใน
อนาคต

การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะเจาหนาที่
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาทีจ่ ดั การบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติท่ี
ประชุมผูถ อื หุน ตลอดจนเปนผูจ ดั ใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ทัง้ สามัญและวิสามัญของบริษัท เวนแตในกรณีทเ่ี รือ่ งใดๆที่
ประกาศขอบังคับหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของไดระบุไวใหขอมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน กอนการดําเนินการ คณะกรรมการจะตอง
ปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุในกฎหมายทีเ่ กีย่ วของนัน้ ๆ
ณ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายเชิดชู โสภณพนิช
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คณะกรรมการบริษัท
1. นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประธานกรรมการ

นายปราโมช พสุวตั
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
ดร.ณัฐพัชร เจียรวงศ
นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
นายแซมมวน ชิ (Mr.Samuel Shih)
นายคา-วา โยว (Mr.Kah-Hua Yeo)
นายภัค เพงศรี

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการ

อํานาจหนาทีค่ ณะเจาหนาทีบ่ ริหาร
คณะเจาหนาที่บริหารมีอํานาจจัดการกิจการและการดําเนินงานของบริษทั โดยใหเปนไปตามขอบังคับของบริษทั
ขอ 26 และเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ณ. 31 ธันวาคม 2544 บริษทั มีเจาหนาทีบ่ ริหาร จํานวน 2 ทาน ดังมีรายชือ่ ตอไปนี้
1. นายแซมมวน ชิ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
2. นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
เจาหนาทีบ่ ริหาร

อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํ ากับดูแลบริษัทตามขอบเขตและวัตถุประสงคที่
คณะกรรมการของบริษัทกําหนด ดังตอไปนี้
ั ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเชือ่ ถือได
• ดูแลรายงานทางการเงินของบริษท
ั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ดูแลใหบริษท
 อบบัญชีของบริษทั
• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตัง้ ผูส
ั ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
• ดูแลใหบริษท
• ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ั
• จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษท
ณ. 31 ธันวาคม 2544 บริษทั มีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ดังรายชือ่ ตอไปนี้
1. นายปราโมช พสุวัต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ณัฐพัชร เจียรวงศ
กรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา ทัง้ นีใ้ นการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงกรรมการและ
ผูบริหาร ดําเนินการดังนี้
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องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษทั คณะกรรมการบริษัทตองมีไมเกิน 11 คน โดยกรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดตองมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทย
ในการแตงตัง้ กรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน จะทําการเลือกตัง้ กรรมการ โดยผูถ อื หุน คนหนึง่ มีคะแนนเสียง
เทากับหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง และผูถ อื หุน แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนทีม่ ที ง้ั หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผใู ดมากนอยเพียงใดไมได บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงเห็นชอบ
สูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการเทากับจํ านวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีท่ี
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ใหผเู ปนประธานเปนผูอ อกเสียงชีข้ าด ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอย
หนึง่ ในสามโดยอัตรา หรือออกโดยจํานวนใกลทส่ี ดุ กับอัตราสวนหนึง่ ในสาม

องคประกอบและการแตงตั้งคณะเจาหนาที่บริหาร
ตามขอบังคับบริษทั คณะเจาหนาที่บริหารประกอบดวย เจาหนาทีบ่ ริหาร 5 คน โดยไดรับการเสนอชื่อจากคณะ
กรรมการบริษัท

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป

การแตงตั้งเจาหนาที่ใด ๆ ในตําแหนงผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ หรือสูงกวา
ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- 19 -

คณะกรรมการบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2544
ชือ่
1. นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา
ประธานกรรมการ

2. นายปราโมช พสุวตั
กรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

4. ดร. ณัฐพัชร เจียรวงศ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณการทํางาน

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกรุงเทพ
- Murrysville Senior High School, PA.,USA.

2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2541 – ปจจุบัน ผูดําเนินรายการ (ขาว)
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7
2537 – 2543 กรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2540 – 2541 ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. วัฏจักร
2537 – 2539 กรรมการผูจัดการ
บริษทั สยามโพสต จํากัด
2532 – 2537 บรรณาธิการ
หนังสือพิมพบางกอกโพสต
- บัญชีบณ
ั ฑิต
2543 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2505 – 2542 เจาหนาที่ชั้นบริหารชั้นผูชวยผูจัดการใหญ
ผูจ ดั การสายควบคุม
ผูจ ดั การฝายตรวจสอบ
ผูต รวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- บัญชีมหาบัณฑิต
2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2539 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
2534 – ปจจุบัน หุนสวนผูจัดการ
บริษทั เอเอสทีมาสเตอร
- Ph.D. (Computer Science and Engineering)
2541 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
M.SE.(Computer Information and Control Engineering)
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
University of Michigan, U.S.A.
2536 – ปจจุบนั เจาหนาทีบ่ ริหารขัน้ รองผูจ ดั การอาวุโส
- วศ.บ. (วิศวคอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายคาเงินตราตางประเทศ
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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จํานวนการถือหุน
ณ 31 ธันวาคม 2544
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางป
-

-

-

-

-

300

-

ชือ่

5. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
กรรมการและกรรมการผูจ ดั การ
เจาหนาทีบ่ ริหาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา

- Director Certification Program class 3/2000
สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- M.B.A.(Quantitative Analysis & Finance)
- M.S.(Civil Engineering)
University of Wisconsin (Madison Campus)
- วศ.บ. (โยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. Mr. Samuel Shih
- Bachelor of Business (Banking)
กรรมการและรองกรรมการผูจ ดั การ Tamkang University, Teipei, Taiwan
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

ประสบการณการทํางาน

2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยแสตนเลยก ารไฟฟา
2543 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2541 – ปจจุบัน กรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2541 – ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการ
สมาคมบริษทั เงินทุน
2541 – 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร
ศูนยซอ้ื ขายตราสารหนีไ้ ทย
2534 – 2542 กรรมการและกรรมการผูชวยผูจัดการ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
2542 – ปจจุบัน Vice President, Oversea Business Dpet.
China Development Indurtrial Bank Inc.
2542 – 2543 กรรมการและรองกรรมการผูจ ดั การ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2540 – 2542 Branch Manager
Republic National Bank, Teipei Branch
2539 –2540 Marketing Manager
Bangkok Bank, Shanghai, China
2537 – 2539 Branch Manager
Standard Chartered Bank, Xiamen, China
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จํานวนการถือหุน
ณ 31 ธันวาคม 2544
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางป
90,000
-

-

-

ชือ่

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณการทํางาน

7. Mr. Kah Hua Yeo
กรรมการ

- B.A.(Marketing)
National University of Singapore

2543 – ปจจุบัน กรรมการ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
2542 – ปจจุบัน Vice President, Oversea Business Dpet.
China Development Indurtrial Bank Inc.
2542 – 2543 กรรมการผูจัดการ – สายธุรกิจหลักทรัพย
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2541- 2542 Branch Manager
Royal Bank of Canada,Teipei Branch
2537 – 2541 Managing Director
Royal Bank of Canada (Asia) Limited

