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3. การประกอบธุรกิจในแตละสายการบริการ 

3.1 ธุรกิจที่ปรึกษาและการบริหารการลงทุน 

3.1.1 ลักษณะการบริการ 

เพือ่ความคลองตัวในการบริหารรายได และ คาใชจายซึ่งเปนสกุลเงิน US$ บริษัทฯ จึงให FFM และ FCL ซึ่งเปนบริษัทท่ี
จดทะเบียนในตางประเทศเปนคูสัญญากับกองทุนตางๆในการใหคําแนะนําดานการลงทุนในหลักทรัพยของกิจการท่ีมีความ
เหมาะสมในการลงทุนแกกองทุนท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ โดยมีบุคลากรของ FNS เปนผูดําเนินการหลัก สามารถแบง
ลักษณะการใหบริการออกเปน 2 ประเภทดังน้ี  

1) ใหคําปรึกษาการลงทุนและบริหารกองทุน 

ใหบริการดานท่ีปรึกษาการลงทุนและบริหารกองทุนแกกองทุนท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ ซึ่งเปนกองทุนขนาดเล็ก 
(US$20 – 50 ลาน) ถึงขนาดกลาง (US$50 – 100 ลาน) ท่ีมีผูลงทุนเปนนักลงทุนสถาบันตางประเทศ หรือนักลงทุนท่ีเปน
กองทุนตางประเทศในตลาดเกิดใหม (Emerging Market Fund) ท่ีตองการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในแถบ
อินโดจนี โดยจะชวยดําเนินการจัดต้ังกองทุนและหาพันธมิตรนักลงทุนตางประเทศท่ีมีความสนใจ ซึ่งกองทุนตางประเทศท่ีจัดต้ัง
ข้ึนจะมีลักษณะกองทุนและนโยบายของแตละกองทุนท่ีแตกตางกันไปตามความตองการของผูลงทุน กองทุนดังกลาวมีลักษณะ
การลงทุนแบบโดยตรง (Direct Investment) ในหลักทรัพยประเภททุน หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนของกิจการท่ีเปนท้ังบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีมีความตองการเงินทุนเพื่อใชขยายกิจการ หรือปรับ
โครงสรางธุรกิจ ลักษณะการลงทุนโดยตรงน้ีผูท่ีเปนท่ีปรึกษาการลงทุนจะตองทําการศึกษาในเชิงลึกในขอมูลของบริษัทท่ีจะเขา
ทําการลงทุนท้ังในแงของธุรกิจและการบริหารงานและตองมีการเจรจาพรอมท้ังการทําความเขาใจกับผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทท่ีจะทําการลงทุนถึงการเขาซื้อหุนและการรวมลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในระยะเวลาประมาณ 3 – 5 ป และลงทุนใน
สัดสวนท่ีมีนัยสําคัญ โดยมีตัวแทนของกองทุนเขารวมเปนกรรมการของกิจการเพื่อจะไดทําการเสนอแนะท่ีเปนประโยชน และ
ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน อนึ่ง กองทุนตางประเทศดังกลาวเปนกองทุนท่ีมิไดอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและการกาํกับดูแลของ กลต. 

 
ในธุรกิจนี้ FFM จะทําการวาจางให FNS (มีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของสรุปสาระสําคัญของสัญญาใหบริการในการ

ดําเนินการเปนที่ปรึกษาและบริหารกองทุน) เปนผูศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน รวมทั้งการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทเปาหมาย ศึกษาและกําหนดรูปแบบการลงทุนและการจําหนายเงินลงทุน เงื่อนไขการลงทุน 
และราคาท่ีเหมาะสมในการลงทุน รวมท้ังชวยเจรจาตอรองในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนี้ ยังเปนผูบริหารเงิน
ลงทุน โดยจะจําหนายหลักทรัพยหรือเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยหรือขายใหนักลงทุนอ่ืนท่ีสนใจ เม่ือไดรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนท่ีกําหนดไวหรือมากกวา และนําผลกําไรท่ีไดจายตอบแทนใหกับผูลงทุน 

 
2) การดาํเนินการและจัดการใหแกกองทุน 

การดําเนินการและจัดการใหแกกองทุนตางประเทศภายหลังเขาลงทุนในกิจการใดๆ ยังครอบคลุมถึงการใหบริการ
สนับสนุนตอกองทุนในเร่ืองอ่ืนๆ อีก เชน 

� การทําบทวิเคราะหในทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีเขาทําการลงทุน 
� การจัดการในเร่ืองของการจัดเก็บผลประโยชนเชนเงินปนผลหรือเงินรับอ่ืนๆท่ีไดจากสินทรัพยท่ีเขาลงทุน และ การ
ชําระหนี้สินของกองทุนจากสินทรัพยของกองทุน 

� การเปดบัญชีธนาคารของกองทุนรวมท้ังการติดตอและรักษาความสัมพันธกับธนาคารพาณิชยตางๆกับกองทุน 
� การทําบัญช ีและ การคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ ของกองทุน 
� การประสานงานกับหนวยงาน และ ตัวแทนของรัฐท่ีเก่ียวของ 
 
ปจจุบัน มีกองทุนตางประเทศ 3 แหง ซึ่งอยูภายใตการใหคําปรึกษา บริหาร และจัดการของ FFM และ FCL มี

