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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย วชิระซีเคียวริตี้ส จํากัด” (“วชิระ”) ซึ่งได
ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยเปนการชั่วคราวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2541 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในป
2540 และตอมา ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญของวชิระไดขายหุนของวชิระที่ถืออยูทั้งหมดใหแก
นักลงทุนกลุมใหมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน ไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย วชิระซีเคียวริตี้ส จํากัด”
เปน “บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และเปดใหบริการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2545 โดยมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนายหลักทรัพย ปจจุบัน บริษัทฯ เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย”) หมายเลข 24 และบริษัทฯ ยังไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งยังเปนสมาชิกของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยในการเปน
ตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยอีกดวย ปจจุบัน บริษัทฯ มีสาํ นักงานสาขา 4 แหง ไดแก สํานักงานสาขา
หาดใหญ สาขาโรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ สาขาภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
นับตั้งแตเริ่มเปดใหบริการในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทฯ มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและการสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ (The Innovative Premium Broker) เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดใหแกลูกคา สงผลใหบริษัทฯ มีการเติบโตอยางรวดเร็วทั้ง
ในแงการดําเนินงานและผลประกอบการ โดยบริษัทฯ มีลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 292 บัญชี ณ
สิ้นป 2545 เปน 2,102 บัญชี ณ สิ้นป 2546 และ 2,829 บัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ตามลําดับ โดยในป 2545 (9 ส.
ค.-31ธ.ค.) ป 2546 และงวด 6 เดือนแรกป 2547 บริษัทฯ มีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวมจํานวน 4,965.1 ลานบาท
185,262.8 ลานบาท และ 109,489.4 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 0.5 รอยละ 2.0 และรอยละ 1.9 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ภายในชวงระยะเวลาอันสั้นนับแตเปดใหบริการ บริษัทฯ มีลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศที่ใหความไววางใจเปด
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทฯ หลายแหงดวยกัน ซึ่งสะทอนถึงการใหบริการที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี เนื่องจาก
การที่ลูกคาสถาบันจะใชบริการจากบริษัทหลักทรัพยใดตองพิจารณาจากปจจัยตางๆของบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ อยางละเอียด ไมวา
จะเปน คุณภาพงานวิจัย ความรวดเร็ว และความถูกตองในการใหบริการ
ในสวนของงานวิจัย บริษัทไดมีการนําเสนอในรูปแบบใหมๆ เพื่อสรางความแตกตางจากคูแขง ทั้งนี้ การวิเคราะหหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ในปจจุบันครอบคลุมถึง 150 หลักทรัพย คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของมูลคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งสามารถเห็นไดจากการที่มีบทวิเคราะหหลัก
ทรัพยของบริษัทฯ ถูกนําเสนอตามสื่อตางๆ อยางสม่าํ เสมอ นอกจากนี้ สําหรับงานวาณิชธนกิจของบริษัทฯ เองก็มีการเติบโตอยาง
มากเชนกัน โดยในป 2546 บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหุนใหมที่เสนอขายตอประชาชน (IPO/PO) จํานวนทั้งสิ้น 18 หลักทรัพย
จากจํานวนหลักทรัพยที่มีการเสนอขายตอประชาชนทั้งหมด 38 หลักทรัพย ซึ่งสูงเปนอันดับ 6 ของบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด
(พิจารณาจากจํานวนรายการที่เสนอขาย) สงผลใหลูกคาไดรับจัดสรรหุนใหมอยางสม่าํ เสมอ
ในสวนของผลประกอบการ บริษัทฯ มีรายไดคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 12.4 ลานบาท ในป
2545 (9 ส.ค.-31ธ.ค.) เปน 461.1 ลานบาท ในป 2546 และ 272.2 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2547 โดยมีกาํ ไร
สุทธิจาํ นวน 213.3 ลานบาท และ 116.5 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิถึงรอยละ 43.3 และรอยละ 40.0 สําหรับป
2546 และงวด 6 เดือนแรกป 2547 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลจากสวนแบงการตลาดและมูลคาการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการ
ควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีสัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดรวมอยูในระดับที่คอนขางต่าํ เมื่อเปรียบ
เทียบกับบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สําหรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,046.1 ลานบาท หนี้สินรวม 568.8 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 477.3 ลานบาท
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บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติจายเงินปนผล 180.0 ลานบาท (บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2547)
และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200.0 ลานบาท เปน 470.0 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 135.0 ลาน
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2.0 บาท โดยแบงการจัดสรรใหแก (1) ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 75.0 ลานหุน โดยมีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนแลวในเดือนเมษายน 2547 (2) กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 6.0 ลานหุน และ (3) ประชาชนทั่ว
ไปจํานวน 54.0 ลานหุน
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปจํานวน 54,000,000 หุน ในราคาหุนละ
11.00 บาท และเสนอขายตอกรรมการและพนักงานจํานวน 6,000,000 หุน ในราคาหุนละ 11.00 บาท รวมคิดเปนรอยละ
25.5 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยจะทําการเสนอขายในวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2547
และจะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประมาณ 660.0 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับขยาย
ฐานลูกคาและเครือขายในการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ขยายฐานเงินกองทุนเพื่อรองรับบริการดานวาณิชธนกิจ การจัด
จําหนายหลักทรัพย และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ในอนาคต รวมทั้งโครงการศูนยสาํ รองคอมพิวเตอรและใชพัฒนาโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ เพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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