8. นายภัค เพงศรี
กรรมการและเลขานุการ

- M.S.(Investment), Pace University, New York
- M.B.A., Long Island University, New York
- บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2543 – ปจจุบัน กรรมการ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
2528 – 2543 ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ
กรรมการและผูจัดการฝายวานิชธนกิจ
ผูจ ดั การฝายวานิชธนกิจ
เจาหนาที่ชั้นผูใหญฝายวานิชธนกิจ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
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จํานวนการถือหุน
ณ 31 ธันวาคม 2544
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางป
-

5,600

-

เจาหนาที่ระดับบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2544
ชือ่ /ตําแหนง

1. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
กรรมการและกรรมการผูจ ดั การ
เจาหนาทีบ่ ริหาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา

- M.B.A.(Quantitative Analysis & Finance)
- M.S.(Civil Engineering)
University of Wisconsin (Madison Campus)
- วศ.บ.(โยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. Mr. Samuel Shih
- Bachelor of Business(Banking)
กรรมการและรองกรรมการผูจ ดั การ Tamkang University, Taipei, Taiwan
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

ประสบการณการทํางาน

2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยแสตนเลยก ารไฟฟา
2543 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2541 – ปจจุบัน กรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2541 – ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการ
สมาคมบริษทั เงินทุน
2541 – 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร
ศูนยซอ้ื ขายตราสารหนีไ้ ทย
2534 – 2542 กรรมการและกรรมการผูชวยผูจัดการ
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2542-ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
2542 – ปจจุบัน Vice President
China Development Industrial Bank Inc.
2540 – 2542 Branch Manager
Republic National Bank, Taipei
2539 – 2540 Marketing Manager
Bangkok Bank Plc., Shanghai
2537 – 2539 Branch Manager
Standard Chartered Bank, Xiamen, China
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จํานวนหุน
ณ 31 ธันวาคม 2544
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางป
90,000
-

-

-

ชือ่ /ตําแหนง

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณการทํางาน

จํานวนหุน
ณ 31 ธันวาคม 2544
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางป
3,184,000
-

3. นางสาวอรุวรรณ เตียวตรานนท
ผูอ ํานวยการอาวุโส
ฝายทีป่ รึกษาการลงทุน

- B.S. in B.A.(accounting)
Youngstown State University, OhiO, U.S.A.

2543 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโสและผูจ ดั การฝาย ฝายทีป่ รึกษาการลงทุน
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2539 - 2543 ผูจัดการและผูจัดการฝาย ฝายทีป่ รึกษาการลงทุน
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร

4. นายโอวาท พันธุป รีชากิจ
ผูอ ํานวยการ
ฝายสินเชือ่

- M.B.A.(Finance) Roosvelt
University of Chicago, Illinois, U.S.A.
- พณ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543-ปจจุบัน ผูอ ํานวยการ ฝายสินเชือ่
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2534 – 2543 ผูจัดการ ฝายสินเชือ่
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร

40,000

-

5. นายธนสาร อัมพะเตมีย
ผูช ว ยผูอ านวยการ
ํ
ฝายสินเชือ่

- M.B.A.(Finance)
University of Detroit, U.S.A.
- B.S.(Economies Business Administration)
Mc Pherson College, U.S.A.

2543 – ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ ฝายสินเชือ่
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2534 – 2543 รองผูจ ดั การ ฝายสินเชือ่
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร

1,727

-

6. นางชูจติ ต เตยะธิติ
ผูช ว ยผูอ านวยการ
ํ
ฝายสินเชือ่

- M.B.A.(Business)
University of Missouri, Columbia, U.SA.
- บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543 – ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ ฝายสินเชือ่
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2535 - 2543 เจาหนาที่ชั้นผูใหญ ฝายสินเชือ่
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร

-

-

7. นายมานพ หิมกร
ผูอ ํานวยการ
ฝายดําเนินการ

- พาณิชยศาสตรบณ
ั ฑิต และบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

8. นางนํ้าเพชร สบายใจ
ผูช ว ยผูอ านวยการ
ํ
ฝายบุคคล

- พาณิชยศาสตรบณ
ั ฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-

-

9. น.ส.วิมล จิรมงคลการ
ผูช ว ยผูอ านวยการ
ํ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- M.S.(CIS)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ศิลปศาสตรบณ
ั ฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543-ปจจุบัน ผูอํานวยการและผูจ ดั การฝาย ฝายดําเนินการ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2533 – 2543 ผูจ ดั การฝายดําเนินการ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2543 - ปจจุบัน ผูช ว ยผูอ านวยการและผู
ํ
จ ดั การฝาย ฝายบุคคล
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
ผูจ ดั การฝายบุคคล
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการและผูจ ดั การฝาย ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2534 – 2543 หัวหนาสวน
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร

1,000

-
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ชือ่ /ตําแหนง

คุณวุฒกิ ารศึกษา

10. น.ส. ยุพดี ตุลานันท
ผูจัดการ
ฝายบริหารเงิน

- เศรษฐศาสตรบณ
ั ฑิต
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร

11. นางศิรสิ ขุ จุฑานนท
ผูจัดการ
ฝายผูแทนผูถือหุนกู

- นิตศิ าสตรบณ
ั ฑิต
มหาวิยาลัยรามคําแหง
- เศรษฐศาสตรบณ
ั ฑิต
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร

12. นายกนกพร หลิว่ สุวรรณ
ผูจัดการ
ฝายกฎหมาย

- นิตศิ าสตรบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

13. นายยิง่ ยง สันคติประภา
ผูจัดการ
ฝายตรวจสอบ

- บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณการทํางาน
2543 – ปจจุบัน ผูจัดการและผูจัดการฝาย ฝายบริหารเงิน
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2533 – 2543 เจาหนาทีบ่ ริหารเงิน
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน ผูจัดการและผูจัดการฝาย ฝายผูแทนผูถือหุนกู
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2541 – 2542 หัวหนาสวนผูแทนผูถือหุนกู ฝายดําเนินการ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2529 – 2541 หัวหนาสวนสอบทานสินเชือ่ ฝายดําเนินการ
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน ผูจัดการและผูจัดการฝาย ฝายกฎหมาย
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2532 – 2543 นักกฎหมาย
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
2543 – ปจจุบัน ผูจัดการและผูจัดการฝาย ฝายตรวจสอบ
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2536 – 2543 ผูส อบบัญชีภายใน
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย กรุงเทพธนาทร
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จํานวนหุน
ณ 31 ธันวาคม 2544
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางป
4,000
-

2,700

-

-

-

-

-

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด
ณ 31 ธันวาคม 2544 มีกรรมการ จํานวน 4 ทาน ดังมีรายชือ่ ตอไปนี้
1. นายคา-วา โยว (Mr. Kah-Hua Yeo) ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
2. นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
กรรมการ
3. นายแซมมวน ชิ (Mr.Samuel Shih) กรรมการ
4. นายภัค เพงศรี
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

