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ชื่อบริษัท : บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)   
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนนิธุรกจิบริการดานใหคําปรึกษาทางการเงินและการลงทุนแบบ

ครบวงจรท้ังในประเทศและตางประเทศ แบงออกเปน 4 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจที่ปรึกษา
และบริหารการลงทุน 2) ธุรกิจวาณิชธนกิจ, 3) ธุรกิจหลักทรัพย และ 4) ธุรกิจเงินทุน   

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 48 / 14 – 15 ชั้น 8 อาคารทิสโก ทาวเวอร 
  ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

เลขทะเบียนบรษิทั : 40854500681 

โฮมเพจบริษัท : www.finansa.com 

โทรศพัท : 0-2697-3700 และ 0-2266 - 6677 

โทรสาร : 0-2266-6688 
 
 บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีประมาณ 900 ลานบาท ไปใชดังนี ้
 
วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงินโดยประมาณ 

(ลานบาท) 
ระยะเวลาท่ีใชเงินโดยประมาณ

1. ซ้ือบริษัทเงินทุน ไพรมัส จํากัด 250 ภายในป 2545 

2. เงินเพ่ิมทุนในบริษัทเงินทุน 350 ภายในป 2546 

3. เงินลงทุนในกองทุน Siam Investment Fund II, L.P. 75 ภายในระยะเวลาตามขอตกลง 

4. ชําระเงินกูยืมใหแกบริษัทยอย FSL 50 ภายในป 2545 

5. เงินทุนหมุนเวียนและลงทุน 175 ตามความตองการของธุรกจิ 
 
 
1. ปจจัยความเส่ียง 
 
1.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล 

การดําเนินธุรกิจของกลุมฟนันซาเปนธุรกิจท่ีตองพึ่งพาบุคลากรเปนหลัก ผูบริหารมีนโยบายเนนการสงเสริมและ
สนับสนุนการกระจายความรับผิดชอบงานเพ่ิมเติมมากข้ึน ดวยการวาจางผูบริหารในระดับสูงเพิ่มข้ึนรวมท้ังทีมงานบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ และมีประสบการณหลายทีม ซึ่งทีมงานดังกลาวไดสรางผลงานและผลประกอบการเติบโตอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น หากขาดผูบริหารหรือทีมงานหนึ่งไป ทีมงานอ่ืนสามารถดําเนินงานแทนได โดยจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
กลุมในอนาคตไมมากนัก นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญของทรัพยากรบุคคล โดยจัดใหมีการฝกอบรม และเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนาบุคลากรท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการใหมีความรูความสามารถเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังการใหผลประโยชนตอบแทนจากการทํางานท่ีสัมพันธกับผลงานและความสามารถของ
พนักงานใหอยูในระดับที่จูงใจและอยูในเกณฑมาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสรางหลักประกันและความมั่นคงในการทํางาน
ของพนักงาน ซ่ึงจะชวยลดความเส่ียงในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรใหนอยลง 
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1.2 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะตลาด 

ธุรกิจและรายไดของกลุมฟนันซามีความสัมพันธกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทยและ
ตางประเทศรวมท้ังความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ถึงแมวาแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจะ
มีทิศทางท่ีดีข้ึน แตในระยะยาวการฟนตัวของเศรษฐกิจยังคงมีความไมแนนอน  ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอยาง
รุนแรง อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของกลุมฟนันซา ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของกลุม อยางไรก็ตาม ผลกระทบดังกลาวอาจลดลง เน่ืองจาก ในภาวะท่ีเศรษฐกิจถดถอย บริษัทฯ มีโอกาสหารายไดท่ี
ปรึกษาอ่ืนๆ ชดเชย เชน รายไดจากการใหบริการเปนท่ีปรึกษาในการปรับโครงสรางหนี้ และจากการดําเนินธุรกิจของกลุมท่ีไมได
มุงเนนประเทศไทยเพียงประเทศเดียว โดยกระจายไปยังประเทศอ่ืนๆ ดวย จะชวยลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดไดระดับหนึ่ง  
นอกจากนี้ การท่ีกลุมฟนันซามีรายไดลักษณะประจําทุกปในอัตราท่ีตกลงไวตามสัญญาใหบริการเปนคาธรรมเนียมใหคําปรึกษา
และบริหารการลงทุน (Management Fee) แกกองทุนตางประเทศ 3 แหง ซึ่งมีขนาดกองทุนรวม US$130 ลาน  รวมทั้งมี
แผนงานท่ีจะเนนการประกอบธุรกิจทางดานการเงินตางๆเพิ่มขึ้นเชน ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
ธุรกิจการคาตราสารหนี้ และ ธุรกิจ Proprietary Trading ซ่ึงจะชวยลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความไมแนนอนของรายไดอีกระดับหน่ึง   

