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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 

2.1 ประวัติความเปนมาและการพัฒนาที่สําคัญ 
บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ 28 ตุลาคม 2541 โดยเปนการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจ

หลักทรัพย ออกจากบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)    
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542 บริษัทไดรับโอนสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพยจากบริษัทเงินทุน    สินอุต

สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยตั้งแตนั้นเปนตนมา 
เมื่อเริ่มจัดตั้งบริษัท บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ถือหุนบริษัท อยูในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุน

เรียกชําระแลว 170 ลานบาท ในชวงปลายป 2541 บริษัทไดเพิ่มทุนชําระแลวเปน 200 ลานบาท บริษัทเงินทุน    สินอุตสาห
กรรม จํากัด (มหาชน) ยังคงรักษาการถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99  ตอมาในชวงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2542 บริษัทได
เพิ่มทุนเรียกชําระแลวเปน 250 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูลงทุนเฉพาะเจาะจง ทําให    สัดสวนการถือหุนของ
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เปล่ียนแปลงไปจากเดิมรอยละ 99.99 เปนรอยละ 79.99  

 
2.2  การประกอบธุรกิจ 
บริษทัประกอบธุรกิจหลักทรัพย 3 ประเภท ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง  ซึ่งไดแก  กิจการนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพย โดยเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 5  กิจการคาหลักทรัพย และกิจการจัดจําหนาย
หลักทรัพย  นอกจากน้ีบริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหทําธุร
กรรมการเปนตัวแทนขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 ปจจุบันบริษัทเขารวมโครงการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet Trading) กับตลาดหลัก
ทรัพยฯ และโบรกเกอรหลายแหงในชื่อ SETTRADE.COM โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 เปน    ตนมา 

บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ซิกโก แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด ขึ้นเมื่อวันที ่ 15 มีนาคม 2545 เพ่ือประกอบธุรกิจท่ี
ปรึกษาทางการเงิน บริษัทยอยดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99  บริษัทยอยดังกลาวไดรับ
อนุญาตสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อวันที ่ 7 
พฤษภาคม 2545 และเริ่มประกอบการในชวงตนเดือนมิถุนายน 2545 โดยบริษัทยอยมีนโยบายใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน
ในรูปแบบตางๆ อาทิ เชน การปรับโครงหน้ี การปรับโครงสรางทุน การระดมทุนโดยการออกตราสารประเภทหน้ีและทุน การนํา
หลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การควบรวมกิจการ เปนตน  
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2.3  โครงสรางรายได 
 

รายได ดําเนิน 
การ 

% การ
ถือหุน 

ป 2542 ป 2543 ป 2544 ไตรมาส 1 / 2545 
(ม.ค. – มี.ค. 2545) 

ไตรมาส 1- 2 / 2545 
(ม.ค. – มิ.ย. 2545) 

 โดย ของ 
บริษัท 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

1. รายไดธุรกิจหลักทรัพย บริษัท -           
คานายหนา   405.33 95.97 195.36 105.44 137.88 90.42 85.13 96.41 162.17 93.97 
คาธรรมเนยีมและบริการ   0.53 0.13 4.68 2.53 5.49 3.60 1.37 1.55 4.08 2.36 
กําไร (ขาดทนุ)  
จากการซื้อขายหลักทรัพย 

  3.64 0.86 (24.52) (13.23) 3.16 2.07 (0.40) (0.46) 2.44 1.41 

ดอกเบี้ยและเงินปนผล   5.54 1.31 6.27 3.38 5.41 3.55 1.85 2.09 2.69 1.56 
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย 

  5.87 1.39 1.29 0.70 0.51 0.34 0.35 0.40 1.17 0.68 

รวมรายไดธุรกิจหลักทรัพย   420.91 99.66 183.08 98.82 152.45 99.97 88.30 100.00 172.55 99.98 
2. รายไดอ่ืน บริษัท - 1.43 0.34 2.20 1.18 0.04 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02 

รวมรายได   422.34 100.00 185.28 100.00 152.49 100.00 88.30 100.00 172.58 100.00 

 
2.4  เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (goal) 
เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ ยังคงรักษารายไดจากการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยเปนรายไดหลัก 

โดยมุงเนนลูกคารายยอยเปนหลัก ขณะเดียวกันก็มีเปาหมายที่จะเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมโดยการเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
และการเปนตัวแทนสนับสนุนการซ้ือขายหนวยลงทุน นอกจากนี้บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาการซื้อขายหลักทรัพย 
ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปดสาขาจากปจจุบันที่มีสาขาจํานวน 1 สาขา ท่ีจังหวัดพิษณุโลก โดยมีแผนการดําเนินการที่จะ
เปดสาขา ในป 2545 ใหเหมาะสมกับภาวะตลาดหลักทรัพย  

 