รายชือ่ ผูบ ริหาร บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด
ณ. 31 ธันวาคม 2544 มีผบู ริหาร ดังมีรายชือ่ ตอไปนี้
1. นายคาวา โยว
กรรมการผูจัดการ
2. นายภัค เพงศรี
รองกรรมการผูจ ดั การ
3. นายอัถภูมิ แนวพานิช
ผูอ ํานวยการอาวุโส
(ลาออกเมือ่ 1 มกราคม 2545)
4. นางเปรมฤดี ศวิตชาต
ผูอ ํานวยการอาวุโส
(เกษียณอายุเมือ่ 31 ธันวาคม 2544
ปจจุบนั ดํารงตําแหนงทีป่ รึกษา)
5. นายเสรี จิระสวัสดิ์
ผูอ ํานวยการ
6. นายประณัย ตัณฑเศรษฐี
(เริม่ งานเมือ่ 1 มกราคม 2545)
7. นายธนาทร เบญจภัทรนนท
8. นางสุรยิ า ศาตวรรณ
9. นางสาวศิริรัตน วงศวฒ
ั นา
10. นายสิทธา ศิริพานิชย
11. นายวิทยา พันธุช นะวานิช

ฝายคาหลักทรัพย
ฝายการตลาดและบริการลูกคา
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ฝายการลงทุน
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ฝายการลงทุน
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายดําเนินการ
ฝายวิจยั
ฝายบุคคล
ฝาย Compliance

ผูอ ํานวยการ
ผูอ ํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูช ว ยผูอ ํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูจ ดั การ

สวนไดสว นเสียทีก่ รรมการมีในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษัททําขึน้ ในรอบป 2544
บริษทั มีสญ
ั ญาวงเงินกูเ กินบัญชีอยูก บั ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ดร.ณัฐพัชร เจียรวงศ กรรมการของ
บริษทั เปนรองผูจ ดั การอาวุโส ฝายคาเงินตราตางประเทศ

คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2544 คาตอบแทนกรรมการซึง่ ประกอบดวยคาบําเหน็จกรรมการ มีดงั นี้

คาบําเหน็จ (บาท)
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(1)
1,318,614.52
100,000.00
150,000.00
100,000.00
150,000.00

ชือ่ กรรมการ
1. นายไพศาล ศรีจรัสจรรยา
2. นายปราโมช พสุวตั
3. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
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4. ดร.ณัฐพัชร เจียรวงศ
100,000.00
5. นายโชคชัย ตัง้ พูลสินธนา
100,000.00
6. Mr. Samuel Shih
100,000.00
7. Mr. Kah-Hua Yeo
100,000.00
8. นายภัค เพงศรี
100,000.00
9. Mr. Benny Ting-Wu Hu (ลาออกจากการเปนกรรมการระหวางป 2543) 100,000.00
10. Mr. George So (ลาออกจากการเปนกรรมการระหวางป 2543)
100,000.00
รวม
2,218,614.52

150,000.00

450,000.00

1) คาตอบแทนการดํารงตําแหนงกรรมการป 2544 ของคุณไพศาล ศรีจรัสจรรยา ประธานกรรมการ รวมการจายคาตอบแทนการ
ดํารงตําแหนงยอนหลังสําหรับป 2543 จํานวน 318,614.52 บาท

คาตอบแทนกรรมการบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
- ไมมี -

คาตอบแทนผูบ ริหารของบริษทั ป 2544
เงินเดือนและโบนัส
จํานวน 15 ราย
เงินสบทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ จํานวน 14 ราย
อืน่ ๆ
รวม

19,832,587
789,383
55,000
20,676,970

บาท
บาท
บาท
บาท

16,707,898
605,839
45,057
17,358,794

บาท
บาท
บาท
บาท

คาตอบแทนผูบ ริหารของบริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัดป 2544
เงินเดือนและโบนัส
จํานวน 12 ราย
เงินสบทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ จํานวน 11 ราย
อืน่ ๆ
รวม

คาตอบแทนอืน่ ของผูบ ริหารของบริษทั และบริษทั ยอย
- ไมมี -

การกํากับดูแลกิจการ
บริษทั และบริษทั ยอยใหความสําคัญและจัดใหมกี ระบวนการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีส่ ําคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแล
การดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางทีถ่ กู ตอง คณะกรรมการตรวจสอบมี
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานภายใตขอกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระหรือกรรมการภายนอกในจํ านวนที่เพียงพอที่จะ
สามารถสรางกลไกทีถ่ ว งดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท ไมใหบคุ คลใดหรือกลุม บุคคลใดมีอํานาจเหนือการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการบริษัท และทําใหกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต ระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท และกําหนดนโยบายและทิศทาง
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การดําเนินงานของบริษทั กํากับดูแลและควบคุมใหผบู ริหารระดับสูงทําหนาที่บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิ
ผล และใหมีความโปรงใสแลว กรรมการยังตองเปนบุคคลทีม่ คี วามซือ่ สัตยสจุ ริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความรู
ความสามารถ และประสบการณทเ่ี ปนประโยชนตอ การดําเนินธุรกิจ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถ อื หุน มีการ
เปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใสแลว คณะกรรมการบริษัทยังยึดหลักปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ใหเกิดขึน้ ตอผูถ อื หุน ผูล งทุน และผูท เ่ี กีย่ วของทุกฝาย

