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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) กอต้ังในป พ.ศ. 2532 ภายใตช่ือ บริษัท เรด บลัฟฟ แอดไวเซอรส จํากัด และได
เปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ฟนันซา จํากัด ในป พ.ศ. 2539 มีผูรวมกอต้ังคือ นายยูจีน เอส. เดวิส และ นายวรสิทธิ์ โภคา
ชัยพัฒน ดวยประสบการณของทีมผูบริหารท้ังสองในดานการบริหารกองทุนและทีมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีมี
ความเขาใจในระบบตลาดเงิน ตลาดทุนในประเทศไทย และภูมิภาคนี้เปนอยางดี กลุมฟนันซาจึงไดรับความเชื่อถือจาก
นักธุรกิจ และนักลงทุนรวมทั้งสถาบันการเงินชั้นนํามาโดยตลอดในดานบริการใหคําปรึกษาและบริหารการลงทุนใหแก
กองทุนตางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีกองทุนอยูภายใตการใหคําปรึกษาและบริหารการลงทุน 3 กองทุนท่ีมีลักษณะการ
ลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ แถบอินโดจีน มีขนาดกองทุนท่ีบริหารรวม
มูลคาประมาณ US$ 130 ลาน นอกจากนี้กลุมฟนันซายังไดขยายขอบเขตการใหบริการอื่นๆ ครอบคลุมธุรกิจดาน
วาณิชธนกิจที่เกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาทางการเงิน การระดมทุน การปรับโครงสราง ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเงินทุน 
ภายใตการดําเนินของบริษัทยอยและบริษัทในเครือท่ีอยูในประเทศและตางประเทศ อนึ่ง กองทุนตางประเทศดังกลาว
เปนกองทุนท่ีมิไดอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและการกํากับดูแลของ กลต. 

 
กลุมบริษัทกอนการปรับโครงสราง 

 
กอนการปรับโครงสราง บริษัทในกลุมฟนันซามีโครงสรางการถือหุนท่ีเปนเอกเทศแบงเปน 2 กลุมบริษัทท่ีตางมี FIA 
เปนผูถือหุนใหญเหมือนกัน(FIA เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศในหมูเกาะ Cayman มีผูถือหุนใหญ
ประกอบดวย นายยูจีน เอส. เดวิส และ นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน) โดยสามารถแบงเปน กลุม FNS และ กลุม FFM 

 
กลุม FNS ประกอบดวยบริษัทท้ังส้ิน 3 บริษัท คือ FNS, FSL และ FCAM โดย FNS ถือหุนท้ังหมดใน FSL และ FCAM ใน
สวนของกลุม FFM จะประกอบดวยบริษัทท้ังสิ้น 6 บริษัท คือ FFM, FCL, SIP, FINDO, FAM และ FINDO-H โดยมี FFM 
เปนบริษัทแกนทําการถือหุนในบริษัทอ่ืนดังกลาว บริษัทในกลุมของ FFM นี้สวนใหญมีธุรกรรมทางธุรกิจในตางประเทศ 
อยางไรก็ตามกลุมบริษัทท้ัง 2 มีธุรกรรมระหวางกนัคือ FFM มีการ วาจาง FNS ใหเปนผูดําเนินการในการใหคําปรึกษา
และบริหารการลงทุน             

 
การปรับโครงสรางกลุมฟนันซา 

 
ตอมากลุมฟนันซาไดมีการปรับโครงสราง โดยรวมบริษัทท่ีอยูในเครือใหมาอยูภายใตบริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 
ทําใหโครงสรางธุรกิจและการรับรูรายไดของกลุมฟนันซามีความชัดเจนไมมีแนวโนมความขัดแยง เพื่อสามารถกํากับ
ดูแล และกําหนดนโยบายการบริหารและการดําเนินธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2545 
บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 36 ลานบาทเปน 320 ลานบาทเพื่อนําไปซื้อกิจการของ FFM และบริษัทในเครือ 
โดยบริษัทฯไดซื้อหุนของ FFM ในสัดสวนรอยละ 100 จาก FIA ในราคาประมาณ 108 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาท่ีสูงกวา
มูลคาตามบัญชีประมาณ 67.8 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545) โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคือ IFCT 
Advisory Company Limited ทําการประเมินมูลคา นอกจากนี้บริษัทฯไดทําการชําระหนี้แก FIA จํานวน 116 ลานบาท
ซึ่งเปนเงินทดรองรับคงคางจากการท่ี FIA ทดรองจายคาหุนของ FSL ใหแก FNS ซึ่งภายหลังจากการปรับโครงสรางใน
คร้ังน้ี กลุมของนายยูจีน เอส. เดวิส และ นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน ยังคงเปนผูถือหุนใหญและเปนผูบริหารของบริษัทฯ  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของกลุมฟนันซามีดังตอไปนี้ 
 