รายละเอียดลักษณะของกองทุนและคาตอบแทนในการใหบริการดังตอไปน้ี 
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 (1) The Vietnam Frontier Fund   

 ลักษณะกองทุน เปนกองทุนประเภทปด (Closed-End Fund) ที่จดทะเบียนใน Dublin Stock Exchange 
ประเทศไอรแลนด 

 ขนาดของกองทุน ณ วันจัดต้ัง : มูลคา US$ 50 ลาน 
  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 : มูลคา US$ 25 ลาน (เปนผลมาจากการจายคืนเงินทุน

ใหกับผูถือหนวยลงทุน) 
 อายุของกองทุน 10 ปสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2547 และสามารถตออายุกองทุนไดอีก 2 ปหากผูถือ

หนวยลงทุนอนุมัติ 
 นโยบายการลงทุน ลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยประเภททุน และตราสารหนีข้องกิจการหรือโครงการท่ี

เก่ียวกับอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และบริษัทจดทะเบียนท่ีมีสินทรัพยหรือรายไดมาจาก
ประเทศเวียดนาม โดยกองทุนอาจลงทุนในประเทศ ลาว และ กัมพูชา   

 มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 : มูลคาประมาณ US$20.40 ลาน 

(2) Siam Investment Fund  

 ลักษณะกองทุน เปนกองทุนประเภทปด (Closed-End Fund) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยกรุง
ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศอังกฤษ 

 ขนาดของกองทุน ณ วันจัดต้ัง : มูลคา US$ 25 ลาน  
  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 : มูลคา US$ 25 ลาน (มีการจายเงินปนผลใหกับผูถือ

หนวยลงทุน)  
 อายุของกองทุน 10 ปสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2549 และสามารถตออายุกองทุนไดอีก 2 ปหากผูถือ

หนวยลงทุนอนุมัติ 
 นโยบายการลงทุน ลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยประเภททุน หรือหลักทรัพยประเภทอ่ืนท่ีสามารถแปลงเปน

หลักทรัพยประเภททุนได ของท้ังบริษัทจดทะเบยีนและไมจดทะเบียนในประเทศไทย  
 มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 : มูลคาประมาณ US$ 25.10 ลาน  

 
(3) Siam Investment Fund II, L.P.  

 ลักษณะกองทุน เปนกองทุนประเภทสวนบุคคล (Private Equity Fund) ประเภทท่ีสามารถทยอยเรียก
ชําระเปนบางสวนโดยกองทุนจะทําการเรียกชําระทุนเพิ่มตามความตองการเงินในการ
ลงทุนและมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 ขนาดของกองทุน ณ วันจัดต้ัง : มูลคา US$ 55.55 ลาน   
  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 : เรียกชําระแลว US$ 13.4 ลาน 
 อายุของกองทุน 10 ปสิ้นสุดในป 2554 และสามารถตออายุกองทุนไดอีก 2 ปหากผูถือหนวยลงทุน

อนุมัติ 
 นโยบายการลงทุน ลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยประเภททุน ตราสารหนี้ของกิจการที่ปรับโครงสรางหนี้ 

หรือหลักทรัพยประเภทอ่ืนท่ีสามารถแปลงเปนหลักทรัพยประเภททุนได ของทั้งบริษัท
จดทะเบียนและไมจดทะเบียนในประเทศไทย 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 : มูลคาประมาณ US$ 20.92 ลาน 
 
  
  
 
 



บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 15 

 ผลการดําเนินงานที่ผานของกองทุน 

เพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานใหคําปรึกษาและบริหารกองทุนของกลุมฟนันซาท่ีผานมา การเปรียบเทียบอัตราการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) ของกองทุนกับอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีท่ีสําคัญท่ีเปนท่ี
ยอมรับ ณ ฐานอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลเดียวกัน ในชวงระยะเวลาเดียวกันจะเปนวิธีหนึ่งท่ีใชประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน ตามภาพท่ีแสดงดังตอไปนี้ จะแสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุน VFF เปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงของดัชน ี
Emerging Market Far East ของ MSCI (Morgan Stanley Capital International) โดยใชขอมูลเดือน กันยายน 2537 เปนปฐาน 
และผลการดําเนินงานของกองทุน SIF I เปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 
Index) โดยใชขอมูลเดือน เมษายน 2539 เปนปฐาน 

VFF กับ MSCI 
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จากแผนภูมิขางตนจะเห็นไดวากองทุน VFF และ SIF I มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ NAV ท่ีดีกวาอัตราการเปลี่ยนแปลง

ของดัชนีเปรียบเทียบ กลาวคือนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนท่ีกลุมฟนันซาเปนท่ีปรึกษาและผูบริหารในชวงระยะเวลาดังกลาว 
ผลตอบแทนท่ีไดรับจะมากกวาการลงทุนประเภทเดียวกันโดยเฉล่ีย ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงความสามารถและประสบการณ
ในการใหคําปรึกษาและบริหารการลงทุนแกกองทุนตางประเทศของกลุมฟนันซาไดเปนอยางดี 

 
นอกจากนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลงานที่ผานมาของกองทุนที่อยูภายใตการบริหารงานของบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับ

กองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการลงทุนใกลเคียงกันกับกองทุนท่ีบริษัทฯบริหารอยูเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุน SIF I ซึ่ง
จากตารางดังกลาว อัตราผลตอบแทนของ SIF I สูงกวาของกองทุนอ่ืนท่ีนํามาเปรียบเทียบ   