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายและมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการใชขอ มูล
ภายในอยางชัดเจน โดยการกําหนดโครงสรางขององคกรอยางชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
อยางชัดเจนของแตละหนวยงาน และแยกหนวยงานที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนออกจากกัน บริษทั มี
หนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษทั ยอยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและฝาย Compliance ทีเ่ ปนอิสระ รายงานตรงตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริษัท และมี
หนวยงาน Risk and Control เพือ่ สอบทานและจัดเก็บเอกสารสัญญา ทัง้ นี้ ไดกําหนดหลักปฏิบตั ใิ นการจัดเก็บและควบคุม
เอกสารไวเปนลายลักษณอกั ษร และมีขอ กําหนดระเบียบในหนวยงานตาง ๆ เพือ่ ปองกันการใชขอ มูลภายใน
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ ริหารของบริษทั มีหนาทีจ่ ดั ทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยตามมาตรา 246 พระ
ราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานทีเ่ กีย่ วของภายในเวลาทีก่ ําหนด อีกทัง้ หนวย
งานดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยมีหนาที่กํ ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานและผูบริหารของบริษัทยอย
เปนประจําทุกวัน
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีมาตรการการลงโทษพนักงานที่ฝาฝนหรือไมปฏิบ ัติตาม โดยการตักเตือนเปน
หนังสือ ตัดเงินเดือน งดหรือลดโบนัส งดขึน้ เงินเดือน และปลดออก
การกําหนดนโยบาย และมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และกําหนดระเบียบในหนวยงานตางๆ
เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในดังกลาวขางตน มีผลใหบริษทั สามารถควบคุมมิใหพนักงานและผูบ ริหารนําขอมูลภายใน
ไปใชประโยชนเพือ่ ตนเอง หรือผูอ น่ื ดังนัน้ บริษทั จึงไมมคี วามจําเปนในการกําหนดนโยบายเฉพาะสําหรับผูบริหาร รวม
ทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั ในชวง 1 เดือนกอนทีง่ บการเงินจะเผยแพรตอ สาธารณชน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษทั มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึ่ง
สรุปความเห็นไดดงั นี้
สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่จะชวยใหฝายบริหารสามารถนํ าพาบริษัทใหดําเนินธุรกิจไปไดอยางมีประ
สิทธิภาพ โดยมีการกําหนดแผนผังการบังคับบัญชาและแบงแยกหนาทีก่ ารปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน ทัง้ นีม้ กี รรมการผูจ ดั การ
และคณะเจาหนาที่บริหาร (EXECUTIVE COMMITTEE) เปนผูร บั ผิดชอบ บริษทั มีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน
(JOB DESCRIPTION) ของพนักงานแตละคน มีการจัดทําขอบังคับการทํางาน ซึง่ กําหนดระเบียบวินยั จรรยาบรรณของ
พนักงาน ขอหามพนักงานกระทําการและบทลงโทษกรณีกระทําความผิดระเบียบวินยั นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการออกขอ
กําหนดหามพนักงานบางสายงานกระทําการในลักษณะที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
ในสวนของคูมือการปฏิบัติงาน แตละหนวยงานไดจัดทําขึ้นครบถวนแลว เพื่อใชเปนหลักในการทํางานของ
พนักงานเดิมและการเรียนรูง านของพนักงานใหม ตลอดจนเพือ่ ความสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ อยางไรก็ตามคู
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มือการปฏิบตั งิ านก็จะมีการปรับปรุงเปนระยะตามความจําเปนและเหมาะสม เชน จากการมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติม
คําสัง่ ระเบียบปฏิบตั จิ ากหนวยงานกํากับดูแลบริษทั เปนตน
นอกจากนีบ้ ริษทั ไดสนับสนุนการอบรมเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ ละเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ทัง้
การอบรมภายในบริษทั หรือจัดสงไปอบรมภายนอกตามความเหมาะสม
สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทยังไมมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงทําใหยงั ไมมผี รู บั ผิดชอบโดยตรงในการประเมินและวิเคราะห
เหตุปจ จัยความเสีย่ งจากภายในและภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษทั รวมถึงยังไมมกี ารกําหนดแผน
การบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการติดตามสาเหตุปจจัยความเสี่ยงและมาตรการในการลดความเสีย่ งตาง ๆ เหลา
นัน้ อยางไรก็ตามทีผ่ า นมาบริษทั มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจในลักษณะระมัดระวัง ไมขยายธุรกิจในภาวะทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง และกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริษัทไดมีการดูแลความเสี่ยงดา นตาง ๆ ผานการรายงานโดยตรงหรือผาน
คณะกรรมการดานตาง ๆ
สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝายบริหาร
บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่ และอํานาจอนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละระดับทั้งในรูปบุคคล
คณะบุคคล และคณะกรรมการไวอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอกั ษร ตลอดจนมีการควบคุมความเสีย่ งบางประเภท เชน
นโยบายและกฎเกณฑการลงทุนจะมีการจํากัดการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท พรอมทัง้ มีการกําหนดระดับ STOP
LOSS LIMIT ไวเพือ่ เปนการควบคุมความเสีย่ ง เปนตน
นอกจากนี้ สําหรับงานดานการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและขอมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพยสนิ บริษทั จะ
แบงแยกหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบแยกจากกันโดยเด็ดขาดเพือ่ เปนการควบคุมภายในและเปนการสอบยันซึง่ กันและกัน
สําหรับกรณีทบ่ี ริษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ อื หุน รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท เ่ี กีย่ วของกับบุคคลดังกลาว
บริษทั จะกําหนดใหการทําธุรกรรมนัน้ ตองทําตามขัน้ ตอนทีไ่ ดกําหนดไว โดยผูอ นุมตั ติ อ งไมมสี ว นไดเสียกับธุรกรรมนัน้
รวมทั้งตองพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษทั เปนหลักสําคัญ และถือปฏิบตั กิ บั บุคคลเหลานัน้ ไมแตกตางจาก
ลูกคาทัว่ ไป
บริษัทมีความพยายามและตัง้ ใจในการทีจ่ ะไมใหการดําเนินงานของบริษทั ผิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ในรอบปท่ี
ผานมาบริษทั ไมมกี ารปฏิบตั ทิ อ่ี าจเขาขายไมชอบดวยกฎหมาย
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารขอมูล
บริษทั มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีและบัญชีตา ง ๆ แยกไวเปนหมวดหมู เพือ่ ความสะดวกในการคน
หาและอางอิง นอกจากนีเ้ พือ่ ใหรายงานและงบการเงินแสดงฐานะและผลการดํ าเนินงานทีเ่ ปนจริง เปดเผยขอมูลทีถ่ กู ตอง
บริษทั จึงไดยดึ ถือนโยบายบัญชีและหลักการมาตรฐานบัญชีทเ่ี ปนทีร่ ั บรองโดยทัว่ ไป ทัง้ นีก้ อ นนําเผยแพรสูสาธารณชน
รายงานและงบการเงินของบริษัทจะมีการตรวจสอบหรือสอบทาน และรับรองโดยผูส อบบัญชีรบั อนุญาตจากสํานักงาน
สอบบัญชีมาตรฐานทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ในสวนของการประชุมคณะกรรมการของบริษัท บริษทั จะมีการเสนอขอมูลทีส่ ําคัญตาง ๆ ใหคณะกรรมการใช
ประกอบการตัดสินใจโดยเฉลีย่ เกิน 7 วันกอนวันประชุม มีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารถึงคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา หลังการประชุมจะมีการออกรายงานการประชุมเพือ่ แสดงผลการปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจของคณะกรรมการ
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริษทั มีการวางแผนการดําเนินธุรกิจระยะเวลา 3 ป ตัง้ แตป 2543 – 2545 ทัง้ นีจ้ ะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนิน
การวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม ถาตํ่ากวาเปาหมายก็จะหาแนวทางแกไข นอกจากนีส้ ําหรับการติดตามดูแลการดําเนิน
งานของบริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด กรรมการทั้ง 4 คน ของบริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด เปนกรรมการของบริษทั ดวย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2542 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระในการดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ใหแสดงขอมูลตรงตอความเปนจริง
ครบถวน เชื่อถือได ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอ
กําหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบ
ก็ไดมกี ารประชุมรวมกับฝายบริหาร ผูส อบบัญชีภายนอก และหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตาม
หนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