ป พ.ศ. 2535 FIA จัดต้ังกองทุนรวมเปนคร้ังแรกภายใตชื่อ The Southeast Asia Frontier Fund. L.P. เพื่อการลงทุนใน

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ปจจุบัน กองทุนดังกลาวมีอายุครบกําหนดแลว 

ป พ.ศ. 2537  - บริษัทฯ ไดรับใบอนญุาตใหทําธุรกจิท่ีปรึกษาทางการเงินจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  

- FIA จัดต้ังบริษัท Frontier Fund Management Limited ท่ีซึ่งตอมาเปล่ียนชื่อเปน Finansa Fund 
Management Limited ในประเทศในหมูเกาะเคยแมน (Cayman) เพื่อดําเนินธุรกิจท่ีปรึกษาและ
บริหารการลงทุนแกผูบริหารกองทุนในตางประเทศ   

- FFM จัดต้ังกองทุน The Vietnam Frontier Fund เพื่อการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยมี FFM เปนท่ี
ปรึกษาการลงทุน ซึ่งกองทุนดังกลาวจดทะเบียนอยูที ่Dublin Stock Exchange ประเทศไอรแลนด 

ป พ.ศ. 2539  - FFM เปนท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุนใหแกกองทุน The Southeast Asia Frontier Fund และตอมา       
เปล่ียนช่ือเปน Siam Investment Fund เปนกองทุนแบบปด (Closed-end) อายุ 10 ป จดทะเบียนอยู
ท่ี London Stock Exchange ประเทศอังกฤษ มีจุดประสงคเพือ่การลงทุนโดยตรงในประเทศไทย 

 - FNS จัดต้ังบริษัท Finansa (Cambodia) Limited ในประเทศกัมพูชา (มีรายละเอียดในขอ 2.2 
ภาพรวมการประกอบธรุกิจ) 

ป พ.ศ. 2542 FFM รวมลงทุนกับ Capital Z Investments, L.P. และ ABN AMRO Capital Investment Asia Limited ผาน 
บริษัทรวมคือ Finansa Capital Limited และ Siam Investment Partners, L.P. (มีรายละเอียดในขอ 2.2 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ) ในการจัดต้ังกองทุน Siam Investment Fund II, L.P. เพื่อลงทุนโดยตรงใน
ประเทศไทย โดยมี FFM เปนท่ีปรึกษาการลงทุนโดยมีการกําหนดในสัญญารวมทุน (Partnership 
Agreement) ระหวาง FFM กับ ผูลงทุนใน SIF II วา FCL ตกลงจะชําระคาจางใหแก FFM ตามงบประมาณ
ของคาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Budget)  