 
ช่ือกองทุน อัตราผลตอบแทนในระยะเวลา 5 ป 
Siam Investment Fund 202.51% 
JF Thailand -15.27% 
RSAIFS JF Thailand Trust -19.70% 
HSBC Thai Equity -21.34% 
Siam Fund SICAV -24.24% 
Dresdner RCM New Tiger Thai -30.31% 
Dresdner RCM ASF Thailand -33.13% 
Hansard/Fidelity Thailand -47.74% 
Fidelity Fds Thailand -48.20% 
Templeton Thailand A Acc -56.60% 
ที่มา: Standard & Poor’s Fund Services 
หมายเหตุ:  อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปรียบเทียบคํานวณจากหนวยสกุลเงิน US$ ที่รวมถึงการ reinvestment ในชวง

ระยะเวลา 5 ป ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2545 และเปนการลําดับใน General Sector Peer Group ที่เปนการนํามูลคา
สินทรัพยสุทธ(ิNAV)ของกองทุนเฉพาะในสวนที่ทําการลงทุนในประเทศไทยมาคํานวณ      

  อัตราผลตอบแทนของ SIF I คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธ ิ(NAV) 
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ปจจุบัน กลุมฟนันซาภายใตการดําเนินงานของบริษัทยอย FFM มีสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการท่ีปรึกษาและ
บริหารกองทุนท้ัง 3 กอง สรุปสาระสําคัญของสัญญาดังตอไปน้ี 
 
สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหบริการท่ีปรึกษาและบริหารกองทุน 

1) ช่ือสัญญา สัญญาท่ีปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory Agreement) แกกองทุน VFF 
คูสัญญา (1) FFM 

(2) The Vietnam Frontier Fund 
วันท่ีลงนาม 22 พฤศจิกายน 2543 
ระยะเวลาใหบริการ ตลอดอายุของกองทุนซ่ึงจะส้ินสุดในป 2547 
ขอบเขตงาน ใหคําปรึกษาดานการลงทุน จัดเตรียมบทวิเคราะหการลงทุนเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุน ให

คําแนะนํารูปแบบการลงทุน เงื่อนไขการลงทุนและการจําหนายเงินลงทุน รวมท้ังเปนผูดูแล
ผลประโยชนท่ีไดจากเงินลงทุน จัดทําบัญชี และ การคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ ของกองทุน 

ผลตอบแทน กองทุนจะชําระคาท่ีปรึกษาจํานวน US$ 850,000 ตอป ตลอดอายุของกองทุน 
 

2) ช่ือสัญญา สัญญาท่ีปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory Agreement) แกกองทุน SIF I 
คูสัญญา (1) FFM 

(2) Siam Investment Fund  
วันท่ีลงนาม  28 มีนาคม 2545 
ระยะเวลาใหบริการ 2 ปนับต้ังแตวันลงนาม โดยสัญญาฉบับปจจุบันจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2547 และสามารถ

ตอสัญญาใหบริการไดอีก หากคณะกรรมการของกองทุน (Fund’s Board of Directors) ลงมติ
รับรองดวยคะแนนเสียงสวนใหญ 

ขอบเขตงาน ใหคําปรึกษาดานการลงทุน จัดเตรียมบทวิเคราะหการลงทุนเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุน ให
คําแนะนํารูปแบบการลงทุน เงื่อนไขการลงทุนและการจําหนายเงินลงทุน รวมท้ังเปนผูดูแล
ผลประโยชนท่ีไดจากเงินลงทุน จัดทําบัญชี และ การคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิ ของกองทุน 

ผลตอบแทน กองทุนจะชําระคาบริการแบงออกเปน 2 สวน  
(1) คาที่ปรึกษา (Advisory Fees) คํานวณในอัตรารอยละ 2 ตอปของเงินทุนท่ีเรียกชําระแลว
รวมท้ังสวนเกินทุนของเงินกองทุน ปจจุบันอยูที่ US$500,000 โดยชําระเปนรายเดือน
ตลอดอายุของกองทุน 

(2) สวนแบงกําไร (Performance Fees) ในอัตรารอยละ 20 ของสวนแบงกําไรของกองทุนท่ี
ชําระคืนใหกับผูถือหนวย (Aggregate Distributed Profit) ท่ีเกินกวาอัตราผลตอบแทนทบ
ตนของกองทุนท่ีรอยละ 12 ตอป  (Compounded Annual Rate) โดยชําระเปนรายป 

3) ช่ือสัญญา  สัญญาบริหารและจัดการกองทุน (Management Company Service Agreement) แกกองทุน 
SIF II 

คูสัญญา (1) Finansa Capital Limited 
(2) Siam Investment Fund II, L.P. 

