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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด” จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ลานบาท การจัดตั้งบริษัทเปนผลมา
จากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและการประกอบธุรกิจหลักทรัพยออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย นิธิ
ภัทร จํากัด (มหาชน) ดวยการจัดตั้งและถือหุนรอยละ 99.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย
นิธิภัทร จํากัด และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 บริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด ไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยว
กับธุรกิจหลักทรัพย รวมทั้งการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 42 จากบริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย นิธิภัทร จํากัด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และเริ่ม ประกอบธุรกิจ หลั กทรัพ ย ตั้ งแตนั้ น เป น ต น มา จึงทํ าให บ ริษั ท เงิน ทุ น หลั กทรัพ ย นิ ธิ ภั ท ร จํากั ด
(มหาชน) เหลื อ การประกอบธุ รกิ จ เงิ น ทุ น เพี ย งอย า งเดี ย ว และได เปลี่ ย นชื่ อ เป น บริษั ท เงิน ทุ น นิ ธิ ภั ท ร จํ า กั ด
(มหาชน) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทที่ผานมา
สรุปไดดังนี้
ป 2540

จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในเดือนกรกฎาคม สงผลใหเงินบาทมีคาลดลง รวมทั้งการ
ป ดกิจการลงอยางถาวรสถาบันการเงิน 56 แหงตามคําสั่งของรัฐ บาลในวัน ที่ 8 ธันวาคม
2540 ซึ่งรวมถึงการปดกิจการลงของบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม
ของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทยังคงดําเนินธุรกิจตอมา แตอยูภายใตการติดตามดูแลของ
องคกรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือ
หุน

ป 2541

บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด* ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร และเปนผูถือหุน
ใหญในบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยทั้งในภูมิภาคเอเซียและตลาดหลัก
ทรัพยหลักๆของโลก ซึ่งมีเครือขายในหลายประเทศและตอมาไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ไดชนะการประมูลซื้อหุนของบริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด (“นิธิ
ภัทร”) จาก ปรส. และไดเขาเปนผูถือหุนและบริหารงานทั้งหมดในบริษัท โดยนิธิภัทรมีทุนจด
ทะเบียนในขณะนั้นจํานวน 1,000 ลานบาท

ป 2542

- บริษั ท ได เปลี่ ย นชื่ อ จากบริษั ท หลั ก ทรัพ ย นิ ธิภั ท ร จํ า กั ด เป น บริษั ท หลั ก ทรัพ ย กิ ม เอ็ ง
(ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลานบาท เปน 1,500 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนและใชในการขยายธุรกิจของบริษัท

*บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท กิมเอ็ง ออง เอเชีย โฮลดิ้งส จํากัด ในป 2545 และไดเปลี่ยนชื่อกลับมาเปน
บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546
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ป 2544

เดื อ นพฤษภาคม 2544 บริษั ท กิ ม เอ็ ง โฮลดิ้ ง ส จํ า กั ด ได ต กลงทํ า สั ญ ญาพั น ธมิ ต รและ
สั ญ ญ าซื้ อ ขายหุ น กั บ Yuanta Securities Asia Financial Services Limited เป น ผลให
บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ถือหุน ในบริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด คิด
เปนสัดสวนรอยละ 77.73 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 909.62 ลานบาท
ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2544 บริษั ท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด ไดเพิ่มการลงทุนใน
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด จนเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 92.7329
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ป 2545

- วันที่ 1 มกราคม 2545 บริษัทไดลงนามในสัญญาโอนทรัพยสิน เพื่อรับโอนทรัพยสินจาก
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด อันเนื่องมาจากการรวมกิจการของบริษัท
กับหยวนตา นอกจากนี้บริษัทยังไดรับโอนบัญชีลูกคาของหยวนตา อันเปนผลทําใหบริษัท
มีสวนแบงการตลาดมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเปนอันดับหนึ่ง บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส
จํากัด รวมกับ บริษัท ออง เอเชีย จํากัด เปน บริษัท กิมเอ็ง ออง เอเชีย โฮลดิ้งส จํากัด
- ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 ไดมีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากจํานวน 1,500 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 2,750 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
จํานวน 250 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพื่อเสนอขายประชาชนจํานวนไมเกิน 80
ลานหุน และจัดสรรใหผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 170 ลานหุน โดยจํานวนไมเกิน 115 ลาน
หุน ใหชําระเปนเงินสด และจํานวนไมเกิน 55 ลานหุน ชําระดวยหุนของหยวนตา จํานวน
21,087,892 หุน ซึ่งเปนจํานวนหุนที่ บริษัท กิมเอ็ง ออง เอเชีย โฮลดิ้งส จํากัด ถืออยูภาย
หลังจากการลดทุนจดทะเบียนของหยวนตา
- เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545 บริษัทไดแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด
พรอมกับเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)”
- เมื่อเดือน ธันวาคม 2545 บริษัทไดเพิ่ มทุนชําระแลวจาก 1,500 ลานบาทเปน 2,336.14
ลานบาทโดยการจําหนายหุน เพิ่ มทุน จํานวน 167,227,171 หุน มูลค ารวม 836.14 ลาน
บาท ใหกับ บริษัท กิมเอ็ง ออง เอเชีย โฮลดิ้ง จํากัด โดยไดรับเปนเงินสดจํานวน 570.66
ล า นบาท และรับ ชํ า ระเป น หุ น สามั ญ ของหยวนต า จํ า นวน 21,087,892 หุ น มู ล ค า รวม
265.47 ลานบาท ทําใหบริษัทถือหุนในหยวนตาคิดเปนสัดสวนรอยละ 92.7329 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการรับชําระเปนหุนสามัญของหยวนตาเปนไปเพื่อปรับโครง
สรางสําหรับการเพิ่มทุนใหมีความชัดเจนและเพื่อไมใหมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน
(Conflict of Interest) โดยเปนการแกไขปญ หาไมใหผูถือหุน ถือหุนในธุรกิจซึ่งอาจมีการ
แขงขันกันได
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ป 2546

- เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 บริษัทไดจําหนายหุนที่บริษัทถือในหยวนตาใหกับธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ราคา 274.84 ลานบาท โดยราคาดังกลาวคํานวณจาก
มูลคาสุทธิทางบัญ ชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 หลังการปรับปรุง บวกดวย premium
จํานวนหนึ่ง
- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 กรกฎคม 2546
ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,750 ลานบาท จํานวน 413.86 ลานบาท
เหลือ 2,336.14 ลานบาท โดยไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 92,772,829 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2,800
ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 560,000,000 หุน และพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัท ดังนี้ จัดสรรให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูมีอุปการคุณ และ/หรือ พันธ
มิตรทางธุรกิจของบริษัท จํานวน 30,000,000 หุน, จํานวน 20,000,000 หุน เสนอขาย
กรรมการ ผู บ ริห าร และพนั ก งานของบริษั ท และจํ า นวน 42,772,829 หุ น เสนอขาย
ประชาชนพรอมกับการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546 บริษัท กิมเอ็ง ออง เอเชีย โฮลดิ้งส จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด

2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จ หลั ก ทรัพ ย โดยได รับ ใบ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้บริษัทเปนสมาชิกตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 42 นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย ได
แก ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจดานตราสารหนี้ และกําลังอยูระหวางการเตรียมการทําธุรกิจตราสารใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ โดยบริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการ
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ในปจจุบันบริษัทยังไมไดเริ่มดําเนินการการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
และการดําเนินการเปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคล (Private Fund)
ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 2546 บริษัทมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลิน
จิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ และมีสํานักงานสาขาจํานวน 31 สาขา ตั้งอยูทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตภูมิภาค
ตางๆ ไดแก นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง จันทบุรี นครราชสีมา สุรินทร อุบลราชธานี เชียงใหม
ลําปาง สุราษฎรธานี สงขลา และภูเก็ต
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2.3

โครงสรางรายไดของบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินป 2543/2544 - 2545/2546 และครึ่งปแรกของป 2546/2547
เปนดังนี้
รายได

2543 / 44
เม.ย.-มี.ค.
ลานบาท

2544/45
เม.ย.-มี.ค.
%

ลานบาท

2545/2546
เม.ย.-มี.ค.
%

ลานบาท

2546/2547
เม.ย. – ก.ย. 2546*
%

ลานบาท

%

1. คานายหนาซื้อขายหลัก
ทรัพย

369.32

91.16

665.28

90.91

992.42

87.75

1,180.46

92.49

2. คาธรรมเนียมและบริการ

1.99

0.49

37.20

5.08

82.28

7.28

58.27

4.57

3. กําไร (ขาดทุน) จากการ
ซื้อขายหลักทรัพย

5.12

1.26

(3.85)

(0.53)

17.01

1.5

0.40

0.03

4. ดอกเบี้ยและเงินปนผล

17.93

4.43

16.22

2.22

19.16

1.69

13.52

1.06

5. ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย

3.96

0.98

4.18

0.57

10.94

0.97

9.19

0.72

6. รายไดอื่น

6.80

1.68

12.73

1.74

9.18

0.81

14.48

1.13

731.76 100.00

1,130.99

100.00

รวม

405.13 100.00

1,276.32 100.00

หมายเหตุ: *ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน

2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายการดําเนินธุรกิจในระยะ 3-5 ปขางหนา ดังนี้
1. ธุรกิจหลักทรัพย

มีเปาหมายที่จะรักษาสวนแบงการดานมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรอยละ
10-13 ภายในระยะเวลา 5 ปขางหนา

2. งานวิจัย

มีเปาหมายเปนสถาบันที่มีงานวิจัยทั้งดานปจจัยพื้นฐาน (Fundamental)
และดานเทคนิค (Technical) ที่มีคุณภาพ อยางตอเนื่องทันตอเหตุการณ
โดยมีการรวบรวมขอมูลขาวสารจากทั้งในและตางประเทศ และใชเทคโนโลยี่
การสื่อสารที่ทันสมัยในการถายทอดขอมูลขาวสารไปยังสาขา เพื่อถายทอด
ตอใหแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ

3. งานสนับสนุนดาน Information Technology
มีเปาหมายใหมีระบบการซื้อขายหลักทรัพย ระบบประมวลผล ระบบงาน
สนับสนุน ระบบฐานขอมูลงานวิจัย และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ
ภาพ แมนยํา และมีเสถียรภาพเชื่อถือได
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

4. งานดานวาณิชธนกิจ

เปนผูนําในการเสนอบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกคา ที่ครอบคลุม
ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน แหลงเงินกู พันธ
มิตรทางธุรกิจ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การปรับโครงสรางหนี้ และการควบรวมกิจการ

5. ตราสารทางการเงินใหม

มีเปาหมายรวมมือกับชมรมวาณิชธนกิจ ในการพัฒนาตราสารทางการเงิน
รูปแบบใหมๆเพื่อใชเปนเครื่องมือทางการเงินในการระดมทุนใหกับลูกคาใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ และหุนกูแปลง
สภาพ เปนตน

6. ธุรกิจใหม

บริษัทมีเปาหมายที่จะศึกษาการลงทุนในธุรกิจดานอื่นๆ ที่บริษัทสามารถ
ใชความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย
เพื่อเอื้อประโยชนตอการประกอบ
ธุรกิจในอนาคตได เชน ธุรกิจการบริหารกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม
เปนตน
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