ป พ.ศ. 2543 FNS เขาซื้อหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที จํากัด ซึ่งมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 
ประเภท จากธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในราคา
ประมาณ 234.7 ลานบาท ซึ่งเปนราคาท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชีในขณะนั้นประมาณ 185.7 ลานบาท และ 
ไดรับผลประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมท่ีมีอยู ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนบริษัทหลักทรัพย ฟนันซา 
จํากัด เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2543 ประกอบธุรกิจดานท่ีปรึกษาทางการเงินและการจัดจําหนายหลักทรัพย
เปนหลัก ตอมาบริษัทหลักทรัพย ไดรับอนญุาตเปนท่ีปรึกษาทางการเงินจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ป พ.ศ. 2544  FFM เขาซื้อกิจการของ PT Trade Ezy Securities ในประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งถือหุนท้ังหมดใน FAM จากกลุม
ผูถือหุนเดิมในราคาประมาณ 18.4 ลานบาท ซึ่งเปนราคาท่ีสูงกวามูลคาตามบัญชีในขณะนั้นประมาณ 
12.8 ลานบาท และ ไดรับใบประกอบธุรกิจหลักทรัพยรวมทั้งไดรับผลประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุน
สะสมท่ีมีอยูและตอมาเปล่ียนช่ือเปน PT Finansa Indonesia บริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจใหบริการเปนท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจดานหลักทรัพย ในประเทศอินโดนีเชีย 

 FFM จัดต้ัง PT Finansa (Indonesia) Holdings Limited ในประเทศ Mauritius (มีรายละเอียดในขอ 2.2 
ภาพรวมการประกอบธรุกิจ)    

ป พ.ศ. 2545      ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการสํานักงานภูมิภาค  
บริษัทฯ เปนบริษัทใหบริการทางการเงินแหงแรกในประเทศท่ีได รับการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในฐานะกิจการสํานักงานภูมิภาค (Regional Headquarter) โดย
บริษัทฯ      จะเปนศูนยกลางที่ใหคําปรึกษาการเงินการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ การ



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 7 

อบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ และคําแนะนําดานตางๆ แกสํานักงานตัวแทน 2 
แหง บริษัทยอยและบริษัทในเครือท่ีอยูในประเทศไทย และในภูมิภาคอินโดจีนและ เอเซียแปซิฟก โดย
บริษัทฯ จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเฉพาะรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการแกบริษัทยอยและ
บริษทัในเครือเปนระยะเวลา 5 ป สิ้นสุดป 2550  

 
เขาซื้อกิจการธุรกิจเงินทุน 
ในปจจุบันไดมีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุนของบริษัทเงินทุน ไพรมัส จํากัด จาก Ford Credit 
International Inc. โดยมีเงื่อนไขวาจะเขาทํารายการเม่ือธนาคารแหงประเทศไทยอนุมัติการเขาซื้อกิจการ
เงินทุน เพื่อใชเปนแหลงเงินสนับสนุนธุรกิจดานวาณิชธนกิจและการลงทุนซึ่งทางกลุมมีความเชี่ยวชาญ 
และพัฒนาดานบริการแกลูกคาและขยายฐานลูกคาใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน ซึ่งภายหลังการอนุมัติและซื้อ
กิจการแลว บริษัทเงินทุนดังกลาว จะเปล่ียนช่ือเปนบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด 
  
เปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย  
เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2545 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด ไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยใหเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย หรือโบรกเกอรหมายเลข 33   

  
แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
320 ลานบาทเปน 500 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมเพ่ิมทุนจํานวน 36 ลานหุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุน
ละ 5 บาท เพ่ือเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป  
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
การบริหารและการลงทุนใหกับบริษัทลูกคาท่ีอยูในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอินโดจีนแบบครบวงจร 
นอกเหนือจากการใหบริการเปนท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุนแลว บริษัทฯ ยังเปนบริษัทแมในการใหบริการสนับสนุนแก
บริษัทยอยและบริษัทในเครือในดานตางๆเชน การบริการและการจดัการในองคกร การวางแผนธรุกิจและการตลาด การจัดการ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ การอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเปนผูทําการศึกษาวิจัยความเปนไปไดของการลงทุนและ
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายไดที่เกิดจากการใหบริการดังกลาวจะไดรับการยกเวันภาษีเงินได
ในฐานะท่ีเปนกิจการสํานักงานภูมิภาค(Regional Headquarter) (ดูรายละเอียดในขอ 2.4 การไดรับการสงเสริมการลงทุน) 
อยางไรก็ดีธุรกิจของบริษัทฯสามารถแบงจําแนกประเภทออกเปน 4 ธุรกิจหลัก ไดแก 

ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน ใหบริการแกกองทุนตางประเทศเพื่อการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) 
ในประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในแถบอินโดจีนโดยมีนักลงทุนตางประเทศ
ประเภทสถาบัน (International Institution) เปนผูลงทุน ปจจุบัน มีกองทุน
ตางประเทศจํานวน 3 กองทุนท่ีกลุมฟนันซาใหคําปรึกษาคือ The Vietnam 
Frontier Fund, Siam Investment Fund และ Siam Investment Fund II, L.P.  