วันท่ีลงนาม 1 กุมภาพันธ 2543 
ระยะเวลาใหบริการ ตลอดอายุของกองทุน ซึ่งจะสิ้นสุดในป 2554  
ขอบเขตงาน เปนผูจัดการการลงทุน (Investment Manager) เพื่อใหคําปรึกษาการลงทุน (Investment 

advisory) จัดเตรียมบทวิเคราะหการลงทุนเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุน บริหารการลงทุน และ
ดําเนินการและจัดการท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของกองทุน เชน ติดตามผลการดําเนินงาน ดูแล
ผลประโยชนท่ีไดจากเงินลงทุน จัดทําบัญชี และ การคํานวณมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
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ผลตอบแทน (1)  คาที่ปรึกษา (Advisory Fees) อัตรารอยละ 2.0 ตอป ของเงินลงทุนของกองทุนท่ีไดหัก
เงินลงทุนท่ีไดจําหนายแลว (Acquisition Cost of Realized Investments) ชําระลวงหนา
เปนรายไตรมาส 

 (2)  สวนแบงกําไร (Performance Fees) ในอัตรารอยละ 20 ของสวนแบงกําไรของกองทุนท่ี
เกินกวาอัตราผลตอบแทนทบตนของกองทุนท่ีรอยละ 10 ตอป  (Compounded Annual 
Rate) โดยชําระเปนรายป 

 

4) ช่ือสัญญา สัญญาใหบริการ (Service Agreement) สําหรับ SIF II  
คูสัญญา (1) FFM  
 (2) FCL  
วันท่ีลงนาม 1 กุมภาพันธ 2543 
ระยะเวลาใหบริการ ตลอดอายุของกองทุน ซึ่งจะสิ้นสุดในป 2554 
ขอบเขตงาน FCL ตกลงวาจางให FFM ใหคําปรึกษาการลงทุนและการบริหารการลงทุนใน SIF II 
ผลตอบแทน FCL ตกลงจะชําระคาจางใหแก FFM ตามงบประมาณของคาใชจายในการดําเนินงาน 

(Operating Budget) ท่ี FFM เสนอและ FCL พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยในป 2544 ไดรับ
คาตอบแทน US$ 980,000 

  
 จากท่ีไดกลาวในขางตน เน่ืองจาก FNS เปนผูดําเนินการในการใหบริการธุรกิจท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุนแก FFM 
ดังนั้น FFM จึงมีการชําระคาบริการแก FNS โดยมีสัญญาท่ีเก่ียวของในการใหบริการจํานวน 2 สัญญาสรุปไดดังนี ้ 
  
สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหบริการในการดําเนินการเปนท่ีปรึกษาและบริหารกองทุน 

1) ช่ือสัญญา สัญญาเปนที่ปรึกษา (Consultancy Agreement) ในกรณีของกองทุน SIF I 
คูสัญญา (1) FNS 

(2) FFM  
วันท่ีลงนาม 17 เมษายน 2539 
ระยะเวลาใหบริการ ตลอดอายุของกองทุนซ่ึงจะส้ินสุดในป 2547 
ขอบเขตงาน ใหคําปรึกษาดานการลงทุนโดยเปนผูจัดเตรียมบทวิเคราะหการลงทุนหรือรายงานตางๆตามท่ี 

FFM ตองการ รวมท้ังเปนผูดูแลผลประโยชนท่ีไดจากเงินลงทุน และ จัดทําบัญชีของกองทุน   
ผลตอบแทน FFM จะชําระคาที่ปรึกษาเปนรายไตรมาสคิดเปนจํานวนรอยละ 1 ตอป ของเงินทุนท่ีเรียก

ชําระแลวรวมท้ังสวนเกินทุนของเงินกองทุน 
 

2) ช่ือสัญญา สัญญาเปนที่ปรึกษา (Consultancy Agreement) ในกรณีของกองทุน SIF II 
คูสัญญา (1) FNS 

(2) FFM  
วันท่ีลงนาม 1 กรกฎาคม 2543 
ระยะเวลาใหบริการ ตลอดอายุของกองทุนซ่ึงจะส้ินสุดในป 2554 
ขอบเขตงาน ใหคําปรึกษาดานการลงทุนโดยเปนผูจัดเตรียมบทวิเคราะหการลงทุนหรือรายงานตางๆตามท่ี 

FFM ตองการ รวมท้ังเปนผูดูแลผลประโยชนท่ีไดจากเงินลงทุน และ จัดทําบัญชีของกองทุน   
         ผลตอบแทน FFM จะชําระคาท่ีปรึกษาจาํนวน US$500,000 ตอป 
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3.1.2 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 การตลาด 

กลุมลูกคาเปาหมายไดแกสถาบันการเงินชั้นนํา หรือกองทุนตางประเทศท่ีลงทุนในตลาดเกิดใหม (Emerging Market 
Fund) หรือกองทุนท่ีลงทุนในกองทุนตางๆ (Fund of Funds) ท่ีสนใจลงทุนในประเทศแถบเอเซีย โดยกลุมฟนันซาจะใชจุดเดน
ดานประสบการณ ทีมงานท่ีมีความพรอมและความเชี่ยวชาญ ผลการดําเนินงานการบริหารกองทุนท่ีผานมา และเครือขาย
ความสัมพันธท่ีมีในประเทศและตางประเทศในการเขาถึงบริษัทลงทุนเปาหมาย เปนปจจัยสําคัญในการทําการตลาดและแขงขัน
ในการบริหารกองทุน   