 

1.3 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 

รายไดสวนใหญของกลุมฟนันซาท่ีเปนเงินตางประเทศมาจากการใหคําปรึกษาและบริหารการลงทุนแกกองทุน
ตางประเทศ 3 แหง การใหคําปรึกษาทางดานการปรับโครงสรางหนี้และรายไดอ่ืนๆ รวมเปนจํานวน 174.24 ลานบาท หรือคิด
เปนประมาณรอยละ 54 ของรายไดรวมตามงบการเงินเสมือนวาไดมีการปรับโครงสราง ป 2544 ดังน้ัน หากอัตราแลกเปล่ียน
เงินตางประเทศดังกลาวเมื่อเทียบกับเงินบาทมีคาออนลง รายไดบริการดังกลาวเม่ือแปลงเปนเงินบาทอาจจะลดลง ทําใหเกิด
ความผันผวนของรายไดของกลุมได อยางไรกต็ามผูบริหารไดมีการบริหารความเสี่ยงตามสภาวะการณเปนรายกรณีเชน จะทําการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดังกลาวมาเปนเงินบาทตามประมาณการความตองการใชเงินบาทของกลุม ซึ่งจะชวยลดความ
เสีย่งลงไดในระดับหน่ึง  

 
1.4    ความเสี่ยงจากการลงทุน 

เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนหลักทรัพยท่ีมีลักษณะเผื่อขายรวมท้ังการรวมลงทุนในกองทุน SIF II ดังนั้น
ความผันผวนของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย และภาวะเศรษฐกิจท่ียังมีความไมแนนอนอาจทําใหหลักทรัพยท่ีลงทุนไวเกิดดอย
คาจากมูลคาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด อันอาจสงผลกระทบตอพอรตการลงทุนและผลการดําเนินงานบาง เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการลงทุน เพื่อกําหนดนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพยท่ีประเมินแลววามีโอกาสใน
การขายสูง โดยจะลงทุนในลักษณะกระจายความเสี่ยงในอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ใหเหมาะสม และเนนการ
ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีปจจัยพื้นฐานท่ีดี มีสภาพคลองสูง และมีแนวโนมผลประกอบการท่ีดี อีกท้ัง ยังกําหนด
หลักเกณฑในการตัดขาดทุน และการตั้งสํารองเผื่อการลดมูลคาที่เหมาะสม ในสวนของการลงทุนรวมในกองทุน SIF II ความ
เสี่ยงของการลงทุนสามารถลดลงจากนโยบายตางๆของกองทุนเชน เนนการลงทุนในบริษัทท่ีมีกระแสเงินสดท่ีคงท่ีและมี
แนวโนมของอัตราการเติบโตท่ีสูง, เนนการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีมูลคาตํ่ากวามูลคาท่ีควรจะเปน, เนนการลงทุนท่ีสามารถมี
สวนรวมในการบริหารงานไดหรือสามารถสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนได, ชวยแนะนําบริษัทท่ีทําการลงทุนในเร่ืองของการ
บริหารทางการเงิน และจดัโครงสรางการลงทุนท่ีสามารถลดความเสีย่งแตสามารถรักษาโอกาสในการทํากําไรได 

      
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 ตามงบการเงินกอนปรับโครงสราง บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวนท้ังสิ้น 26.35 

ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับขนาดสินทรัพยของบริษัทฯ หรือคิดเปนรอยละ 9 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ ซึ่งจํานวนดังกลาวไดรวมการลดคาจากการดอยคาจํานวนประมาณ 4.2 ลานบาทเรียบรอยแลว และ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2544 ตามงบการเงินเสมือนหลังปรับโครงสราง บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวนท้ังสิ้น 39.99 ลานบาท 
หรือประมาณรอยละ 8 ของสินทรัพยรวม ซึ่งจํานวนดังกลาวไดรวมการลดคาจากการดอยคาจํานวนประมาณ 4.9 ลานบาท
เรียบรอยแลว   
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1.5    ความเสี่ยงอันเกิดจากการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย 

ความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย อาจสงผลใหนักลงทุนตัดสินใจไมจองซื้อหลักทรัพยท่ีบริษัทยอยเปนผูรับประกัน
การจําหนาย ทําใหมีความเสี่ยงจากการรับหลักทรัพยท่ีเหลือจากการจัดจําหนายเขาพอรตลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจรับรูผล
ขาดทุนภายหลังหลักทรัพยดังกลาวเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ท่ีผานมาบริษัทยอยเปนผูรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
มูลคารวมประมาณ 345.34 ลานบาทและมีรายไดจากคาธรรมเนียมการประกันการจําหนายเปนสัดสวนท่ีนอยเม่ือเทียบกับ
รายไดทั้งหมดหรือประมาณรอยละ 5 ของรายไดรวม อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีมากข้ึนหากบริษัทฯ มีธุรกรรม
ดังกลาวมากข้ึนในอนาคต เพ่ือเปนการปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ในการรับประกันการจําหนายแตละคร้ัง บริษัทฯ จะศึกษา
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของบริษัทผูเสนอหลักทรัพย รวมทั้งประเมินราคาหลักทรัพยที่เหมาะสมและความสนใจของลูกคาหรือ
นักลงทุนวามีความตองการท่ีจะซื้อหลักทรัพยท่ีเสนอขายมากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนเกณฑในการรับประกันการจําหนาย 
รวมท้ังการขอคํายืนยันท่ีคอนขางแนนอนจากลูกคาสําหรับการจองซื้อหลักทรัพยนั้น นอกจากนี้ การท่ีใหสถาบันการเงินท่ีมี
ความสนใจเขารับการรับประกนัการจดัจําหนายหลักทรัพยในสวนท่ีเหลือจะชวยลดความเสีย่งดังกลาวลงได 

 
1.6 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย 

แมวาจะไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยจากการเปดเสรี เปนอัตราคาธรรมเนียมขั้น
ตํ่า ซ่ึงมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 3 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 14 มกราคม 2545 เปนตนไปนั้น จะชวยลดการแขงขันดานราคาได แต
อยางไรก็ตามธุรกิจหลักทรัพยยังเปนธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันสูง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยของกลุม     
ฟนันซาในสวนของธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีเพิ่งจะเร่ิมดําเนินงานในกลางป 2545 อยางไรก็ตาม เพื่อลด
ผลกระทบจากการแขงขัน การดําเนินธุรกิจหลักทรัพยจะเนนการแขงขันทางดานคุณภาพมากกวาดานราคา และกําหนด
เปาหมายกลุมลูกคาหลักทรัพยท่ีแตกตางจากบริษัทหลักทรัพยอ่ืน โดยเนนกลุมลูกคาใหมประเภทสถาบันท้ังในและตางประเทศ 
รวมทั้งใหความสําคัญลูกคาประเภทบุคคลธรรมดาท่ีมีฐานะการเงินระดับกลางถึงระดับสูง (High Net Worth) และมีลักษณะ
การลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว และตองการบริการและคําแนะนําแบบมืออาชีพ โดยมีทีมงานวิเคราะหท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและความสามารถ ออกบทวิเคราะหท่ีมีคุณภาพ ใหคําแนะนําท่ีแตกตางและเปนประโยชนตอลูกคาเพื่อสรางความ
เชื่อม่ันในกลุมลูกคาในการตัดสินใจในการลงทุน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายท่ีจะควบคุมตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) ซึ่งสวน
ใหญเปนคาใชจายในการดําเนินการ โดยการใชบริการ Back Office Service Bureau (BSB) ของ ตลท. ทําใหสามารถลด
คาใชจายและเงินลงทุนได  

 
1.7    ความเสี่ยงในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาวาจางที่ปรึกษาการลงทุน 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมฟนันซา อาจไดรับผลกระทบและไมเปนไปตามท่ีคาดหมายไว หากรายได
คาบริการจากธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
ผลตอบแทน (รายละเอียดของกองทุนและสัญญาใหบริการที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนของกองทุนตางๆ แสดงในสวนท่ี 2 
ขอท่ี 3 เรื่องการประกอบธุรกิจในแตละสายบริการ และมีรายละเอียดของจํานวนรายไดจากการบริหารกองทุนตางๆ แสดงใน
สวนของโครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย) ดังนั้น กลุมฟนันซาอาจมีความเสี่ยงท่ีจะถูกยกเลิกสัญญาใหบริการท่ี
ปรึกษาและบริหารการลงทุนแกกองทุนดังกลาวตอไป หรืออาจเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของอัตราผลตอบแทนท่ีลดลงได 
อยางไรก็ตาม ดวยผลงานท่ีผานมาในการใหคําปรึกษาและบริหารการลงทุนแกกองทุนดังกลาว ไดสรางผลตอบแทนใหแก
หุนสวนของกองทุนไดในอัตราที่สูง อีกท้ังความสัมพันธท่ีดีกับหุนสวนของกองทุน ดังนั้น ผูบริหารเชื่อวาผลงานดังกลาวจะชวย
ลดความเสี่ยงดังกลาวและโอกาสท่ีจะไดเปนท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุนใหแกกองทุนจึงมีอยูสูง อนึ่ง กองทุนตางประเทศ
ดังกลาวเปนกองทุนท่ีมิไดอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและการกํากับดูแลของ กลต. 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 4 

