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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที ่28 ตุลาคม 2541 จากการแยก     ธุรกิจเงิน

ทุนและหลักทรัพยออกจากกัน และเมื่อวันที ่ 4 มกราคม 2542 บริษัทไดรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย
จากบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยตั้งแตนั้นเปนตนมา บริษัทไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 3 ประเภท คือ การประกอบกิจการนายหนา       ซื้อขายหลักทรัพย 
(Brokerage) ประกอบกิจการคาหลักทรัพย (Trading) และกิจการจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting) นอกจากน้ีบริษัทได
รับโอนสิทธิการเปนสมาชกิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 5 จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย สินอุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน)  ปจจุบันบริษัทมีทุนเรียกชําระแลวจํานวน 250 ลานบาท โดยมีบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ถือหุน
อยูในสัดสวนรอยละ 79.99 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ ยังคงรักษารายไดจากการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยเปนรายไดหลัก 
โดยมุงเนนลูกคารายยอย ขณะเดียวกันก็มีเปาหมายที่จะเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมจากการเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย และการ
เปนตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายหนวยลงทุน  รวมทั้งมีเปาหมายขยายฐานลูกคาซื้อขายหลักทรัพยผานการเปดสาขา จาก
ปจจุบันที่บริษัทมีสาขาอยูจํานวน 1 สาขา โดยมีแผนที่จะดําเนินการเปดสาขาใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในป 2545   

บริษัทไดพัฒนาองคกรทั้งในดานระบบงาน บุคลากร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยใหมีความตอเนื่องใน
ระยะยาว และไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ซิกโก แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด ขึ้นเมื่อวันที ่ 15 มีนาคม 2545 เพ่ือประกอบธุรกิจท่ี
ปรึกษาทางการเงิน บริษัทยอยดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 แผนงานในป 2545 บริษัท
วางแผนที่จะเปดสาขาโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับภาวะตลาดหลักทรัพย เพื่อขยายฐานลูกคาซื้อขายหลักทรัพย  
 ในป 2544 บริษัทมีสวนแบงจากการซื้อขายหลักทรัพยในสัดสวนรอยละ 3.36 มีรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
137.88 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 5.49 ลานบาท และมีรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพย ดอกเบี้ยและเงินปน
ผล และดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพยรวม 9.08 ลานบาท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีสินทรัพยรวม 663.49 ลานบาท มีหน้ีสินรวม 366.96 ลานบาท และมีสวนของผูถือ
หุน 296.53 ลานบาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 250 ลานบาท 
 ผลการดําเนินงานในป 2544 บริษัทขาดทุนสุทธิ 27.05 ลานบาท เทียบกับป 2543 ท่ีขาดทุนสุทธิ 10.55 ลานบาท ท้ัง
นี้เนื่องจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ในป 2543 และ 2544 อยูในสภาวะซบเซา และมีการแขงขันกันสูงในดานอัตราคา
ธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ที่ประชุมมีมติใหลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จาก 400 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 250 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 10 บาทตอหุน 
เปน 5 บาทตอหุน และไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหมเปน 315 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 13 ลานหุน มูลคา
ตราไว 5 บาทตอหุน เสนอขายตอประชาชน 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลให
แกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.60 บาท และใหกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2545 ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป และกําหนดจายเงินปนผลในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2545  
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เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดพิจารณาวาบริษัทมีการดําเนินการที่เขาขายเปนการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการเรียกคาธรรมเนียม
ในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 
11 มกราคม 2545 ดังนี้ 

(1) บริษัทจายผลประโยชนอื่นใดใหกับลูกคาที่มิใชการใหบริการตามปกติของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย และ
บริษัทจายคาตอบแทนใหเจาหนาที่การตลาดมากกวาอัตราที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด  
 (2) บริษัทจายผลประโยชนอื่นใดใหกับลูกคาในรูปของการเบิกคารับรองที่มิใชการใหบริการตามปกติของการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
 (3) บริษทัจายผลตอบแทนใหกับเจาหนาท่ีการตลาดในระบบ Incentive ตามปริมาณการซื้อขายของลูกคาของ
กลุม (Pool) จํานวน 4 กลุม ซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรม
เนียมในการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย ไดพิจารณาเห็นควรลงโทษ ดังนี้ 
 (1) ลงโทษโดยใหปรับบริษัทเปนเงิน 1.3 ลานบาท  
 (2) ผูบริหารที่เกี่ยวของจํานวน 2 ราย เห็นควรใหรอกําหนดโทษไวกอนเปนระยะเวลา 90 วัน และผูบริหารท่ี
เกี่ยวของจํานวน 1 ราย เห็นควรใหรอกําหนดโทษไวกอนเปนระยะเวลา 60 วัน หากในชวงระยะเวลาดังกลาวไมปรากฏวาบริษัท
ไดดําเนินการฝาฝนขอบังคับดังกลาวอีก ผูบริหารดังกลาวไมจําเปนตองพนจากการดํารงตําแหนง (ผูบริหารท่ีเห็นควรใหรอ
กําหนดโทษ ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ (ง) เจาหนาที่บริหาร)    
  สําหรับผูอํานวยการฝายตรวจสอบและกํากับการปฏิบัติงาน เห็นควรใหกําชับใหกํากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเครงครัดตอไป 
 (3) ใหบริษัทดําเนินการลงโทษเจาหนาที่การตลาดที่เกี่ยวของจํานวน 3 ราย โดยหามปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ี
การตลาด และเจาหนาที่รับอนุญาตของบริษัทเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลา 60 - 90 วัน  และในสวนของเจาหนาที่รับอนุญาต 
เห็นควรใหรอการพิจารณาดําเนินการลงโทษไวเปนระยะเวลาเทากับชวงที่หามปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวย 
 สําหรับความผิดในสวนของการจายผลตอบแทนใหแกเจาหนาที่การตลาดตามกลุมลูกคา (Pool) ซึ่งไมเปนไปตามขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ น้ัน ใหบริษัทดําเนินการแกไขใหถูกตองและรายงานใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบภายใน 30 วัน 
 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนท่ี 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย) 