  
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ปจจุบัน มีกองทุนตางประเทศจํานวนมากท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อลงทุนโดยตรงในประเทศตางๆ  และมีแนวโนมท่ีจะลงทุนใน
ประเทศแถบเอเซียซื่งมีภาวะเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยท่ัวไปกองทุนตางประเทศท่ีมีทีมงานซึ่งพรอมและมีความ
เขาใจในกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของของประเทศน้ันๆ จะเปนผูดําเนินการลงทุนและบริหารเงินลงทุนเอง อยางไรก็ตาม 
มีกองทุนตางประเทศหลายแหงท่ีมีความสนใจลงทุนในประเทศท่ีเกิดใหม แตขาดทีมงาน และความสามารถในการเขาถึงบริษัท
เปาหมาย ใหความสนใจท่ีจะใชบริการท่ีปรึกษาและบริหารการลงทุนท่ีมีประสบการณมาชวยใหคําปรึกษา ดําเนินการและ
บริหารแทนกองทุน  ปจจุบันมีผูใหคําปรึกษาการลงทุนแกกองทุนตางประเทศเปนจํานวนมากท้ังท่ีอยูในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ ทําใหภาวะการแขงขันอยูในระดับสูง โดยผูใหบริการที่มีทีมงานบุคลากรที่พรอมดวยประสบการณ ความสามารถ 
ผลงานในอดีตดานการบริหารกองทุนท่ีสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดี จะมีขอไดเปรียบและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ
นี้ โดยในประเทศไทยนั้น กลุมบริษัทฟนันซาเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําในประเทศท่ีใหคําปรึกษาและบริหารการลงทุน โดยมีผล
การดําเนินงานในอดีตท่ีดี มีความพรอมในดานบุคลากรและมีเครือขายความสัมพันธท่ีกวางกับบริษัทตางๆ ท้ังในประเทศไทย
และตางประเทศ จึงไดรับความเชื่อม่ันจากหุนสวนกองทุนตางประเทศชั้นนําใหเปนผูบริหารกองทุน ตัวอยางรายชื่อคูแขงของ
บริษัทฯในธุรกิจนี้เชน Royal Skandia Life Assurance, HSBC Asset Management HK, RSAIFS International, Hansard 
International Linked, Dragon Capital, Templeton Investment Management และ Lazard Freres เปนตน 

   
ในอนาคตอันใกล การลงทุนโดยตรงในประเทศแถบเอเซียของกองทุนตางประเทศมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 

ราคาหลักทรัพยมีราคาที่ถูก อัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํา พื้นฐานเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน รวมถึงผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัทตางๆ ใน
หลายๆ ประเทศในแถบเอเซียที่เร่ิมทํากําไร และมีความตองการเงินทุนในการขยายกิจการ ดวยปจจัยดังกลาว การใหบริการ
ดานคําปรึกษาและบริหารการลงทุนใหแกกองทุนตางประเทศยังมีอยูโอกาสอยูสงู  

 
3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  

ปจจุบัน กลุมบริษัทฟนันซามีทีมงานบุคลากรดานใหคําปรึกษาและบริหารการลงทุน 12 คน ภายใตการควบคุมดูแล
ของผูบริหารหลัก 2 ทาน คือ นายยูจีน เอส. เดวิส และ นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน ซึ่งการดําเนินงานจะทํางานเปนทีม แบงเปน
ทีมงานวิเคราะหท้ังท่ีอยูในประเทศไทย และสาขาสํานักงานในตางประเทศ  เปนผูดําเนินการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและ
ภาวะการลงทุนในประเทศท่ีครอบคลุมการใหบริการ และวิเคราะหบริษัทเปาหมายในการลงทุน โดยพิจารณาจากกิจการท่ีมี
ศักยภาพเติบโต เปนผูนําตลาดอันดับตนๆ มีผูบริหารท่ีมีศักยภาพ แตมีปญหาดานโครงสรางทางการเงิน เปนปจจัยหลัก และ
นําเสนอแกกองทุนตางประเทศเพื่อพิจารณาหาโอกาสการลงทุนและผลตอบแทนท่ีคาดหวังจากการลงทุน ทีมงานบริหารการ
ลงทุนจะดําเนินการเขาเจรจาในฐานะท่ีปรึกษาของกองทุนกับผูบริหารของบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการลงทุนและเงินทุน
สนับสนุนแกบริษัทเปาหมาย และทีมงานอีกสวนหนึ่งจะคอยติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวนําเสนอ
ตอคณะกรรมการของกองทุนตางประเทศ และเม่ือกองทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีพอใจ จะจําหนายเงินลงทุน
เม่ือภาวะเหมาะสม 
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3.2 ธุรกิจวาณิชธนกิจ 

3.2.1 ลักษณะการบริการและการประกอบธุรกิจ 
กลุมบริษัทฟนันซาใหบริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ดําเนินภายใตบริษัทยอยท่ีอยูในประเทศไทยไดแก FSL และ บริษัทยอยท่ี

อยูในประเทศอินโดนีเซีย FINDO โดยมีทีมงานวาณิชธนกิจท่ีมีประสบการณและความเช่ียวชาญในดานการระดมเงินทุน การปรับ
โครงสรางทางการเงิน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ มีลักษณะรายละเอียดของการใหคําปรึกษาทางการเงินในดานตางๆดังนี ้

 
ใหคําปรึกษาดานหนี้สิน 
� จัดหาเงินกูสําหรับโครงการ (Project Finance) โดยใหบริการจัดเตรียมขอมูลทางการเงิน และหาแหลงเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ  

� ปรับโครงสรางหนี้ (Debt Restructuring) โดยใหคําแนะนําแนวทางการจัดโครงสรางหนี้ จัดทําประมาณทาง
การเงินและวิเคราะหความเปนไปไดของกิจการหลังปรับโครงสราง และเปนตัวแทนในการเจรจากับเจาหนี ้