ธุรกิจวาณิชธนกิจ ใหบริการที่ปรึกษาทางการเงิน มีความเชี่ยวชาญในการเปนที่ปรึกษาในการ
ระดมทุน การปรับโครงสรางหนี้โครงสรางธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร  
การควบรวมกิจการ และ Project Finance ปจจุบันมีการดําเนินงานใน
ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย  

ธุรกิจหลักทรัพย ใหบริการท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย เชน การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และ
การรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย ปจจุบัน มีการ
ดําเนินงานในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย  

ธุรกิจเงินทุน ใหบริการจัดหาแหลงเงินทุน แกกิจการท่ีตองการขยายกิจการหรือปรับ
โครงสราง เพื่อสนับสนุนงานและสรางความแข็งแกรงของกลุมธุรกิจท่ีบริษัท
ในเครือดําเนินงานอยู ปจุจุบัน ธุรกิจเงินทุนยังไมไดเร่ิมดําเนินงาน แตคาด
วาจะเร่ิมไดภายในปลายป 2545 

 ตารางสรุปภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุมฟนันซาสามารถแสดงไดดังตอไปนี ้

ธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุน

ธุรกิจวาณิชธนกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจเงินทุน

FNS

FSL

FSL

FC

FFM FCL

FINDO

 FINDO

ดําเนินงานในประเทศกลุมธุรกิจ ดําเนินงานในตางประเทศ

ใหบริการแกกองทุน
VFF, SIF I, SIF II

 

หมายเหตุ: SIP ไมไดเปนผูดําเนินการหลักในธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนจึงมิไดรวมไวในแผนภาพขางตน 
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  ทั้งนี ้นอกจากธุรกิจหลักทั้ง 4 ดังกลาวแลวบริษัทฯ ยังมีการประกอบธุรกิจอ่ืนๆเชน การลงทุนในสิทธิเรียกรองประเภท
หน้ีสินเชนต๋ัวสัญญาใชเงิน โดยทําการซ้ือสิทธิเรียกรองประเภทดังกลาวและขายใหกับผูท่ีมีความสนใจท่ีจะลงทุนตอไป ซึ่งโอกาส
ในการลงทุนประเภทน้ีอาจมีลักษณะไมตอเน่ืองข้ึนอยูกับจังหวะและโอกาส    

 กลุมบริษัทฟนันซาประกอบดวยบริษัทท้ังสิ้น 9 บริษัท โดยมีสํานักงานตัวแทน 2 แหงในประเทศเวียดนามท่ีเมือง
ฮานอยและเมืองโฮจิมิน ซิต้ี สามารถแบงเปน บริษัทท่ีดําเนินการอยูในประเทศไทย 2 บริษัท บริษัทท่ีดําเนินการอยูใน
ตางประเทศ 4 บริษัท และ บริษัทท่ียังมิไดดําเนินการ 3 บริษัท โดยบริษัทฯ จะเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารงานและการ
ลงทุน สนับสนุน ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาดานแผนงานและการจัดการใหบริษัทในกลุม ดําเนินธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหาร
เงินลงทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจเงินทุน  เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายหลังการปรับโครงสราง 
กลุมฟนันซา จะประกอบดวยบริษัทยอยและบริษัทในเครือแสดงดังภาพดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  * บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุนสามัญจากกลุมผูถือหุนเดิมเรียบรอยแลวและอยูระหวางการขออนุมัติจากธนาคาร

แหงประเทศไทยในการเขาซื้อหุนดังกลาวและจะทําการเปลี่ยนชื่อเปนบริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด ตอไป 
 ** ปจจุบัน ยังไมไดเริ่มดําเนินงาน โดยจะเปนบริษัทที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือถือหุน FINDO ในอนาคตเพื่อประโยชนดานภาษี เน่ืองจาก