รายการระหวางกัน
บริษทั ไมมนี โยบายในการสนับสนุนการทํารายการระหวางกัน แตหากมีรายการระหวางกันเกิดขึน้ ก็จะเปนไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เปนไปในราคาหรือเงือ่ นไขทีไ่ มแตกตางจากบุคคลภายนอก ยกเวนการใหกยู มื แกพนักงาน ซึง่ จะ
เปนไปตามระเบียบสวัสดิการของพนักงาน โดยในระหวางป 2544 บริษทั และบริษทั ยอยมีรายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ กับ
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ซึง่ ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ23 สรุปไดดงั นี้
รายการทีบ่ ริษทั และบริษทั ยอยมีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วของกันทีเ่ กิดขึน้ ระหวางป 2544 มีดงั นี้
เงินกูย มื (เงินรับฝาก)
- ยอดคงคางสิน้ ป
33.7 ลานบาท
- ยอดคงคางถัวเฉลีย่ ระหวางป
36.7 ลานบาท
- ดอกเบีย้ จาย
1.2 ลานบาท
- นโยบายกําหนดราคา
คิดดอกเบีย้ ในอัตราตลาด
- ความสัมพันธ
กรรมการของบริษทั 1 ทานเปนกรรมการของนิตบิ คุ คลดังกลาว
รายการทีบ่ ริษทั และบริษทั ยอยมีกบั พนักงานระดับชัน้ บริหารตัง้ แตผจู ดั การฝายขึน้ ไปดังนี้
เงินกูย มื (เงินรับฝาก)
- ยอดคงคางสิน้ ป
24.9 ลานบาท
- ยอดคงคางถัวเฉลีย่ ระหวางป
24.0 ลานบาท
- ดอกเบีย้ จาย
0.77 ลานบาท
- นโยบายกําหนดราคา
คิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด
เงินใหกยู มื
- ยอดคงคาง
- ยอดคงคางถัวเฉลีย่ ระหวางป
- ดอกเบีย้ รับ
- นโยบายกําหนดราคา

2.5 ลานบาท
2.5 ลานบาท
0.05 ลานบาท
เปนไปตามระเบียบสวัสดิการพนักงาน โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้
เงินฝากตัว๋ สัญญาใชเงินของบริษทั ระยะเวลา 12 เดือน ณ วันที่ 1 มกราคม
ของทุกป และไมมกี ารคิดดอกเบีย้ ในกรณีสนิ เชือ่ เพือ่ การซือ้ รถยนต
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษทั สําหรับป 2544 บริษทั มีกําไรสุทธิจํานวน 67.25 ลานบาทเปรียบ
เทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 77.06 ลานบาทในป 2543 ลดลงรอยละ 12.73 ทัง้ นีส้ าเหตุหลักทีท่ ําใหกําไรสุทธิในป 2544 ลด
ลงมาจากการที่บริษัทมีรายไดดอกเบีย้ และเงินปนผลสุทธิทล่ี ดลง ซึง่ เปนผลจากการตัง้ สํารองหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับป 2543 และรายไดคา นายหนาทีล่ ดลงเนือ่ งจากภาวะการแขงขันทีร่ นุ แรงของธุ รกิจหลักทรัพย แม
วาจะมีการชดเชยรายไดจากการเพิม่ ขึน้ ของกําไรจากเงินลงทุน

รายไดของบริษทั
รายไดรวมของบริษัทประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล และรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตามงบการเงินรวม
ของบริษทั สําหรับป 2544 บริษทั มีรายไดจากทัง้ 2 สวนรวมจํานวน 502.90 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.97 เมือ่ เทียบกับป
2543 ซึง่ มีจํานวน 488.41 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) รายไดดอกเบีย้ และเงินปนผล
บริษทั มีรายไดดอกเบีย้ และเงินปนผลตามงบการเงินรวมจํ านวน 371.17 ลานบาท ในป 2544 เทียบกับ 435.7
ลานบาทในป 2543 โดยรายไดดอกเบีย้ และเงินปนผลลดลงรอยละ 14.81 ในป 2543 เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ในประเทศลด
ลง สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากการใหกูยืมและการลงทุนลดลง ประกอบกับการขยายสินเชื่อใหมเปนไปอยางยาก
ลําบากและมีการชําระคืนเงินกู
(2) รายไดทไ่ี มใชดอกเบีย้
บริษทั มีรายไดทไ่ี มใชดอกเบีย้ ตามงบการเงินรวมในป 2544 จํานวน 131.73 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 149.91
เมือ่ เทียบกับ 52.71 ลานบาทในป 2543 โดยเปนผลจากการทีบ่ ริษทั มีกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย จํานวน 74.59 ลาน
บาทในป 2544 ในขณะทีป่  2543 มีผลขาดทุนจากการซือ้ ขายหลักทรัพย 33.08 ลานบาท ซึง่ สวนสําคัญมาจากการบันทึก
การขาดทุนทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ จากการดอยคาของหลักทรัพย ในขณะทีป่  2544 ไมมรี ายการดังกลาวประกอบกับสภาพตลาด
เงินและตลาดทุนมีแนวโนมทีด่ ขี น้ึ นอกจากนีบ้ ริษทั มีรายไดคา ธรรมเนียมและบริการเพิม่ ขึน้ จากจํ านวน 29.82 ลานบาท
ในป 2543 เปน 33.80 ลานบาทในป 2544 อยางไรก็ตาม การเปดเสรีคา ธรรมเนียมนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยสง ผลใหอตุ
สาหกรรมมีการแขงขันรุนแรงโดยมีการใชกลยุทธดานราคา ดวยการลดอัตราคาธรรมเนียมใหกบั ลูกคาโดยเฉพาะลูกคา
รายใหญ สงผลใหรายไดคานายหนาของบริษทั ลดลงจาก 49.46 ลานบาท ในป 2543 เหลือเพียง 18.08 ลานบาท ในป
2544