 
ใหคําปรึกษาดานการควบรวมกิจการ 
� การเขาซื้อหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
 
ใหคําปรึกษาดานการระดมทุน 
� การออกและเสนอขายหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ตราสารหนีทุ้น หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน เชน หุนสามัญ หุน
บุริมสิทธ ิหุนกู หุนกูแปลงสภาพ และ ใบสําคัญแสดงสิทธิตางๆ เปนตน 

� การนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
� การหาผูรวมทุน (Private Equity)  
 
ใหคําปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ 
� การบริหารความเสีย่งทางการเงินโดยใชอนุพันธทางการเงิน(Financial Derivatives)  
� การใหความเห็นท่ีเปนอิสระตอรายการตางๆของบริษัทมหาชนตามขอบังคับของ ตลท.  
� การบริหารทางการเงินท่ัวไป 
� การประเมินมูลคาของกิจการ 
� การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
� การพฒันาเคร่ืองมือทางการเงนิตางๆ เพือ่สนองความตองการของลูกคาแตละราย (Tailor-Made Financial 

Products)  
 
3.2.2 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

การตลาด 

บริษัทยอยจะใหความสําคัญในดานบริการและความสัมพันธกับลูกคาท้ังท่ีเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน บริษัทจด
ทะเบียน หรือบุคคลท่ัวไป โดยสามารถแบงกลุมลูกคาเปาหมายออกเปน 2 กลุมใหญดังน้ี 

� กลุมลูกคาใหม โดยรวบรวมรายช่ือบริษัทตางๆ ท่ีมีศักยภาพ และอาศัยเครือขายความสัมพันธของกลุม ฟนันซา
ท่ีมีอยู เพ่ือนําเสนอบริการท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีกลุมบริษัทมีความเช่ียวชาญแบบครบวงจร  

� กลุมลูกคาเกา เนือ่งจากเปนกลุมลูกคาเดิมมีความความคุนเคยและเห็นผลงานและบริการท่ีผานมา จึงเปนขอ
ไดเปรียบการแขงขันกบับริษัทอ่ืนๆ ดังนัน้ การติดตอกลุมลูกคาอยางใกลชิดและตอเน่ือง จะเปน
การสรางความสัมพันธท่ีดี และมีโอกาสท่ีจะไดรับงานจากกลุมลูกคาดังกลาวอยางตอเน่ืองใน
อนาคต  
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เพ่ือสรางจุดเดนในดานบริการ จะนําเสนอบริการดานการเงนิอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในกลุม นอกเหนือจากบริการดานวาณิชธนกิจ 
เพ่ือทําใหเกิดบริการแบบครบวงจร เชน บริการดานหลักทรัพย การลงทุน จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนธุรกรรม นอกจากนี ้เพ่ือ
สรางความไววางใจจากลูกคาอยางสมํ่าเสมอ จึงมีนโยบายที่จะรักษาและพัฒนาระดับคุณภาพของการบริการอยางตอเนื่องทั้งใน
เร่ืองของความคิดริเร่ิมในการแกปญหาใหลูกคา การเนนถึงความเขาใจในลูกคาและอุตสาหกรรมท่ีลูกคาประกอบธุรกิจอยู
รวมท้ังการบริการท่ีครบวงจร 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
แมวาผลจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในแถบเอเซียท่ีผานมา ไดเกิดผลกระทบตอธุรกิจวาณิชธนกิจ 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ การนาํบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือการเขาซื้อหลักทรัพยเพื่อ
ครอบงํากิจการ อยางไรก็ตาม ภาวะการณดังกลาวไดทําใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางหนี้ และการซื้อขาย
สิทธิแหงหนี้สินเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ซึ่งจะเห็นวาแมในชวงภาวะท่ีเศรษฐกิจมีปญหา บริการท่ีปรึกษาทางการเงินยังสามารถ
เติบโตได ปจจุบัน จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน จึงเปนโอกาสท่ีจะมีกลุมลูกคาสนใจในการเขาทําธุรกรรมตางๆ 
มากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของ การระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจ การนําบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ
การเขาซือ้หลักทรัพยเพือ่ครอบงํากจิการ จากขอมูลของสํานกังาน กลต. ในป 2544 มีบริษัทท่ีเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอ
ประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรกจํานวน 9 บริษัท รวมมูลคาเงินทุนท่ีได  34,215  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  39.10 ของมูลคา
ตราสารทุนท่ีเสนอขายท้ังหมดในตลาดแรกประมาณ 87,509 ลานบาท ซึ่งปรับเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 289 เม่ือเทียบกับป 
2543  ซึ่งแสดงใหเห็นถึง การระดมเงินทุนจากตลาดทุนไดเพิ่มความสําคัญมากข้ึนอยางเดนชัดในป 2544 และมีแนวโนมวา
จะเพ่ิมข้ึนในปตอไป หากภาวะเศรษฐกิจยังคงฟนตัวอยางตอเน่ือง  

 
ปจจุบัน มีผูประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินเปนจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงบริษัทท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

กลต. ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2545 จํานวน 50 ราย และบริษัทอ่ืนๆ ท่ีดําเนินธุรกิจใกลเคียงกันท้ังท่ีอยูในประเทศและ
ตางประเทศอีกจํานวนมาก ทําใหเกิดภาวะการแขงขันท่ีสูง โดยมีปจจัยดานคุณภาพของทีมงาน ความเชี่ยวชาญในธุรกรรมตางๆ 
เครือขายความสัมพันธ และความคิดริเร่ิมในการนําเสนอการแกปญหาใหแกลูกคา เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 
 

