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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สํ าคัญ
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากดั (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2514 ในนาม �บริษัท ซิลโก

จ ํากดั� ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก  500,000   บาท   เพ่ือประกอบธุรกิจหลักทรัพย   โดยผูเร่ิมกอตั้งบริษัท    คือ    กลุม
ครอบครัว �สุขะนินทร�

ในป 2532 กลุมผูถือหุนเดิมไดขายกิจการท้ังหมดใหกับกลุมวองกุศลกิจ และกลุมเจนวฒันวิทย โดยได
ทํ าการเปล่ียนชื่อจากเดิมเปนบริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากัด  ในป 2534 บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปนบริษัทสมาชิกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 38 ท่ีทํ าการปจจุบันของบริษัท ตั้งอยูเลขท่ี 1550 ชั้น 4 - 5 อาคารแกรนดอัมรินทร
ทาวเวอร  ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในป 2536 บริษัทไดทํ าการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํ ากัด โดย
เปล่ียนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จํ ากัด (มหาชน)

ในป 2537 บริษัทเขารวมเปนสมาชิกศูนยซื้อขายตราสารหน้ีไทย หมายเลข 49
ในป 2538 บริษัทมีการปรับโครงสรางถือหุนของบริษัท โดยบริษัททาวน เรียล เอสเตท จํ ากัด ไดซื้อหุน

จากกลุมบริษัท มอรแกน เกรนเฟลล เอเชีย โฮลดิ้ง จํ ากัด และ Vickers Ballas Holdings Pte. Ltd. (Singapore) ซึง่เปน
กลุมผูถือหุนท่ีไดเขามาถือหุนในบริษัทในป 2533

ในป 2540 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าลง บริษัทมีขาดทุนสะสม จํ านวน 317 ลานบาท ดังน้ัน
บริษทัจงึด ําเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน ท้ังน้ีเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงของสวนของผูถือหุนและเพ่ือการรอง
รับการประกอบธุรกรรมดานหลักทรัพยและการแขงขันดานธุรกิจหลักทรัพย

ในเดอืนมกราคม 2543 บริษัทจัดตั้งบริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิส จํ ากัด โดยบริษัทถือหุนในสัด
สวน รอยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกชํ าระแลว 10 ลานบาท เพ่ือใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน

ณ. วันท่ี 25 มิถุนายน 2544 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จ ํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน จํ านวน
304,373,570 บาท แบงเปนจํ านวนหุน 60,874,714 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท และมทุีนชํ าระแลว 258,373,570 บาท

2.2 การประกอบธุรกิจ
บริษทัประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยมีใบอนุญาต 4 ประเภท ซึ่งไดแกการประกอบกิจการนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพย กิจการคาหลักทรัพย กิจการท่ีปรึกษาการลงทุนและการจัดจํ าหนายหลักทรัพย โดยปจจุบัน ณ วันท่ี 3
มกราคม 2544 มีสํ านักบริการดานหลักทรัพย 3 แหง ประกอบดวย สาขารังสิต สาขานครสวรรค และ สาขานครปฐม

สํ าหรับบริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัทยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิส จํ ากัด  ประกอบธุรกิจดานการ
เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน

2.3 โครงสรางรายได
รายได ดํ าเนิน %การถือ

หุน
31 ธนัวาคม 2543 31 มนีาคม 2544

การโดย ของบริษัท ลาน % ลาน %
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บาท บาท
1. รายไดธุรกิจหลักทรัพย บริษัท -
      คานายหนา และคาธรรมเนียม 131.5

5
75.58 12.90 40.33

      คาธรรมเนียมและคาบริการ 33.76* 19.39 17.93*
*

56.06

      ก ําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย 2.20 1.26 (0.62) (1.94)
      ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลัก
ทรัพย

6.13 3.52 1.49 4.66

      ดอกเบ้ียเงินใหกูยืม - - - -
         รวมรายไดธุรกิจหลักทรัพย 173.6

5
99.77 31.72 99.19

2. รายไดอ่ืน บริษัท - 0.40 0.23 0.26 0.81
        รวมรายได 174.0

5
100.00 31.98 100.00

หมายเหต ุ* เปนรายไดคาท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทยอยจํ านวน 20.75 ลานบาท
             **เปนรายไดคาท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทยอยจํ านวน 15.20 ลานบาท

2.4 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ
เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท    ไดมุงเนนที่จะกระจายการทํ าธุรกิจออกเปน 3 งานหลัก

ดวยกัน คือ งานดานการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage) งานดานการเปนผูรับจัดจํ าหนายหลัก
ทรัพย (Underwriting) และงานดานการซื้อขายหลักทรัพย (Securities Trading) โดยมีเปาหมายวาจะมีโครง
สรางรายไดดังตอไปนี้

1. ดานการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ( Brokerage)  รอยละ 50
2. ดานการเปนผูรับจัดจํ าหนายหลักทรัพย (Underwriting) รอยละ 30
3. ดานการซื้อขายหลักทรัพย (Securities Trading) รอยละ 20

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยมีความผันผวน ดังนั้นเพื่อใหบริษัทบรรลุเปา
หมายดังกลาว  บริษัทจึงมีนโยบายการดํ าเนินธุรกิจโดยมุงเนนการทํ าธุรกิจดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและ
การคาตราสารหนี้ และการรับประกันการจํ าหนายหลักทรัพย ซึ่งมีความเสี่ยงนอยกวา โดยปจจุบันบริษัทไดจัดต้ัง
บรษัิทยอยเพื่อเนนการทํ าธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดเตรียมเงินทุนเพื่อใชในการคาและลงทุนใน
ตราสารหนี้ รวมถึงการสรางทีมบุคลากรสํ าหรับการคาตราสารหนี้ ซึ่งในป 2543 และในไตรมาสที่ 1 ป 2544
บริษัทมีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 131.55 ลานบาท และ 12.90 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมและคา
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บรกิารจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูรับจัดจํ าหนาย เทากับ 33.38 ลานบาทและ 15.23 ลานบาท
และมีรายไดจากดอกเบี้ยและกํ าไรจากการซื้อขายตราสารหนี้ เทากับ 7.59 ลานบาทและ 3.28 ลานบาท ตาม
ลํ าดับ สวนธรุกิจหลักทรัพยในปจจุบัน บริษัทไมตองการที่จะแขงขันกับคูแขงขันโดยการลดคาธรรมเนียม แตเนน
การใหบริการที่ครบวงจร การขยายสาขาในพ้ืนที่ที่มีความเปนไปไดเพื่อขยายฐานลูกคา การพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อลดจํ านวนบุคลากรและลดคาใชจายดํ าเนินงาน


