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บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ซึ่งมีสถานะเปนบริษัทมหาชนจํากัดที่ถูก
จัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของหลักทรัพย ภัทร เพื่อดําเนินธุรกิจการลงทุน และถือหุนของหลักทรัพย
ภัทร โดยบริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000.0 บาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 2,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,067,510,000.0 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 213,502,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท โดยบริษัทจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) หุน
สามั ญ ทั้ ง หมดของหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร โดยการออกและเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ท่ี อ อกใหม ข องบริ ษั ท เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
หลักทรัพยกับหลักทรัพยประเภทเดียวกันของหลักทรัพย ภัทร ในอัตราการแลกหลักทรัพยเทากับ 1 หุนสามัญของ
บริษัทตอ 1 หุนสามัญของหลักทรัพย ภัทร และภายหลังการทําคําเสนอซื้อเปนผลสําเร็จ บริษัทจะมีหลักทรัพย ภัทร
เปนบริษัทยอย โดยถือหุนหลักทรัพย ภัทร ตั้งแตรอยละ 75 และหุนสามัญของบริษัทจะเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนสามัญของหลักทรัพย ภัทร ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน
บริษัทจะรับโอนซื้อเงินลงทุนและบุคลากรของสายงานลงทุน (Direct Investment Group) และบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการบริหารของหลักทรัพย ภัทร เพื่อมาดําเนินธุรกิจดานลงทุนโดยตรงที่บริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
หลักทรัพย ภัทร มีเงินลงทุนซึ่งบริหารโดยสายงานลงทุนจํานวน 1,598.4 ลานบาท และเปนเงินลงทุนในหลักทรัพย
ประเภททุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะรับโอนซื้อเงินลงทุนดังกลาวในราคาตลาดของ
หลักทรัพย ณ วันที่มีการโอนขายหลักทรัพย
การดําเนินธุรกิจการลงทุนของบริษัทจะเปนการลงทุนในสินทรัพยทุกประเภทภายใตกรอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ค ณะกรรมการการลงทุ น (Investment
Committee) ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committee) พิจารณาอนุมัติการเขาลงทุน รวมทั้งกําหนดอัตราผลตอบแทนและระดับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเนนการลงทุนในหลักทรัพยประเภททุน (Equity) หรือประเภทกึ่งทุน (Equity-linked) ทั้งใน
และนอกตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีระยะเวลาการลงทุนเฉลี่ยระหวาง 1-5 ป โดยบริษัทจะลงทุนในหลักทรัพยของกิจการที่
เชื่อวามีราคาต่ํากวามูลคาทางปจจัยพื้นฐานที่ควรจะเปน (Undervalued Stock) ซึ่งกิจการดังกลาวจะตองมีผูบริหารที่มี
ความสามารถและมีโครงสรางทางธุรกิจ (Business Model) ที่ดี มีโอกาสที่จะเติบโตทางธุรกิจและมีศักยภาพในการ
สรางผลตอบแทนตอทุนที่สูง (Return on Invested Capital) นอกจากนี้ กิจการดังกลาวจะตองมีความสามารถในการ
แขงขันที่ยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) อีกดวย
สําหรับหลักทรัพย ภัทร จะยังคงดําเนินธุรกิจเชนในปจจุบัน เวนแตธุรกิจการลงทุนบางสวนที่จะถูกโอนไป
บริหารงานโดยบริษัท โดยหลักทรัพย ภัทรไดรับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 8
ประเภท ไดแก การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย กิจการการยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล และการจัด
การเงินรวมลงทุน ซึ่งในปจจุบันหลักทรัพย ภัทร ยังไมมีการประกอบธุรกิจใน 4 ประเภทหลัง โดยบริษัทอยูระหวาง
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การศึกษารายละเอียดความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจดังกลาว รวมถึงศึกษาโครงสรางการประกอบธุรกิจวาจะอยู
ภายใตการดําเนินงานของบริษัท หรือหลักทรัพย ภัทร หรือบริษัทยอยอื่นๆ ที่อาจจะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยอยางครบวงจร
หลักทรัพย ภัทร เปนบริษัทหลักทรัพยชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศซึ่งใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย
และมีความรวมมือทางธุรกิจกับเมอรริล ลินช ภายใตสัญญาการใหบริการทางธุรกิจและสัญญาความรวมมือทางดาน
งานวิจัย (โปรดดูรายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมในสวนที่ 2 หัวขอ 13 - ขอมูลที่เกี่ยวของ) โดยมีธุรกิจหลักอยู 4 ประเภท
ดังนี้
1. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หลักทรัพย ภัทร ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยแกลูกคาประเภท
สถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ และลูกคาบุคคลรายใหญ โดยในป 2552 และงวด 6 เดือนแรกของป 2553
หลักทรัพย ภัทร มีสวนแบงการตลาดในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในอันดับที่ 6 และอันดับที่ 8 ตามลําดับ หรือ
คิดเปนสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 4.5 และรอยละ 4.3 ของมูลคารวมการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย
ฯ ตามลําดับ โดยมีรายไดคาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2552 จํานวน 670.1 ลานบาท หรือ
เทากับรอยละ 48.4 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร และสําหรับในงวด 6 เดือนแรกของป 2553 จํานวน 342.4 ลาน
บาท หรือเทากับรอยละ 42.0 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร
2. ธุรกิจวานิชธนกิจ หลักทรัพย ภัทรใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยเปน
ผูนําในธุรกิจวานิชธนกิจ โดยไดทําหนาที่ในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย
ใหแกหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนําตางๆ ของประเทศ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา หลักทรัพย ภัทร ไดมี
สวนรวมในธุรกรรมการจัดหาเงินทุนซึ่งมีมูลคารวมของรายการมากกวา 100,000.0 ลานบาท โดยในป 2552 และงวด 6
เดือนแรกของป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีรายไดคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาการเงินจํานวน 189.7 ลานบาท และ
105.3 ลานบาทตามลําดับ หรือเทากับรอยละ 13.7 และรอยละ 12.9 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร ตามลําดับ
3. ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจการลงทุนของหลักทรัพย ภัทร จะอยูภายใตการดําเนินงานของสายงานคาหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา (Equity & Derivatives Trading Group) ซึ่งดูแลการลงทุนในระยะสั้นไมเกิน 1 ป โดยมุงเนน
การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ป ระเภททุ น หรือ ประเภทกึ่ ง ทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ และตลาดอนุ พั นธ โดยในป 2552
หลักทรัพย ภัทร มีรายไดรวมจากสายงานคาหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเทากับ 123.8 ลานบาทหรือเทากับ
รอยละ 8.9 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร และเทากับ 47.8 ลานบาทในงวด 6 เดือนแรกของป 2553 หรือเทากับ
รอยละ 5.9 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร ทั้งนี้สายงานลงทุน ที่ดูแลการลงทุนในระยะยาวจะถูกโอนยายไป
ดําเนินการที่บริษัท โดยในป 2552 และงวด 6 เดือนแรกของป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีรายไดรวมจากสายงานลงทุน
เทากับ 251.6 ลานบาท และ 251.0 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 18.2 และ รอยละ 30.8 ตามลําดับ
4. ธุรกิจการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หลักทรัพย ภัทร ไดรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจการ
เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งไดเขาเปนสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายลวงหนา และสัญญาสิทธิของดัชนี SET50 (SET50 Index Options) กับตลาดอนุพันธและบริษัท สํานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จํากัด โดยในป 2552 หลักทรัพย ภัทร มีสวนแบงการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนอันดับ 6
โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 4.5 และในงวด 6 เดือนแรกป 2553 มีสวนแบงการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
เปนอันดับ 6 โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 4.9 ในป 2552 และงวด 6 เดือนแรกของป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีรายได
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จากคานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนจํานวน 30.2 ลานบาท และ 24.2 ลานบาทตามลําดับ หรือ
เทากับรอยละ 2.2 และรอยละ 3.0 ของรายไดรวมของหลักทรัพย ภัทร ตามลําดับ
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร มีปจจัยความเสี่ยงหลายประการที่บริษัทและหลักทรัพย
ภัทร ตองประสบหรือเกี่ยวพัน ซึ่งความเสี่ยงที่จะกลาวดังตอไปนี้เปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและรายไดของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ไดแก ความผันผวนของเศรษฐกิจ สภาวะ
ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความผันผวนทางการเมือง และการไมมีเสถียรภาพของ
รัฐบาล ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลกระทบตอปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ปริมาณการระดมทุน
และการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดคาธรรมเนียมนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจวานิชธนกิจของหลักทรัพย ภัทร และยังจะสงผลกระทบตอ
มูลคาของเงินลงทุนของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ที่ประกอบธุรกิจลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ ธุรกิจของ
หลักทรัพย ภัทร อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ หากความรวมมือทางธุรกิจระหวางหลักทรัพย ภัทร กับเมอรริล
ลินช มีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดลง
ความเสี่ยงอื่นๆ ของบริษัทและหลักทรัพยภัทร รวมถึงความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจดานหลักทรัพยที่มี
การแขงขันสูง และมีแนวโนมที่การแขงขันจะทวีความรุนแรงขึ้น ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคาจํานวนนอยรายสําหรับ
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่ตองพึ่งพาบุคลากรเปนหลัก ซึ่งหากมีการโยกยาย
ของบุคลากรของบริษัทและของหลักทรัพย ภัทร ก็อาจสงผลกระทบในทางลบตอความตอเนื่องของธุรกิจและตอฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและหลักทรัพย ภัทร ได นอกจากนี้ การดําเนินงานของบริษัทอาจอยูภายใต
การควบคุ ม ของกลุ ม ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง เป น ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท และหลั ก ทรั พ ย ภั ท ร ซึ่ ง ป จ จุ บั น ถื อ หุ น ใน
หลักทรัพย ภัทร ทั้งทางตรงและทางออมรวมกันประมาณรอยละ 45 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของหลักทรัพย ภัทร
ในปจจุบันบริษัทยังไมมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่มีนัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทยังไมไดเริ่มดําเนิน
ธุรกิจใดๆ โดยผลการดําเนินงานนับตั้งแตจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมี
เพียงรายไดดอกเบี้ยรับ และมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งบริษัท ทําใหมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 6,996.0 บาท และ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 10,011.0 บาท ซึ่งเปนเงินสดทั้งจํานวน มีหนี้สินรวมจํานวน
7 ,007.0 บาท และมี ส ว นของผู ถื อ หุ น จํ า นวน 3 ,004.0 บาท ภายหลั ง การทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย เ ป น ผลสํ า เร็ จ
หลักทรัพย ภัทร จะมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท และหากบริษัทสามารถซื้อหุนของหลักทรัพย ภัทร ไดครบรอย
ละ 100.0 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอยจะเหมือนกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของหลักทรัพย ภัทรกอนปรับโครงสรางกิจการทุกประการ
ในป 2552 หลักทรัพย ภัทร มีรายไดรวม 1,385.6 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 425.9 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 218.6 ลาน
บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 105.4 จากกําไรสุทธิจํานวน 207.3 ลานบาทในป 2551 เนื่องจากในป 2551 หลักทรัพย ภัทร มี
คาใชจายสูงถึง 1,149.2 ลานบาท อันเปนผลจากการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 304.0 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2553 หลักทรัพย ภัทร มีรายไดรวม 816.2 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 293.6 ลานบาท
ณ สิ้นป 2552 และวันที่ 30 มิถุนายน 2553 สินทรัพยของหลักทรัพย ภัทร มีจํานวน 5,822.7 ลานบาท และ 5,761.2
ลานบาท หนี้สินรวมมีจํานวน 2,424.3 ลานบาท และ 2,271.2 ลานบาท และสวนของผูถือหุนมีจํานวน 3,398.4 ลานบาท
และ 3,490.0 ลานบาทตามลําดับ
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 หลักทรัพย ภัทร ดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิในอัตรารอยละ 148.0 สูง
กวาเกณฑขั้นต่ําที่รอยละ 7 ตามเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมจํานวนสูงสุดไมเกิน 213,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 5.0 บาท คิดเปนรอยละ 99.9991 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเสนอขายเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือหุนของหลักทรัพย ภัทร ที่นําหุนสามัญของหลักทรัพย
ภัทร มาแลกเปลี่ยนเปนหุนของบริษัทตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งในการปรับโครงสรางกิจการของ
หลักทรัพย ภัทร เทานั้น โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพยเทากับ 1 หุนสามัญของหลักทรัพย ภัทรตอ 1 หุนสามัญ
ของบริษัท
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเหมือนกับหุนสามัญของหลักทรัพย ภัทร ที่
นํามาแลกเปลี่ยนตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยทุกประการ โดยบริษัทไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางพิจารณาคําขอ
อนุญาต โดยตลาดหลักทรัพยฯ จะดําเนินการรับหุนสามัญของบริษัทเมื่อบริษัททําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของหลักทรัพย
ภัทรเปนผลสําเร็จ (ถือหุนหลักทรัพย ภัทรไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
หลักทรัพย ภัทร) ทั้งนี้ หุนสามัญของบริษัทจะเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแทนหุนสามัญของหลักทรัพย
ภัทรที่จะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน
อนึ่ง บริษัทจะยกเลิกคําเสนอซื้อหากเมื่อสิ้นสุดชวงระยะเวลารับซื้อแลวปรากฏวาสัดสวนของหุนของหลักทรัพย
ภัทร ที่ไดมาจากการทําคําเสนอซื้อต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของหลักทรัพย ภัทร
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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