ธุรกิจวาณิชธนกิจในประเทศอินโดนีเซียไดรับผลกระทบจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเชนเดียวกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เอเชียซึ่งทําใหปริมาณธุรกรรมในธุรกิจนี้ลดลง โอกาสในการประกอบธุรกิจวาณิชในระยะนี้นั้นอาจเปนในดานการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ หรือการปรับโครงสรางหนี้ แตอยางไรก็ตามการแขงขันในธุรกิจนี้ในประเทศอินโดนีเซียยังคงมีอยูสูงเนื่องจากมี
ผูประกอบการอยูมากรายโดยมีบริษัทท่ีไดรับการอนุญาตใหประกอบธุรกจินีม้ากกวา 150 ราย    
 
3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

ปจจุบัน FSL มีทีมงานฝายดานวาณิชธนกิจจํานวน 2 ทีม รวมทั้งสิ้น 19 คน มีผูไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
กลต. ใหเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน 4 ราย โดยมีนายพิธาดา วัชรศิริธรรม และ นายธนาธิป วิทยะสิรินันท เปนผูบริหารงาน
ดานวาณิชธนกจิ ซึ่งทั้ง 2 ทานมีประสบการณในธุรกิจวาณิชกิจมาเปนเวลาประมาณ 10 ป และมีความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา โดย
งานท่ีไดรับสวนใหญจะไดจากความสัมพันธและคําแนะนําจากลูกคาเกาและความชํานาญท่ีกลุมฟนันซามีอยู และในสวนของ 
FINDO นั้น มีบุคลากรทางดานวาณิชธนกิจจํานวน 3 ราย โดยมี Ms. Renee Zecha เปนผูบริหารงาน ซึ่งมีประสบการณในธุรกิจ
วาณิชกิจ การเงิน ตลาดทุน มากกวา 10 ป 

 
ข้ันตอนหลักๆ ในการทํางาน จะเร่ิมจากการศึกษากฎระเบยีบท่ีเกีย่วของและศึกษาแนวทางในการแกปญหาใหกับลูกคา ให
คําแนะนํา ตรวจสอบฐานะของกิจการ (Due Diligence) โดยการสอบถามผูบริหารหรือตรวจสอบเอกสาร จัดเตรียมประมาณทาง
การเงินหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยการดําเนินงานจะทําเปนทีม ดังนัน้ หากสูญเสยี
บุคลากรไป สามารถจัดหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานแทนไดทันที จึงไมสงผลกระทบใดๆ ในดานการพึ่งพาบุคลากร หรือปญหาขาด
แคลนบุคลากร   
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3.3 ธุรกิจหลักทรัพย 

3.3.1 ลักษณะการบริการและการประกอบธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจหลักทรัพยในกลุมของฟนันซามีท้ังในประเทศไทยดําเนินงานโดย FSL และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง

ดําเนินงานโดย FINDO แตอยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายให FINDO เนนในธุรกิจหลักทรัพยโดยในปจจุบันมี
การประกอบเพียงธุรกิจวาณิชธนกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักทรัพยของกลุมฟนันซาสามารถอธิบายแบงตามประเภท
ธุรกิจไดดังนี ้   

√ ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage)  

FSL เร่ิมใหบริการในธุรกิจดังกลาวในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2545 โดยเนนใหบริการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยใหกับลูกคาประเภทสถาบันท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาท่ีมี
ฐานะการเงินในระดับกลางถึงระดับบน (High Net Worth) รวมทั้งกลุมของนักลงทุนตางชาติท่ีอาศัยอยูในประเทศ
ไทย 

 
การใหกูยืม 
FSL ไมมีนโยบายในการใหกูยืมเงินแกบุคคลภายนอกเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย แตอยางไรก็ตามผูบริหารมีนโยบายท่ี
จะเสนอบริการ Credit Balance หรือวงเงินกูเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยผานสถาบันการเงินอ่ืนท่ีทําธุรกิจนี้อยูทําให 
สามารถมีรายไดจากการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพยโดยท่ีไมตองรับภาระความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยลูกคาที่ตองการวงเงินกูเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยจะตองทําการสมัครขอวงเงินกูกับสถาบันการเงิน
ดังกลาวผาน FSL และหลังจากที่ลูกคาไดรับอนุมัติวงเงินจึงจะสามารถเริ่มทําการซื้อขายหลักทรัพยในสวนท่ีอาศัย
เงินกูได โดยการสงคําสั่งซื้อขายผาน FSL และลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการกูเงินเอง ซึ่งการจัดการ
ดังกลาวจะเปนการเพ่ิมอํานาจซ้ือใหกับลูกคาและสถาบันการเงินท่ีใหกูจะตองเปนผูรับความเส่ียงเอง 
 
