วันที่ 20 มกราคม 2549
เรื่อง แจงมติที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สิ่งที่สงมาดวย - ขอมูลการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย
บีฟท จํากัด (มหาชน)
ดวยที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันศุกรที่ 20 มกราคม 2549 ที่จัดขึ้น ณ
หองประชุม ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานครตั้ง
แตเวลา 14.00 น. ถึง 14.30 น. ไดลงมติตางๆดังตอไปนี้
1. ลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนวิสามัญ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548
2. ลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท ดําเนินการเพิ่มทุนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอ
ไปตามที่ดําเนินการไวเดิม
จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายภัค เพงศรี )
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
.................................................
ขอมูลการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไป
ของ
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
ตามที่บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทยอย") ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยบริษัทถือหุนเทากับ 399.99 ลานหุน คิดเปน

สัดสวนเทากับรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) เปนจํานวน
200,005,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทคิดเปนสัดสวนหุน IPO เทากับรอยละ 33.33 ของทุนที่ออกและ
เรียกชําระภายหลังการทํา IPO นั้น มีความเปนมาสรุปไดดังนี้
(1) บริษัทไดจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) เพื่อรองรับการแยกการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยออกจากกันในป 2543 ตามนโยบายของทางการ โดยถือหุนใน
บริษัทยอย เกือบรอยละ 100
(2) ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
พ.ศ. 2522 ที่แกไขแลว มาตรา 20(4) ที่หามมิใหบริษัทเงินทุนมีหุนในบริษัทจํากัดใดเปน
จํานวนเกินรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น เวนแตไดรับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหบริษัทตองขอผอนผันการถือหุนใน
บริษัทยอยเปนระยะเวลา 5 ป นับจากป 2543 ถึง 2548 และไดขอขยายระยะเวลาผอนผัน
การถือหุนในบริษัทยอยตอไปอีก 5 ป ในเดือนมิถุนายน ป 2548 หากแตธนาคารแหง
ประเทศไทยอนุมัติการผอนผันโดยมีกําหนดเวลา 3 ป จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ซึ่งราย
ละเอียดดังกลาวบริษัทไดแจงใหผูถือหุนไดรับทราบอยางตอเนื่องแลว
การเสนอขายหุนตอประชาชนของบริษัทยอยนี้ จึงเปนสวนหนึ่งของแผนการลด
สัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งเปนไปตามนโยบายของธนาคารแหง
ประเทศไทยตามที่ไดกลาวขางตน ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจะ
มีสัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 33.33 จากรอยละ 99.99 คงเหลือรอยละ 66.67 กรณีไม
รวมจํานวนหุนสามัญที่ยงั ไมเรียกชําระ 199.995 ลานหุน ที่จัดสรรเพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ และจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงรอยละ 16.67 จาก
รอยละ 66.67 คงเหลือรอยละ 50 กรณีปรับรวมจํานวนหุนสามัญ 199.995 ลานหุน ภายหลัง
การแปลงสภาพของหุนกูดอยสิทธิแปลงสภาพ
สําหรับแผนการกระจายหุน บริษัทยอยจะทําการเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวนไม
เกิน 200,005,000 หุน ใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป พรอมทั้งบริษัทยอยมีมติมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ
(3) บริษัทไดดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2547 ซึ่งเมื่อคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ

ของบริษัทยอย เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย เทากับรอยละ 28.36
เขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทไดนําสงสารสนเทศใหผูถือหุนภายใน 21 วันตาม
ที่ประกาศกําหนดแลว
(4) ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนและบุคคลทั่วไปและการเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทยอย บริษัทแมจะยังคงมีสถานะ
เปนบริษัทเงินทุนที่มีการดําเนินธุรกรรมของบริษัทเงินทุนตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 ที่แกไขแลว
ตอไปดังเชนที่ไดดําเนินมาโดยตลอด และธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดมีหนังสือแจงยืน
ยันการดํารงสถานะการประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทตามที่บริษัทไดแจงตอตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อเดือนเมษายน 2548
โดยบริษัทยังคงมีคุณสมบัติครบถวนในเรื่องผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ตามเกณฑการดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เสมือนเปนบริษัทจดทะเบียนใหม ซึ่งเปนแนวทางการพิจารณาที่ระบุในเอกสารเผยแพร
เลขที่ อก.6/2548 เรื่อง การจัดโครงสรางบริษัทเพื่อทํา IPO และ Spin-off ของสํานักงาน
กลต. ซึ่งอยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นไดแก
- ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทมีผลประกอบการจากธุรกิจบริษัทเงินทุนที่มีกําไรมา
โดยตลอด
- กําไรสุทธิในระยะเวลา 2 ป หรือ 3 ป ลาสุดรวมกันไมนอยกวา 50 ลานบาท
- มีกําไรสุทธิในงวดปลาสุดไมนอยกวา 30 ลานบาท
- มีกําไรสะสม (ยังไมไดจัดสรร) ณ 30 กันยายน 2548 เทากับ 525.84 ลานบาท
- มีสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 300 ลานบาท
ดังแสดงในตารางดังตอไปนี้
ตรวจสอบแลว

สอบทานแลว
(ม.ค.- ก.ย.)
(หนวย : ลานบาท)
2544 2545 2546 2547 2548
กําไรสุทธิสําหรับป
67.86 162.58 162.65 173.15 202.33
หัก สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (9.98) 24.05 46.54 57.41 172.14
กําไรสุทธิเฉพาะบริษัทเงินทุน 77.84 138.53 116.11 115.74 30.19
กําไรสะสม (ยังไมไดจัดสรร)-56.10 97.68 220.37 353.51 525.84
สวนของผูถอื หุน 1,076.22 1,258.23 1,278.05 1,395.87 1,550.27

สําหรับนโยบายการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทจะมุงเนนการเพิ่มขึ้นของ
คุณภาพสินทรัพยมากกวาการขยายตัวของสินทรัพย และเนนใหบริษัทมีสภาพคลองของ
สินทรัพยสูง
(5) การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยที่ผานมาไมมีการพึ่งพาทางธุรกิจตอกัน ดังนั้น
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนและบุคคลทั่วไปและการเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทยอย ไมมีลักษณะที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท บริษัทดําเนินธุรกิจบริษัทเงินทุน และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจบริษัท
หลักทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจคนละประเภท แตละบริษัทมีทุนดําเนินงานของตนเอง มีผูบริหาร
แยกตางหากจากกัน และมีการกํากับดูแลจากทางการแยกตางหากจากกัน โดยธนาคารแหง
ประเทศไทยกํากับดูแลบริษัทเงินทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยดูแลกํากับบริษัทหลักทรัพย

