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บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 
Finansa Public Company Limited 

 

เสนอขาย 
หุนสามญัเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไป 
จํานวน 36,000,000 หุน 
ราคาเสนอขายหุนละ 25 บาท 

 
ระยะเวลาจองซื้อ  

ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันท่ี 12 –13 กันยายน 2545 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรพัย แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน) 

 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรบัประกันการจาํหนาย 
บริษัทหลักทรพัย แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน) 

 
วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2545 
 

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใช 
11 กันยายน 2545 

 
คําเตือน : 

กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไข
ของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบ
แสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือมิได
ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดง
รายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการ
ขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 

 
หากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จ หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหง
พระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
1. รายละเอียดหลักทรพัยท่ีเสนอขาย………………………………………………………………………………………………………………..1 
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง……………………………………………..………..…………………………………………………………………..2 
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สวนท่ี 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
เอกสารแนบ รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 งบการเงินตรวจสอบสําหรับป 2542 และ 2543 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน   
 งบการเงินตรวจสอบสําหรับป 2544 มีรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  
 งบการเงินตรวจสอบสําหรับป 2544 มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  

งบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสรางสําหรับป 2544 มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน  
ส้ินสุด ณ วันที่   31 ธันวาคม 2544  

 งบการเงินสอบทานงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 
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คําอธิบายคํายอ 

 

บริษัทฯ หรือ FNS หมายถึง บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 

กลุมฟนันซา หมายถึง บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทในเครือฟนันซา 

FSL หมายถึง บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

FC หมายถึง บริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด  

FFM หมายถึง Finansa Fund Management Limited 

FCAM หมายถึง Finansa (Cambodia) Limited 

FCL หมายถึง Finansa Capital Limited 

FINDO หมายถึง PT Finansa Indonesia 

FINDO-H หมายถึง PT Finansa (Indonesia) Holdings Limited 

FAM หมายถึง PT Finansa Asset Management 

FIA หมายถึง Finansa Investment Advisors Limited 

SIP หมายถึง Siam Investment Partners, L.P. 

กองทุน VFF หมายถึง The Vietnam Frontier Fund 

กองทุน SIF I หมายถึง Siam Investment Fund 

กองทุน SIF II หมายถึง Siam Investment Fund II, L.P. 

กลต. หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลท. หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
       

 


