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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

•  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด” 
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ลานบาท การจัดตั้งบริษัทเปนผล
มาจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด 
(มหาชน) ดวยการจัดตั้งและถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนที่จําหนายไดเแลวทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร 
จํากัด และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 บริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวกับธุรกิจ
หลักทรัพย รวมทั้งการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 42 จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย นิธิ
ภัทร จํากัด  โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยตั้งแตนั้นเปนตนมา 

•  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจหลักทรัพย    โดยไดรับใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท  ไดแก  การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  การคาหลัก
ทรัพย   การจัดจําหนายหลักทรัพย  และการเปนที่ปรึกษาการลงทุน   ทั้งนี้บริษัทเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหมายเลข 42   นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ไดแก 
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจดานตราสารหนี้ โดยบริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและกําลังอยูระหวางการเตรียมการทําธุรกิจตรา
สารใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  

• ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทไดจําหนายหุนเพิ่มทุนใหกับบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด (”กิมเอ็ง โฮลดิ้งส”) ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท จํานวน 167,227,171 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท โดยไดรับชําระเปนเงินสดจํานวน 
570.66 ลานบาท และรับชําระเปนหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด (“หยวนตา”) 
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด) จํานวน 21,087,892 หุน มูลคารวม 265.47 ลานบาท 
สงผลใหบริษัทถือหุนในหยวนตาเปนสัดสวนรอยละ 92.73 อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 บริษัทได
จําหนายหุนที่ถืออยูทั้งหมดตามจํานวนดังกลาวใหแกธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)   

• ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มี
สวนแบงตลาดของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรอยละ 11.00 จัดเปนอันดับ 1 เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพยตางๆ 
และมีรายไดดานวาณิชธนกิจในชวงดังกลาวจํานวน 83.35 ลานบาท   

• ในป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวม 3,036.98 ลานบาท หนี้สินรวม 823.76 
ลานบาท สวนของผูถือหุน 2,213.22 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 258.02 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 
2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวม 5,758.41 ลานบาท หนี้สินรวม 3,156.76 ลาน
บาท สวนของผูถือหุน 2,601.65 ลานบาท  และมีกําไรสุทธิ 388.43 ลานบาท 

• ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ไดมีมติใหลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 2,750 ลานบาท ลงจํานวน 413.86 ลานบาท เหลือ 2,336.14 ลานบาท โดยตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดจําหนายรวม 82.77 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท และใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดย
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 92.77 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2,800 ลาน
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บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 560 ลานหุน และพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุนสามัญใหม
จํานวน 30,000,000 หุน เสนอขายกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูมีอุปการคุณ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัท, จํานวน 20,000,000 หุน เสนอขายกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และจํานวน 42,772,829 หุน 
เสนอขายประชาชน 

• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.50 บาท สําหรับผูถือหุนตามทะเบียนหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งมีจํานวนหุนทั้ง
หมด 467.23 ลานหุน รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 233.61 ลานบาท เมื่อสามารถลางขาดทุนสะสมไดหมดแลวและมี
กําไรเพียงพอที่จะจาย ทั้งนี้บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 

• สําหรับหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ประกอบดวยหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแกประชาชนจํานวน32,772,829 หุน 
ราคาเสนอขายหุนละ 14.30 บาท และหุนสามัญเดิมจํานวนรวม 80,000,000 หุน เสนอขายประชาชนซึ่งเปนลูกคา
หรือคาดวาจะเปนลูกคาของ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 60,000,000 หุน ราคา
เสนอขายหุนละ 14.30 บาท และเสนอขาย กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จํานวน 20,000,000  หุน ราคาเสนอ
ขายหุนละ 14.30 บาท โดยหากมีหุนสามัญเดิมเหลือจากการเสนอขายใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในครั้ง
นี้ หุนจํานวนนี้จะถูกจัดสรรใหแก ประชาชนซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

        (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย) 
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