ประเทศ Mauritius มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศอินโดนีเซียในขณะที่ประเทศในหมูเกาะเคยแมนไมมีขอกําหนดดังกลาว 
ทําให FINDO สามารถจายเงินปนผลไปยังผูถือหุนไดโดยไดรับการยกเวนภาษีรายไดหากมีผูถือหุนที่มีสัญชาต ิMauritius 

           ***   ปจจุบัน ยังไมไดเริ่มดําเนินงาน 
 
 รายละเอียดบริษัทในเครือฟนันซาโดยแบงกลุมเปนบริษัทท่ีดําเนินการอยูและบริษัทท่ียังมิไดดําเนินการมีดังน้ี 
 
 

 

 

บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 

(ประเทศไทย)

35%

99.99% 

85%100%

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

(ประเทศไทย) 

99.99%

FINANSA FUND MANAGEMENT LTD.

(CAYMAN) 

บริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด*  

(ประเทศไทย) 

FINANSA CAPITAL LTD. 

(CAYMAN) 

PT FINANSA (INDONESIA) HOLDINGS LTD.**

(MAURITIUS) 

PT FINANSA INDONESIA 

(INDONESIA) 

99.99%

FINANSA (CAMBODIA) LTD.***  

(COMBODIA) 

99.99% 

PT FINANSA ASSET MANAGEMENT*** 

(INDONESIA) 

99%

 SIAM INVESTMENT PARTNERS, L.P. 
(CAYMAN) 

35% 
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บริษัทท่ีดําเนินการอยูในประเทศไทย 

 1) บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยท่ีออกโดยกระทรวงการคลังตามทะเบียนเลขท่ี (2) 476/2536 ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยครบทุกประเภท ไดแก     
1) นายหนาซื้อขายหลักทรัพย 2) คาหลักทรัพย 3) ท่ีปรึกษาการลงทุน และ 4) จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หลักทรัพย นอกจากนี ้FSL ยังเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ปจจุบัน บริษัทเปนโบรกเกอรหมายเลข 33 มีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 จํานวน 200 ลานบาท  

 2) บริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด เดิมชื่อบริษัทเงินทุน ไพรมัส จํากัด โดยบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุนจาก 
บริษัท Ford Credit International Inc. แลว ซึ่งภายหลังจากไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะไดดําเนินการซื้อ
กิจการเพ่ือดําเนินธรุกิจใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนนิธุรกจิโดยรวมของกลุมฟนันซา ไดแกการอํานวยความสะดวกใหกับนัก
ลงทุนตางชาติในการนําเงินเขามาลงทุนในประเทศไทย การสนับสนุนดานเครดิตใหลูกคาในสวนธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนตน 
ภายหลังการเขาซื้อกิจการบริษัทยอย จะมีเงนิทุนสทุธิประมาณ 150 ลานบาท 

 
บริษัทท่ีดําเนินการอยูในตางประเทศ 

 1) Finansa Fund Management Limited เดิมชื่อ Frontier Fund Management Limited เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง
ข้ึนในประเทศในหมูเกาะ Cayman บริษัทมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวเทากับ US$ 10,000 โดยมีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2545 เทากับ US$ 992,071 ดําเนินธุรกิจบริหารการลงทุน และจัดการกองทุนใหแกกองทุนตางประเทศท่ีตองการ
ลงทุนโดยตรงในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในแถบอินโดจีน ปจจุบัน FFM เปนท่ีปรึกษาและบริหารกองทุนใหกับกองทุน
ตางประเทศ 3 กองทุน มีขนาดมูลคาของกองทุนรวมท้ังส้ิน US$ 130 ลาน  
 2) Finansa Capital Limited เปนบริษัทเฉพาะกิจเพื่อเปนผูบริหารการลงทุน(Investment Manager) แกกองทุน SIF II  
จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศในหมูเกาะ Cayman ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 มีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวเทากับ US$ 
1,000 โดยมี Capital Z Investments, L.P. ซึ่งเปนกองทุนท่ีมีขนาดประมาณ US$ 3,000 ลาน ถือหุนรอยละ 50 ABN AMRO 
Capital Investment Asia Limited ซึ่งเปนบริษัทในกลุม ธนาคาร ABN AMRO ถือหุนรอยละ 15 และ FFM ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ถือหุนอีกรอยละ 35   

