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สวนท่ี 1
ขอมูลสรุป (Executive summary)

� บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรอื “KTC”) ถูกจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2539 ดวยทุนจดทะเบียน 
30 ลานบาท โดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เปนผูถือหุนในบรษัิทฯ รอยละ 99.99 เพื่อรับจาง
บริหารธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจอืน่ๆ ท่ีเก่ียวของใหกับธนาคารกรุงไทย โดย KTC จะเปนผูดําเนินการและติดตอกับลูกคา
ในนามของธนาคารกรุงไทย ในขณะท่ีลูกหน้ีท้ังหมด รวมท้ังสินทรัพยท่ีใชในการดําเนินธุรกิจยังเปนของธนาคารกรุงไทย

� ตอมา เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2545 ธนาคารกรุงไทยมีนโยบายท่ีจะใหมีการแปรรูป KTC โดยใหมีการโอนทรพัยสิน       
สิทธิเรียกรอง และ/หรือหนาที ่และความรับผิดตามสัญญาขอตกลง และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดเก่ียวกับหรอืเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
บัตรเครดิต สัญญาเงินกูเบิกเกินบัญชีของธนวัฏบัตรเครดิต และทรัพยสินตางๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจดังกลาว       
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 มายังบริษัทฯ รวมทั้งใหการสนับสนุนในดานการบริการดานงานสนับสนุน การวาจางบริษัทฯ 
บริหารธุรกิจบัตรเดบิตที่ยังคงอยูกับธนาคาร รวมท้ังการใหการสนับสนุนทางการเงิน

� ในวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ธนาคารกรุงไทย และบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญา 3 ฉบับคือ สัญญาโอนสินทรัพย ซ่ึงกําหนด
ใหมีการโอนสิทธิเรียกรองและความรับผิดท่ีเก่ียวกับลูกหน้ีบัตรเครดิต และสินทรัพยท่ีเก่ียวของมายังบริษัทฯ สัญญา         
ใหบริการดานงานสนับสนุน ซ่ึงเปนการตกลงเก่ียวกับการวาจางธนาคารกรุงไทยในการใหบริการดานสมาชิกบัตรและ   
รานคาสมาชิกบัตรเครดิต รวมท้ังงานดานระบบสารสนเทศและระบบงานสนับสนุนอื่นๆ แกบริษัทฯ และสัญญาวาจาง
บริหารธุรกิจบัตรเครดิต โดยท่ีบริษัทฯ จะใหบริการงานบรหิารธุรกิจบัตรเครดิตอ่ืนของธนาคารกรุงไทยท่ีไมไดโอนมา

� บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ภายใตชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใน               
วันท่ี 2 กรกฎาคม 2545 ตอมา ในวันที ่9 กันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เปน 1,000 ลานบาท แบงออกเปน 100 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยการออกหุนสามัญจาํนวน 95 ลานหุน มูลคา
หุนละ 10 บาท  โดยใหเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 44 ลานหุน และประชาชนและบุคคลทั่วไปจํานวน   
51 ลานหุน โดยธนาคารกรุงไทยซ่ึงเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ไดทําการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนจํานวน 44 ลานหุนดังกลาว
เรียบรอยแลว

� ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมดวยกัน กลาวคือ ธุรกิจการออกบัตรเครดิต (Issuing Business)    
ซ่ึงเก่ียวกับการออกบัตร อนุมัติวงเงินใหกับผูถือบัตร การกํากับดูแลการใชจายผานบัตร การรับชําระหนี้ และการติดตามหน้ี 
ธุรกิจรานคารับบัตรเครดิต (Acquiring Business) ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีเก่ียวกับรานคาสมาชิก ธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต
(Circle Loan) ซ่ึงเปนการใหสินเชื่อแกผูถือบัตรเครดิต (ลักษณะคลายกับวงเงินเบิกเกินบัญชีของธนาคาร) และธุรกิจ      
การบริการบัตร (Card Services) ซ่ึงเปนการใหบริการบริหารบัตรกับสถาบันการเงินอ่ืน หรือการใชประโยชนจากฐานขอมูล
บริษัทฯ

� จากการดําเนินงานท่ีผานมากอนการโอนสนิทรัพย บริษัทฯ ใหบริการและไดรับรายรับเปนคารับจางบริหารงาน โดยสําหรับ
งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 122.0 ลานบาท ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสูงกวาป 2544 มาก 
(0.83 ลานบาท ในป 2544) เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับคาจางบริหารในอัตราท่ีเทากันทุกเดือน ในขณะท่ีการใชจายจริงจะ  
เกิดขึ้นในชวงปลายปมากกวาในชวงตนป 2545 อยางไรก็ตาม หลังการโอนสินทรัพยแลว บรษัิทฯ จะมีธุรกิจหลัก 4 กลุม  
ดังกลาวขางตน
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� ตามงบการเงินประหน่ึงทําใหมและหมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหมขอ 18 (ไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากธรุกิจการออกบัตรเครดิตรอยละ 56.5 จากธรุกิจ    
รานคารับบัตรเครดิตรอยละ 30.2 จากธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต และธุรกิจการบริการบัตรรอยละ 10.6 และ 2.6   
ตามลําดับ สัดสวนดังกลาวสําหรับงวดป 2544 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจการออกบัตรเครดิตรอยละ 52.0 จากธรุกิจ    
รานคารับบัตรเครดิตรอยละ 31.6 จากธุรกิจสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต และธุรกิจการบริการบัตรรอยละ 14.5 และ 1.9   
ตามลําดับ

� ตามงบการเงินประหน่ึงทําใหมและหมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหมขอ 18 (ไมไดตรวจสอบและไมไดสอบทาน)   
บริษัทฯ มีรายไดรวม 516.22 ลานบาทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2545  และ 821.59 ลานบาทในป 2544 
ในขณะที่รายไดรวมในป 2544 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.76 จาก 592.09 ลานบาทในปที่ผานมา และบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ  
สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2545 66.32 ลานบาท เทียบกับป 2544 บริษัทฯ มีกําไรสทุธ ิ120.38 ลานบาท 
ลดลงจาก 305.69 ลานบาท ในป 2543 ซ่ึงเกิดจากหน้ีสูญไดรับคืนซ่ืงไมไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 และ สวนท่ี 3 กอนตัดสินใจจองซ้ือหลักทรัพย)