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย คาใชจายดอกเบี้ยซึ่งเปนคาใชจายหลัก และคาใชจา ยทีไ่ มใชดอกเบีย้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คาใชจายดอกเบี้ย
บริษทั มีคา ใชจา ยดอกเบีย้ ตามงบการเงินรวมของบริษทั จํ านวน 178.89 ลานบาทในป 2544 ลดลงรอยละ
20.65 เมือ่ เทียบกับคาใชจา ยดอกเบีย้ จํานวน 225.44 ลานบาทในป 2543 เนือ่ งจากการลดลงอยางตอเนือ่ งของอัตราดอกเบีย้
เงินฝากในประเทศ
(2) คาใชจา ยทีไ่ มใชดอกเบีย้
บริษทั มีคา ใชจา ยทีม่ ใิ ชดอกเบีย้ ตามงบการเงินรวมป 2544 จํานวน 200.18 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.56
เทียบกับ 193.3 ลานบาทในป 2543 สวนสําคัญเปนการเพิม่ ขึน้ ของคาใชจา ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ เนือ่ งจาก
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ในป 2544 บริษทั ไดมกี ารรับรูค า ใชจา ยเกีย่ วกับสถานทีเ่ ต็มป ประกอบกับมีการลงทุนในอุปกรณเครือ่ งใชสํานักงานเพิม่
เติม นอกจากนัน้ เปนการเพิม่ ขึน้ ของ คาใชจายอื่นๆ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษทั มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั สําหรับป 2544 จํานวน 67.25 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.73 เมือ่
เทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 77.06 ลานบาทในป 2543 กําไรทีล่ ดลงสวนใหญเกิดจากรายไดดอกเบีย้ และเงินปนผลทีล่ ดลง
ตามยอดสินเชื่อที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ลดลงอยางตอเนื ่อง ถึงแมวาคาใชจายดอกเบี้ยจะลดลงดวยก็ตาม
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคงมีการตัง้ สํารองคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจํานวน 134.61 ลานบาท ในขณะทีป่  2543 มีการตัง้ สํารอง
จํานวน 459.68 ลานบาทแตในขณะเดียวกันมีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 467.62
ลานบาท สงผลใหมยี อดสํารองสุทธิเปนการโอนกลับ 7.93 ลานบาท และแมวา ในป 2544 บริษทั จะมีรายไดจากหนีส้ ญ
ู ได
รับคืน 78.04 ลานบาท แตยังคงทําใหรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก
217.65 ลานบาทในป 2543 เปน 135.70 ลานบาท ลดลงรอยละ 37.64 ในขณะทีบ่ ริษทั มีรายไดทไ่ี มใชดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ เปน
131.73 ลานบาทในป 2544 จาก 52.71 ลานบาทในป 2543 แตกไ็ มสามารถสงผลใหกําไรสุทธิในป 2544 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
บริษทั มีสนิ ทรัพยรวมตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 จํานวน 7,299.17 ลานบาท เทียบกับจํานวน
6,971.47 ลานบาท ณ สิน้ ป 2543 เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.70
สินทรัพยหลักของบริษทั ประกอบดวย เงินใหกยู มื และลูกหนีธ้ รุ กิจเงินทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย และ หลัก
ทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
บริษทั มีเงินใหกยู มื และลูกหนีธ้ รุ กิจเงินทุนตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 จํานวน 2,682.46 ลานบาท ลดลง
รอยละ 20.81 เมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ ป 2543 ทีม่ จี ํานวน 3,387.57 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการชําระหนีค้ นื ของลูกหนี้
ประกอบกับการใหสินเชื่อใหมทํ าไดคอนขางจํ ากัด นอกจากนี้บริษัทมีการโอนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดไปยังบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน 322.35 ลานบาท สงผลใหยอดสินเชือ่ ปรับลดลงคอนขางมาก
บริษทั มีเงินลงทุนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 จํานวน 3,546.14 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 27.98 เมือ่
เทียบกับ ณ สิน้ ป 2543 ทีม่ จี ํานวน 2,770.95 ลานบาท โดยเงินลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนผลจากการบริหารสภาพคลองสวนเกิน
ของบริษทั อยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั มีเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก 335.57 ลานบาท ในป 2543 เปน 747.97
ลานบาทในป 2544 และเงินลงทุนระยะยาวสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก 2,435.38 ลานบาทในป 2543 เปน 2,798.17 ลานบาทในป
2544 โดยสวนใหญเปนผลจากการบันทึกตัว๋ สัญญาใชเงินที่ บสท.เปนผูอ อกเปนเงินลงทุนระยะยาว ซึง่ เกิดจากการโอนหนี้
ทีไ่ มกอ ใหเกิดรายไดใหแก บสท.
บริษทั มีหลักทรัพยซอ้ื โดยมีสญ
ั ญาขายคืนตามงบเงินการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 จํานวน 660.00 ลานบาท เพิม่ ขึน้
รอยละ 28.65 เมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ ป 2543 ทีม่ จี ํานวน 513.00 ลานบาท โดยเปนการลงทุนเพือ่ ปรับสภาพคลองของบริษทั
ผานตลาดซื้อ/ขาย พันธบัตรโดยมีสญ
ั ญาขาย/ซือ้ คืนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย

หนีส้ นิ
บริษทั มีหนีส้ นิ ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 จํานวน 6,214.10 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.92 เมือ่ เทียบกับ ณ
สิน้ ป 2543 ทีม่ จี ํานวน 5,979.57 ลานบาท
หนีส้ นิ หลักของบริษทั ประกอบดวย เงินกูย มื และเงินรับฝาก บริษทั มีเงินกูย มื และเงินรับฝากตามงบการเงินรวม
ณ สิน้ ป 2544 จํานวน 5,922.00 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.50 เมือ่ เทียบกับ ณ สิน้ ป 2543 ทีม่ จี ํานวน 5,777.13 ลานบาท
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โดยเงินฝากทีเ่ พิม่ ขึน้ สวนใหญเปนเงินฝากจากสถาบันการเงิน และเงินฝากสกุลบาทจากบุคคลผูม สี ญ
ั ชาติตา งประเทศ ทีม่ ี
อายุเกิน 1 ป ในไตรมาสที่ 4 ป 2544 อยางไรก็ตามยอดเงินฝากในป 2544 จํานวน 4,968.96 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ
83.91 เปนเงินฝากจากประชาชนทีม่ อี ายุนอ ยกวา 12 เดือน ซึง่ เปนลักษณะปกติของผูฝ ากเงินทีต่ อ งการฝากเงินระยะสัน้ แต
ลูกคาเงินฝากของบริษทั เมือ่ ครบกําหนดก็มกี ารฝากตอเนือ่ งตอไป รวมถึงบริษทั สามารถเพิม่ ลูกคาเงินฝากประเภทฝากเกิน
12 เดือนของบริษทั ไดสงู ขึน้ มาก ทําใหไมเปนอุปสรรคในการบริหารแหลงเงินทุน

สวนของผูถ อื หุน
บริษทั มีสว นผูถ อื หุน ตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 จํานวน 1,085.07 ลานบาทเพิม่ ขึน้ รอยละ 9.39
เมือ่ เทียบกับสวนของผูถ อื หุน จํานวน 991.90 ลานบาท ณ สิน้ ป 2543 เนือ่ งจากบริษทั มีกําไรจากเงินลงทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้
จริงเพิม่ ขึน้ จาก 35.48 ลานบาทในป 2543 เปน 61.40 ลานบาท ในป 2544 และ มีกําไรสะสมทีย่ งั ไมไดจดั สรรจํานวน
22.47 ลานบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนสะสมจํานวน 975.39 ลานบาท ณ สิน้ ป 2543 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ไดมกี ารโอน
สวนเกินมูลคาหุน เงินสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองทัว่ ไป จํานวน 931.80 ลานบาท ตัดขาดทุนสะสมในไตรมาสที่ 3
ป 2544 รวมทัง้ กําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2544 จํานวน 67.25 ลานบาท ทําใหลา งผลขาดทุนสะสมทีม่ อี ยูไ ดทง้ั
จํานวน และทําใหบริษทั สามารถอาจจายเงินปนผลใหกบั ผูถ อื หุน ไดในอนาคต

คุณภาพสินทรัพย เงินลงทุนในหลักทรัพย สภาพคลอง และการดํารงอัตราสวนตาง ๆ
เงินใหสนิ เชือ่
การกระจุกตัวของเงินใหสนิ เชือ่
เงินใหกยู มื ลูกหนี้ และดอกเบีย้ คางรับของงบการเงินรวมในทุกภาคธุรกิจลดลงจาก 3,477.65 ลานบาทในป 2543
เปน 2,818.54 ลานบาทในป 2544 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการชําระหนีค้ นื ในสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอ
สราง ประกอบกับการใหสินเชื่อใหมทํ าไดคอนขางจํ ากัด นอกจากนี้บริษัทมีการโอนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดไปยัง
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน 322.35 ลานบาท สงผลใหยอดสินเชือ่ ปรับลดลงคอนขางมาก โดยเงินใหสนิ
เชือ่ ตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 ยังคงกระจุกตัวในภาคธุรกิจตางๆ เชนเดียวกับป 2543 ซึง่ ไดแก ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย โดยคิดเปนรอยละ 47.12 ของเงินใหสินเชื่อรวมของบริษัท ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและการกอสรางคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.28 ภาคการสาธารณูปโภคและบริการ และ ภาคธุรกิจสินเชือ่
เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย คิดเปนรอยละ 22.71 และ รอยละ 0.01 ตามลําดับ ในขณะทีส่ นิ เชือ่ ทีใ่ หกับธุรกิจอืน่ ๆ คิดเปนรอยละ 15.70
เงินใหกยู มื ของงบการเงินรวมจําแนกตามประเภทธุรกิจ