 3) Siam Investment Partner, L.P. เปนบริษัทเฉพาะกิจเพื่อเปนหุนสวนท่ัวไป(General Partner) แกกองทุน SIF II โดย
เปนตัวแทนในการทํานิติกรรมของหุนสวนท้ังหมด จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศในหมูเกาะ Cayman ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2545 มีเงินลงทุนเทากับ US$ 218,457 โดยมี Capital Z Investments, L.P. ถือหุนรอยละ 50 ABN AMRO Capital 
Investment Asia Limited ถือหุนรอยละ 15 และ FFM ถือหุนอีกรอยละ 35 
 4) PT Finansa Indonesia เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดําเนินธุรกิจท่ีปรึกษาทางการ
เงินและธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งมีการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับ FSL ในประเทศไทย โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 มีทุนจด
ทะเบียนท่ีชําระแลวท้ังหมดจํานวน Rp. 12,600 ลาน หรือประมาณ US$ 1,464,259 ถือหุนโดย FFM ในสัดสวนรอยละ 85 
และอีกรอยละ 15 ถือหุนโดย Ms. Renee Zecha ซ่ึงเปนผูบริหารของ FINDO  
  
บริษัทท่ียังมิไดดําเนินการ 

 1)  Finansa (Cambodia) Limited เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศกัมพูชา โดยมีจุดประสงคเพื่อทําการ
ดูแลการลงทุนและทําการวิเคราะหวิจัยท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศดังกลาว โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2545 จํานวน Riel 20 ลาน หรือ ประมาณ US$ 5,200 และบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน ปจจุบัน ไมมีการประกอบธุรกิจ 

 2) PT Finansa (Indonesia) Holdings Limited เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศเมอริเซียส (Mauritius) 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 มีทุนจดทะเบียนเทากับ US$ 100,000 เปนทุนเรียกชําระแลวจํานวน US$ 10,000 ถือหุนโดย 
FFM ท้ังหมดเพ่ือดําเนินธุรกิจดวยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ปจจุบัน บริษัทยังมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ และคาด
วาจะเขาถือหุนใน PT Finansa Indonesia ภายในป 2546 
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 3) PT Finansa Asset Management เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2545 มีทุนจดทะเบียนเทากับ Rp. 1,000 ลาน หรือประมาณ US$ 116,211 โดยชําระแลวจํานวน Rp. 250 ลาน หรือ
ประมาณ US$ 29,053 (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2545 ไดทําการลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวเปน Rp. 20 
ลาน หรือประมาณ US$ 2,324) ถือหุนโดย FINDO ในสัดสวนรอยละ 99 ของทุนจดทะเบียน(มีการถือหุนกอนท่ี FFM เขาซื้อ
หุน) ปจจุบันยังมิไดดําเนินธรุกิจใดๆ และยงัไมมีแผนในการดําเนนิธุรกจิใดๆ 

  
 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

หนวย : ลานบาท 
ประเภทรายได ดําเนินกา

รโดย 
% การถือ
หุนของ
บริษัท 

2544(1) 

งบตรวจสอบ 
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

2544 (2) 

งบเสมือนหลังปรับโครงสราง 
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)  

  รายได % รายได % 
ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน (5)  
 

FNS 
FFM 

 
100% 

37.94 
 

20.33
 

169.31(5) 
 

