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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย วชิระซีเคียวริตี้ส จํากัด” (“วชิระ”) ซึ่งได
ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยเปนการชั่วคราวตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2541 และธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผูถือหุนใหญของวชิระไดขายหุนของวชิระที่ถืออยูทั้งหมดใหแกนักลงทุนกลุมใหมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน ไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย วชิระซีเคียวริตี้ส จํากัด”
เปน “บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และเปดใหบริการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2545 โดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลัก
ทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนายหลักทรัพย ปจจุบัน บริษัทฯ เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย หมายเลข 24
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งยังเปนสมาชิก
ของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยในการเปนตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยอีกดวย
พัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
ป 2545

- เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูถือหุนใหญของ
วชิระ ไดขายหุนจํานวน 2,999,994 หุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกชําระแลว ใหแกนักลงทุนจํานวน 4 ราย ประกอบดวย นายมนตรี สิหนาทกถากุล นาย
ชัชวาลย เจียรวนนท นางสุพร วัธนเวคิน และนายกวิน เจียมอุดม สงผลใหกลุมผูถือหุนดังกลาวเปน
กลุมผูถือหุนรายใหญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดรับโอนภาระหนี้สินของวชิระมาแตอยางใดในการซื้อหุนครั้ง
นี้
- เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจากจํานวน 300.0
ลานบาท เปน 500.0 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2.0 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100.0 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามอัตราสวนการถือหุน
- จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัทหลักทรัพย วชิระซีเคียวริตี้ส จํากัด” เปน “บริษัทหลักทรัพย
ไซรัส จํากัด” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย โดยเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยหมายเลข 24 และเริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทาง
การเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545

ป 2546

- เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 500.0 ลาน
บาท เหลือ 200.0 ลานบาท โดยการลดหุนสามัญจากเดิมจํานวน 5.0 ลานหุนลงเหลือ 2.0 ลานหุน
เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวในวันที่ 11 ธันวาคม 2546

ป 2547

- เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 บริษัทฯ ไดเปดสํานักงานสาขาแหงแรกที่ อ. หาดใหญ จ. สงขลา
- เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
- เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน
ของบริษัทฯ จากมูลคาหุนละ 100.0 บาท เปนมูลคาหุนละ 2.0 บาท ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ มีหุน
สามัญเปนจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 100.0 ลานหุน รวมทั้งไดมีมติจายเงินปนผลจํานวน 180.0 ลาน
บาท และมีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 270.0 ลานบาท เปนทุนจด
ทะเบียน 470.0 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 135.0 ลานหุน เสนอขายแก (1) ผู
ถือหุนเดิมจํานวน 75.0 ลานหุน โดยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลวในเดือนเมษายน 2547 (2)
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 6.0 ลานหุน (3) ประชาชนทั่วไปจํานวน 54.0 ลานหุน
- เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 บริษัทฯ ไดเปดสํานักงานสาขาที่โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ
- เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ ไดเปดสํานักงานสาขาที่ จ. ภูเก็ต
- เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ไดเปดสํานักงานสาขาที่ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา
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2.2

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก การ
เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยบริษัทฯ เปน
สมาชิ ก ตลาดหลั ก ทรั พ ย ห มายเลข 24 นอกเหนื อ จากการให บ ริ ก ารดั ง กล า วแล ว บริ ษั ท ฯ ยั ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ในการใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งยังมีบริการเปนตัวแทนซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุน (Selling
Agent Service) และตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งบริษัทฯ เปนหนึ่งในสมาชิกของศูนยซื้อขายตรา
สารหนี้ไทย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีสาํ นักงานใหญตั้งอยูที่ชั้น 9,12,14,15,17,18 อาคารอัลมาลิงค ซอยชิดลม ถนน
เพลินจิต กรุงเทพฯ และมีสาํ นักงานสาขา 4 แหง ไดแก สํานักงานสาขาหาดใหญ จ. สงขลา สํานักงานสาขาโรงแรมแลนดมารค
กรุงเทพฯ สํานักงานสาขาภูเก็ต และสํานักงานสาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
2.3

โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สําหรับงวดป 2545 (9 ส.ค.-31 ธ.ค.) ป 2546 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2547 จําแนกไดดังนี้
ตารางแสดงโครงสรางรายไดของบริษัทฯ
ป 2545

ป 2546

ป 2547

ประเภทรายได
(9 ส.ค.-31 ธ.ค.)
พันบาท
คานายหนา
คาธรรมเนียมและคาบริการ
กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดอื่น
รวม

2.4

12,374
645
570
11
6
13,606

(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.)

รอยละ
91.0
4.7
4.2
0.1
0.0
100.0

พันบาท
461,063
16,897
12,426
1,682
435
492,503

รอยละ
93.6
3.4
2.5
0.4
0.1
100.0

พันบาท
272,154
12,916
3,939
2,295
111
291,415

รอยละ
93.4
4.4
1.3
0.8
0.1
100.0

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการที่เปนเลิศเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยมี
เปาหมายในการนําเสนอบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ สรางสรรค ในรูปแบบที่แตกตาง (The Innovative Premium Broker) เพื่อที่จะ
เพิ่มและรักษาสวนแบงการตลาดดานมูลคาซื้อขายหลักทรัพยใหสูงกวารอยละ 3.0 ในระยะ 3 ปขางหนา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของงานวิจัยที่นาํ เสนอขอมูลใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับการตัด
สินใจในการลงทุนไดอยางทันตอเหตุการณ รวมทั้งมุงเนนในการวางรากฐานและบริการธุรกิจวาณิชธนกิจใหชื่อเสียงและผลงานเปน
ที่ยอมรับ โดยการนําเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินใหแกลูกคาในการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย การควบรวมกิจการ การประเมินมูลคากิจการ การหาผูรวมทุน ฯลฯ รวมถึงการเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยทั้งตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง โดยการเลือกใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบการสํารองคอมพิวเตอรที่มีความ
ปลอดภัยในทุกดาน เพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การใหบริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองตอทุกความตองการของ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว
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