2544
ลานบาท สัดสวน(%)
1,328.21
47.12
374.37
13.28
640.10
22.71
0.21
0.01
442.37
15.70
34.52
1.22
1.23
0.04
2,818.54
100.00

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
เงินใหกยู มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
อืน่ ๆ
บวก: ดอกเบีย้ คางรับ
หัก : สวนลดรับลวงหนา
รวมเงินใหกยู มื ลูกหนี้ และดอกเบีย้ คางรับ
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2543
ลานบาท สัดสวน(%)
1,456.02
41.87
813.63
23.40
706.43
20.31
0.27
0.01
460.47
13.24
42.80
1.23
1.97
0.06
3,477.65
100.00

การจัดชัน้ เงินใหสนิ เชือ่
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) บริษทั ไดจดั ชัน้ ลูกหนีอ้ อกเปน 5 ประเภท และไดตั้งคาเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญขัน้ ตํ่าตามประเภทของการจัดชั้นเหลานี้ โดยคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามเกณฑ ธปท. จะคํานวณจากราคา
ตามบัญชีของลูกหนี้ภายหลังหักมูลคาหลักประกันแลวซึ่งการคํ านวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะของบริษทั ตามงบการ
เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เปนดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

จัดชัน้ ปกติ

จัดชั้นสงสัยจะสูญ

2,122.67
37.72
148.73
121.89
298.62

รวม

2,729.63

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
จัดชัน้ ตํ่ากวามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อัตรารอยละ
มูลคาที่ตองตั้ง
ตามเกณฑของ ธปท.
ตามเกณฑ ธปท.
1%
20.96
2%
0.75
20%
12.04
50%
34.89
100%
3.22

มูลคาที่ตั้งไปแลว

20.96
0.75
12.19
34.89
91.22

71.85

160.00

ณ สิน้ ป 2544 บริษทั ไดตง้ั คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามงบการเงินรวม ซึง่ ประกอบดวยคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของ
เงินใหกยู มื และลูกหนีธ้ รุ กิจเงินทุนตามเกณฑ ธปท. จํานวน 71.85 ลานบาท ซึง่ บริษทั ไดตง้ั คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไปแลว
160 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเกินกวารอยละ 100 ทีต่ อ งตัง้ ตามเกณฑ
สินเชือ่ ทีไ่ มกอ ใหเกิดรายได (NPL)
บริษทั มีสนิ เชือ่ ทีไ่ มกอ ใหรายได ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 303.53 ลานบาท และ 537.17 ลานบาท ตาม
ลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนตอเงินใหสนิ เชือ่ ทัง้ สิน้ ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 ทีร่ อ ยละ 11.00 และ 16.00 ตามลําดับ
โดยสาเหตุหลักของการลดลงเกิดจากการโอนหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิดรายไดไ ปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) จํานวน
322.35 ลานบาท
ความสัมพันธของแหลงทีม่ าของเงินทุนกับแหลงใชไปของเงินทุน
บริษทั มีแหลงทีม่ าของเงินทุนหลักมาจากเงินฝาก ในขณะทีแ่ หลงใชไปของเงินทุนมาจากเงินใหสนิ เชือ่ โดย ณ
สิน้ ป 2544 สามารถแบงตามระยะเวลาทีเ่ หลือของสัญญาเงินฝากและระยะเวลาทีเ่ หลือของเงินใหสนิ เชือ่ ตามงบการเงิน
รวมของบริษทั ไดดงั นี้
หนวย : ลานบาท
ระยะเวลา