52.17 
 

ธุรกิจวาณิชธนกิจ FSL 
FINDO 

99.99%
85% 

95.58 
- 

51.21
- 

95.58 
- 

29.45 
- 

ธุรกิจหลักทรัพย FSL 99.99% 2.52 1.35 2.52 0.78 
อ่ืนๆ   50.60(3) 27.11 57.14(4)  17.61 
รวมรายไดทั้งหมด   186.64 100.00 324.55 100.00 
หมายเหต ุ (1) เปนโครงสรางรายไดกอนปรับโครงสรางโดยรวมเฉพาะรายไดของบริษัทฯ และ FSL เทานั้น เนื่องจาก ไดมีการปรับ

โครงสรางภายในสําเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 
 (2) เปนโครงสรางรายไดหลังปรับโครงสราง โดยเสมือนวาการปรับโครงสรางเกิดขึ้นเต็มป 2544 
 (3) ประกอบดวยรายการหลักคือกําไรจากการแปลงสภาพเงินลงทุนจาํนวน 30.39 ลานบาท กําไรจากการขายเงินลงทุน

จํานวน 8.65 ลานบาท และ เจาหนี้อืน่ตัดบัญชีจํานวน 9.92 ลานบาท   
 (4) ประกอบดวยรายการหลักคือกําไรจากการแปลงสภาพเงินลงทุนจาํนวน 30.39 ลานบาท กําไรจากการขายเงิน

ลงทุนจาํนวน 11.79 ลานบาท และ เจาหนี้อื่นตัดบัญชีจํานวน 9.92 ลานบาท  
 (5) ประกอบดวยรายการหลักคือรายไดจาก VFF จํานวน 37.8 ลานบาท, จาก SIF I จํานวน 22.2 ลานบาท จาก SIF II 

จํานวน 43.6 ลานบาท และ รายไดจากการเปนที่ปรึกษาในการปรับโครงสรางหนีจ้ํานวน 63.44 ลานบาท ที่
ดําเนินการโดย FFM 

 
โครงสรางรายไดหลักของกลุมฟนันซาหลังปรับโครงสราง โดยเสมือนวาเกิดข้ึนเต็มป 2544 มาจากธุรกิจท่ีปรึกษาและ

บริหารการลงทุนท่ีรวมรายไดจากการเปนท่ีปรึกษาในการปรับโครงสรางหนี้ในสัดสวนรอยละ 52.2 ของรายไดทั้งหมด ซึ่งเปน
รายไดสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เกือบท้ังหมด รองมาเปนธุรกิจวาณิชธนกิจคิดเปนสัดสวนรอยละ 29.5 ในปจจุบัน ถึงแมวา
รายไดจากธุรกิจหลักทรัพยท่ีซึ่งมาจากการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยเปนหลักยังมีสัดสวนท่ีนอยมาก 
เนือ่งจากเร่ิมเปดดําเนินงานในกลางป 2543 แตอยางไรก็ตามในอนาคตสัดสวนรายไดธุรกิจหลักทรัพยมีแนวโนมวาจะเพิ่มข้ึน
ภายหลังจากท่ี FSL ไดยกฐานะเปนโบรกเกอร และเร่ิมเปดดําเนินงานการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเม่ือปลายเดือน
พฤษภาคม 2545 นอกจากนี้บริษัทฯคาดวาจะเริ่มมีรายไดจากการใหบริการแกบริษัทในเครือตามการไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจาก BOI ตามรายละเอียดในขอ 2.4 การไดรับการสงเสริมการลงทุน 

 
ในอนาคตโครงสรางรายไดของบริษัทฯอาจเปล่ียนไปเนื่องจากการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเงินทุนของบริษัทฯ (มี

รายละเอียดในขอ 6 โครงการในอนาคต)   
  



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
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2.3 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