1.8    ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยในตางประเทศ 

กลุมฟนันซาไดขยายธุรกิจดานหลักทรัพยและวาณิชธนกิจในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเขาซื้อ FINDO ในป 2544 (มี
รายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ) ซึ่งมีผลขาดทุนสะสมท่ีสูงท่ี
เกิดข้ึนกอนท่ีกลุมฟนันซาจะเขาซื้อกิจการโดย FINDO มีผลขาดทุนสะสมประมาณ 7 พันลานรูเปยะ สําหรับ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2543 และ ประมาณ 9,8 พันลานรูเปยะ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 อยางไรก็ตามเนื่องจาก ในปจจุบันภาวะ
เศรษฐกิจและความไมแนนอนทางการเมืองของประเทศอินโดนีเซียยังคงมีความผันผวนคอนขางสูง อาจเปนเหตุใหการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง และอาจเกิดผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของกลุมฟนันซา แต
อยางไรก็ตามภายใตนโยบายและการบริหารของกลุมท่ีเนนทําธุรกิจท่ีกลุมมีความชํานาญ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุม
คาใชจายและลงทุนขยายธุรกิจเม่ือมีแนวโนมท่ีชัดเจน  นอกจากนี้บริษัทยอยท่ีอยูในตางประเทศอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองของ
เงินทุนหากมีความตองการเงินทุนเพ่ิมเติมเน่ืองจากการโอนเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักรมีขอจํากัดจาก
ทางราชการ ทําใหบริษทัฯอาจไมสามารถทําการลงทุนเพิ่มและรักษาสัดสวนในการถือหุน อยางไรก็ตาม บริษัทฯคาดวาจํานวน
เงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหนําออกไปยังลงทุนในตางประเทศท่ีไมเกินกวา US$10 ลานยังมีความเพียงพอหาก
บริษัทยอยมีความตองการเงินทุนเพ่ิมเติม 

     
1.9    ความเสี่ยงในการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสิทธิประโยชนดานภาษี 

บริษัทฯ ไดรับสิทธปิระโยชนดานภาษจีากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกจิการสํานักงานภูมิภาค โดยรายไดที่
เกิดจากการใหบริการคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ หรือใหคําปรึกษาแกบริษัทในกลุมฟนันซา จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได
ท้ังหมดเปนระยะเวลา 5 ป (มีรายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 2.4 การไดรับการสงเสริมการลงทุน) ท้ังน้ี การรับสิทธิประโยชน
ดังกลาว บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหครบถวน ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขได สิทธิ
ประโยชนดานภาษีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือถูกยกเลิกได อันจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ และไมเปนไป
ตามที่คาดหมาย ซึ่งในปจจุบัน เงื่อนไขสําคัญท่ีบริษัทฯไดปฏิบัติแลวคือในเร่ืองของสัดสวนของผูถือหุนสัญชาติไทย การมีสาขา
หรือบริษัทในเครือในตางประเทศ สัดสวนรายไดจากตางประเทศ และ จํานวนของคาใชจายในการดําเนินงาน โดยมีเงื่อนไข
สําคัญท่ีอยูระหวางการปฏิบัติตามคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (มีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 2 ขอ 6 โครงการใน
อนาคต) อยางไรก็ตามบริษัทฯมีเงื่อนไขสําคัญท่ีตองปฏิบัติตามคือ การไดรับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่ง
ในปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการศึกษาในเบ้ืองตนถึงการปฏิบัติเพ่ือใหไดรับใบรับรองดังกลาว       

 
1.10  ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือกลุมของนายยูจีน เอส.เดวิส และ นาย วรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน (มีรายละเอียดใน
สวนที่ 2 ขอท่ี 8.2 ผูถือหุน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 55.6 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ทําใหกลุมของผูถือหุน
ดังกลาวสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมด ยกเวนในเร่ืองสําคัญบางเร่ืองซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองไดคะแนน
เสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชนการแกไขขอบังคับ และการเพิ่มทุนและลดทุน เปนตน ดังนั้น
ผูถือหุนรายอ่ืน ท่ีมีสิทธิออกเสียงและเขารวมประชุมครบท้ังหมด อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุล
การบริหารของกลุมผูถือหุนรายใหญได นอกเหนือจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีทําหนาท่ีแทนผูถือหุนรายยอย อยางไรก็ตาม
หลังจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีผูถือหุนกลุมดังกลาวจะถูกลดสัดสวนลงเปนรอยละ 35.6  

 
1.11  ความเสี่ยงจากการเขาซื้อบริษัทเงินทุน 

เนื่องจากบริษัทฯอยูระหวางในการขออนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทยในการเขาซื้อบริษัทเงินทุน ไพรมัส จํากัด 
ดังนั้น หากธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวอาจทําใหแผนธุรกิจของบริษัทฯไมเปนไปตามท่ีได
วางแผนไว 

 
 
 