เงินใหสินเชื่อ

%

เงินฝาก

%

เมื่อทวงถาม

127.33

4.75

105.59

1.78

ไมเกิน 1 ป

1,032.74

38.50

4,863.37

82.12

เกิน 1 ป

1,522.38

56.75

953.04

16.09

รวม

2,682.46

100.00

5,922.00

100.00

บริษทั มีเงินฝากประเภทเมือ่ ทวงถาม ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 และ 2543 จํานวน 105.59 ลานบาท และ
57.08 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 84.99 เงินฝากทีเ่ หลือระยะเวลาฝากไมเกิน 1 ป ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 และ 2543
จํานวน 4,863.37 ลานบาท และ 5,351.69 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 9.12 สวนเงินฝากทีเ่ หลือระยะเวลาฝากเกิน 1
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ป ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 และ 2543 จํานวน 953.04 ลานบาท และ 368.36 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 158.72
เนื่องจากแนวโนมอัตราดอกเบี้ยยังคงลดตํ่าลงอยางตอเนื่อง ทําใหผฝู ากเงินบางสวนเริม่ หันมาสนใจการฝากเงินระยะยาว
มากขึน้
บริษทั มีเงินใหสนิ เชือ่ ประเภทเมือ่ ทวงถาม ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 และ 2543 จํานวน 127.33 ลานบาท
และ 301.29 ลดลงรอยละ 57.73 เงินใหสนิ เชือ่ ทีเ่ หลือระยะเวลากูไ มเกิน 1 ป ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 และ 2543
จํานวน 1,032.74 ลานบาท และ 717.17 เพิม่ ขึน้ รอยละ 44 สวนเงินใหสนิ เชือ่ ทีเ่ หลือระยะเวลากูย มื เกินกวา 1 ป ตามงบการ
เงินรวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 และ 2543 จํานวน 1,522.38 ลานบาท และ 2,369.13 ลานบาท ลดลงรอยละ 35.74 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการชําระหนี้คืน ประกอบกับการใหสนิ เชือ่ ใหมทําไดคอนขางจํากัด และการโอนหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิดราย
ไดไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
หากเปรียบเทียบระยะเวลาของเงินใหกูยืมและเงินฝากแลว จะเห็นวาจํานวนเงินจากแหลงใชไปในแตละระยะ
เวลาไมสมั พันธกนั ซึง่ เปนปกติของธุรกิจเงินทุนทัว่ ไป แตอยางไรก็ตาม จากการเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาเกิน 1 ป
และลักษณะของการฝากเงินจะนิยมฝากระยะสั้นแตมักจะตออายุเสมอเมื่อ ครบกําหนด ทําใหปญ
 หาเรือ่ งความสัมพันธใน
เรือ่ งเวลาของแหลงทีม่ าและแหลงทีใ่ ชไปของเงินทุนลดนอยลง
เงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษทั มีเงินลงทุนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ ป 2544 และ 2543 จํานวน 3,546.14 ลานบาท และ 2,770.95
ลานบาท หรือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 27.98
เงินลงทุนของบริษทั ประกอบดวยเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิและเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
บริษทั มีเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 747.97 ลาน
บาท และ 335.57 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 122.9 โดยเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิประกอบดวยเงินลงทุนเพือ่ คา เงินลงทุนเผือ่
ขาย และตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกําหนดภายใน1 ป
1) บริษทั มีเงินลงทุนเพือ่ คาในเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ ซึง่ แสดงดวยมูลคายุตธิ รรม ตามงบการเงินรวมของบริษทั
ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 81.94 ลานบาท และ 114.29 ลานบาทลดลงรอยละ 28.31 เนื่องจากมีการการขายตรา
สารทุนในความตองการของตลาด ตามสภาวะตลาดทีป่ รับตัวดีขน้ึ
2) บริษทั มีเงินลงทุนเผือ่ ขายในเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ ซึง่ แสดงดวยมูลคายุตธิ รรม ตามงบการเงินรวมของบริษทั
ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 135.64 ลานบาท และ 117.04 ลานบาทเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.89 เนือ่ งจากมีการลงทุนเพิม่
ในตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีจ่ ะครบกําหนดภายใน 1 ป
3) บริษทั มีตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกําหนดในเงินลงทุนชัว่ คราวสุทธิ ซึ่งแสดงดวยราคาทุน ตามงบการเงิน
รวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 530.4 ลานบาท และ 104.24 ลานบาท ซึง่ เปนการโอนยายจากเงินลง
ทุนระยะยาวเปนเงินลงทุนชัว่ คราว เนือ่ งจากอายุของตราสารหนีท้ ถ่ี อื อยูม อี ายุเหลือไมถงึ 1ป
บริษทั มีเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 2,798.17 ลาน
บาท และ 2,435.38 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 14.89 โดยเงินลงทุนระยะยาวสุทธิประกอบดวย เงินลงทุนเผือ่ ขาย ตราสาร
หนีท้ จ่ี ะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนทัว่ ไป
1) บริษัทมีเงินลงทุนเผื่อขายในเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ ซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรม ตามงบการเงินรวมของ
บริษทั ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 1,749.63 ลานบาท และ 1,333.22 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 31.23 เนือ่ งจากมีการ
ลงทุนเพิม่ ขึน้ ในตราสารหนีภ้ าคเอกชน คิดเปนมูลคาตามราคายุติธรรม 491.15 ลานบาท ในขณะที่มีการขายหลักทรัพยรัฐ
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บาลและรัฐวิสาหกิจ และปรับเปลีย่ นการลงทุนจากหนวยลงทุน เปนตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึง่ คาดวาจะให
ผลตอบแทนทีด่ กี วา
2) บริษทั มีตราสารหนีท้ จ่ี ะถือจนครบกําหนดในเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ แสดงดวยราคาทุน ตามงบการเงินรวม
ของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 984.73 ลานบาท และ 1,049.03 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.13 เนือ่ งจากมีการ
โอนการลงทุนในหลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ และ ตราสารหนีภ้ าคเอกชนทีอ่ ายุนอ ยกวา 1 ป ไปยังเงินลงทุนชัว่
คราว แมวาจะมีการบันทึกเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่บรรษัทบริหารสิ นทรัพยไทยเปนผูอ อกเปนเงินลงทุนระยะยาว
จํานวน 322.35 ลานบาท เพิม่ ขึน้ ก็ตาม
3) เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงดวยราคาทุน ตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ สิน้ ป 2544 และ ป 2543 จํานวน 63.82
ลานบาท และ 53.13 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 20.12 เนือ่ งจากมีการปรับเพิม่ มูลคาเงินลงทุนทัว่ ไปซึง่ เปนตราสารทุนที ไ่ ม
อยูใ นความตองการของตลาดในประเทศจากทีเ่ คยปรับลดมูลคาในอดีตรวม 10.4 ลานบาท โดยพิจารณาตามมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี หรือมูลคาสินทรัพยสทุ ธิและปจจัยอืน่ ประกอบ
การดํารงอัตราสวนตางๆ
การดํารงอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ ง
บริษทั มีอตั ราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ งตามงบการเงินรวม เทากับรอยละ 18.68 ณ สิน้ ป 2544 ซึง่ สูงกวา
อัตรารอยละ 8.0 ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกําหนด
การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
บริษทั ยอยมีอตั ราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามงบการเงินรวม เทากับรอยละ 176.46 ณ สิน้ ป 2544 ซึง่ สูง
กวาอัตรารอยละ 7.0 ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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รายนามเจาหนาทีผ่ ใู หการบริการธุรกิจ
บริษทั เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) และ บริษทั หลักทรัพย บีฟท จํากัด
ฝายที่ปรึกษาการลงทุน

ฝายคาหลักทรัพย

1. นางสาวอรุวรรรณ เตียวตรานนท ผูอ ํานวยการอาวุโส
2. นางสาวฐานียา อึง้ ศิรติ ระกูล
3. นางสาวภาสวรรณ ธีรอรรถ

1. นายเรวัตร โอฆานุรกั ษ
2. นายชินวัตร สําราญอยู
3. นายวิโรจน ชมพูทอง

ฝายสินเชื่อ

ฝายการตลาดและบริการลูกคา กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

1. นายโอวาท พันธปรีชากิจ
2. นายธนสาร อัมพะเตมีย
3. นายบุญเสริม บุณยะสาระนันท
4. นางชูจติ ต เตยะธิติ

ฝายวานิชธนกิจ
1. นายวิเชียร ปรุงพาณิช
2. นางสุดาวัล อินทวิวฒ
ั น
3. นางสาวปณิชา พงษศิวาภัย

ผูอ ํานวยการ
ผูช ว ยผูอ ํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูช ว ยผูอ ํานวยการ

ผูช ว ยผูอ ํานวยการ
ผูช ว ยผูจ ดั การ
หัวหนาสวน
หัวหนาสวน
หัวหนาสวน
ผูช ว ยหัวหนาสวน

ฝายการลงทุน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูจ ดั การ
ผูชวยผูจัดการ

1. นายเสรี จิระสวัสดิ์
ผูอ ํานวยการ
2. นายประณัย ตัณฑเศรษฐี
ผูอ ํานวยการ
3. นางสาวนพวรรณ แสวงกิจ
ผูช ว ยผูจ ดั การ
4. นางสาวพิชญสนิ ี เตชะประเสริฐสกุล ผูชวยผูจัดการ
5. นายปองทัศน จุลเนตร
ผูจ ดั การกองทุน
6. นางสาวสุดารัตน ทิพยเทอดธนา ผูจ ดั การกองทุน

สวนนายทะเบียนหลักทรัพย

ฝายผูแ ทนผูถ อื หุน กู
1. นางศิริสุข จุฑานนท

1. นางปาจรีย บุณยัษฐิติ
2. นางกาญจนา รัตนพัลลภ
3. นางสาวกชพร โสภณปาล
4. นางสาวนันทธรี า ธารณาวัฒน
5. นายกฤตภาส รัตนพัลลภ
6. นางสาววไลพร วาทินานนท

ผูช ว ยผูอ ํานวยการ
ผูชวยผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการสาขา

ผูจ ดั การ

1. นายสุธี ธีรภาพภัทรกุล
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หัวหนาสวน