กลุมบริษัทฟนันซา มีความมุงม่ันท่ีจะเปนหน่ึงในบริษัทช้ันนําท่ีใหบริการดานท่ีปรึกษาทางการเงิน การลงทุน และจัดหา
แหลงเงินทุนแบบครบวงจร (Merchant Banking) ซึ่งเปนธุรกิจท่ีกลุมมีความเชี่ยวชาญ การเขาซื้อบริษัทเงินทุน(มีรายละเอียด
ในสวนของโครงการในอนาคต) จะสามารถสนับสนุนใหบริษัทฯสามารถมีบริการที่ครบวงจรไดรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากมีแหลง
เงินทุน ท่ีชวยสนับสนุนใหลูกคาสามารถดําเนินธุรกรรมไดหลากหลายยิ่งข้ึน นอกจากนี้บริษัทฯมีเปาหมายใหบริการทางดาน
การเงินไปสูระดับภูมิภาคเอเชียเปน Regional Service ภายในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปขางหนา นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย 
กัมพูชา และ เวียดนามซึ่งบริษัทฯไดมีบริษัทยอย หรือ สํานักงานตัวแทนแลว หากเศรษฐกิจของประเทศดังกลาวมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีขึ้นบริษัทฯมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไดทันทีเนื่องจากไดสรางเครือขายความสัมพันธกับธุรกิจทองถิ่นแลว ในระยะ
สั้น บริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะเพิ่มสัดสวนรายไดในลักษณะประจํา (Recurring Income) จากธุรกิจใหมๆ ในประเทศไทยกอน
ไดแกธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยท่ีบริษัทฯไดเร่ิมเปดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2545 และ ธุรกิจเงินทุนและคาตรา
สารหนี ้ท่ีบริษัทฯคาดวาจะเร่ิมดําเนินการหลังจากท่ีซ้ือบริษัทเงินทุนแลว 

   
2.4 การไดรับการสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) มีมติอนุมัติและมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2545 มีเลขท่ีบัตร 1394(2)/2545 ออกในวันท่ี 25 มิถุนายน 2545 โดยเปนการไดรับการสงเสริมการลงทุน
สําหรับกิจการประเภท 7.9 กิจการสํานักงานภูมิภาค(Regional Headquarter) ซึ่งบริษัทฯเปนกิจการท่ีประกอบธุรกิจทางดาน
การเงินและการลงทุนในประเทศไทยบริษัทแรกท่ีไดรับการสงเสริมภายใตกิจการประเภทนี้ รายละเอียดสิทธิประโยชนและ
เงือ่นไขสาํคัญจากการรับสงเสริมการลงทุน สรุปไดดังน้ี 

 
 สิทธิและประโยชนท่ีสําคัญ 

� ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันมีมูลคา
ไมเกินจํานวนเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียนเปน เวลา 5 ป นับตั้งแตวันที่มีรายไดจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับการสงเสริม โดยบริษัทฯคาดวาจะเริ่มใหบริการดังกลาวภายในไตรมาสท่ี 4 ของป 2545 หรือไม
เกินตนป 2546 ซึ่งมีผลทําใหไดรับยกเวนภาษีจนถึงป 2550    

� ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดเวลาท่ีผู
ไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษเีงินได  

� ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 
 
เงื่อนไขที่สําคัญ 
� รายไดท่ีเกิดจากการใหบริการแกสาขาหรือบริษทัในเครือในประเทศและตางประเทศจะไดรับการยกเวนภาษี* 
� อยางนอยรายไดคร่ึงหน่ึงของรายไดท้ังหมดในแตละปจะตองเปนรายไดจากตางประเทศ 
� บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมกันท้ังส้ินไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
� ตองมีสาขาหรือบริษัทในเครือในตางประเทศไมนอยกวา 5 ประเทศและตองมีศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
� จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานปละไมนอยกวา 50 ลานบาท 
� จะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยในประเทศไมนอยกวา 40 ลานบาท ภายใน 2 ป นับแตวันออกบัตรสงเสริม 
� จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ป นับแตวันเปดดําเนินการ 
มิเชนน้ันจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป 

 
หมายเหต:ุ * ไดรับการยกเวนภาษ ี เฉพาะรายไดที่เกดิจากการใหบริการแกบริษัทยอยและบริษัทในเครือมีขอบขายการใหบริการประกอบดวยการ
บริการและการจดัการในองคกร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การศึกษาวจิยัความเปนไปไดของการลงทุนและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 
การจดัการและพัฒนาระบบสารสนเทศ การอบรมและพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนา และ การใหคําปรึกษาและแนะนําในการประกอบธุรกิจดาน
ตางๆ  