นโยบายและระเบียบในการขออนุมัติเปดบัญชีและวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย 
บริษัทฯไดกําหนดระเบียบปฎิบัติในการขออนุมัติเปดบัญชีและวงเงินซื้อขายหลักทรัพยโดยใหเจาหนาที่การตลาด
ตองพิจารณาคุณสมบัติของลูกคาโดยการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ตําแหนงหนาท่ีการงาน ฐานะทาง
การเงิน และดําเนินการใหลูกคาลงนามในใบคําขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและเอกสารประกอบการเปดบัญชี
ซ้ือขายหลักทรัพยใหครบถวน และนําเสนอเพ่ือขออนุมัติวงเงิน 
FSL มีการกาํหนดอํานาจของบุคคลตางๆเพือ่การอนุมัติเปดบัญชีรวมท้ังการทํารายการไวดังนี ้
วงเงิน 

(ลานบาท) 
เปดบัญชี 
ซ้ือขายเงินสด 

Short Sell แกไขรายการซื้อขาย 
และ Error Port 

<1 หัวหนาฝายเจาหนาที ่
การตลาด 

หัวหนาฝายเจาหนาที ่
การตลาด 

หัวหนาฝายเจาหนาที่การตลาด 
และ หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการหลักทรัพย 

>1-5 หัวหนาฝายเจาหนาที่การตลาด 
และ หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการหลักทรัพย 

หัวหนาฝายเจาหนาที ่
การตลาด 

หัวหนาฝายเจาหนาที่การตลาด 
และ หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการหลักทรัพย 

>5-20 หัวหนาฝายเจาหนาที่การตลาด,  
หัวหนาฝายปฏิบัติการหลักทรัพย 

และ กรรมการ 1ทาน 

หัวหนาฝายเจาหนาที ่
การตลาด 

หัวหนาฝายเจาหนาที่การตลาด 
และ หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการหลักทรัพย 

>20 กรรมการ 2 ทาน หัวหนาฝายเจาหนาที่
การตลาด และ หวัหนาฝาย
ปฏิบัติการหลักทรัพย 

หัวหนาฝายเจาหนาที่การตลาด 
และ หัวหนาฝายปฏิบัติการ
หลักทรัพย(ตองรายงาน

กรรมการผูจัดการทุกกรณีของ 
Error Port) 
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√ ธุรกิจการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting) 

โดยท่ัวไปการจัดจําหนายหรือรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยทําโดยการนําหลักทรัพยของบริษัทผูออก
หลักทรัพยไปจําหนายใหกับนักลงทุนตางๆ โดยท่ีบริษัทผูรับประกันการจัดจําหนายจะตองทําการรับประกันวา
จะตองจําหนายหลักทรัพยดังกลาวใหหมดท้ังจํานวนท่ีทําการรับประกัน หากไมสามารถจําหนายไดหมดผู
รับประกันการจัดจําหนายจะตองซื้อหลักทรัพยไวเอง หลักทรัพยดังกลาวเปนท้ังประเภทตราสารหนี้และตราสาร
ทุนของบริษัทตางๆท่ีมีความตองการท่ีจะระดมทุนดวยการออกและเสนอขายหลักทรัพยเชน หุนกู หรือ หุนสามัญ
ตอประชาชนเปนการท่ัวไป หรืออาจเปนการขายหลักทรัพยประเภทดังกลาวใหกับนักลงทุนประเภทเฉพาะเจาะจง 
บริษัทเหลานั้นอาจเปนบริษัทท่ี FSL เปนท่ีปรึกษาทางการเงินเองหรือท่ีรับมาทําการจัดจําหนายโดยมีบริษัทอื่น
เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยทั่วไป FSL จะไดรับคาตอบแทนในการรับประกันการจัดจําหนายจากทางบริษัทผู
ออกหลักทรัพยคํานวนเปนรอยละจากมูลคาหลักทรัพยท่ีทาง FSL สามารถจัดจําหนายได  

 
√ ธุรกิจการคาหลักทรัพย (Dealer) 

ในปจจุบัน FSL มีการคาหลักทรัพยในนามของตนเองในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน ตราสารหนี้ และ ตราสาร
ทุน เพื่อหวังผลตอบแทนจากกําไรของสวนตางระหวางราคาท่ีซื้อและราคาท่ีขาย โดยจะเลือกลงทุนเฉพาะใน
หลักทรัพยท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดีและมีราคาเหมาะสม 
 
นโยบายในการลงทุน 
 
FSL มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ แบงเปนการลงทุนระยะสั้น (มีระยะเวลาการลงทุนท่ีนอยกวา 1 
ป) และการลงทุนระยะยาว (มีระยะเวลาการลงทุนท่ีมากกวา 1 ป) ปจจัยหลักท่ีใชในการพิจารณาการลงทุน
ประกอบดวย สภาพคลองของหลักทรัพยท่ีจะทําการลงทุน ผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน 
และ การกระจายความเสี่ยง เชน มีการกําหนดเกณฑข้ันตํ่าของขนาดของบริษัทท่ีจะทําการลงทุน และ การ
กําหนดสัดสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งหรือในอุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเม่ือเทียบกับ
ขนาดของมูลคาตามบัญชีของ FSL อยางไรก็ตาม FSL มีนโยบายท่ีจะทําการลงทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวมี
จํานวนรวมไมเกนิรอยละ 90 ของมูลคาตามบัญชีของ FSL โดยการลงทุนของบริษัท จะตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทท่ีเปนบุคคลในระดับกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองของ
การพิจารณาการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกําหนดจํานวนข้ันตํ่าของคณะกรรมการลงทุนท่ี
อนมัุติใหทําการลงทุนจึงจะสามารถทําการลงทุนนัน้ๆได เชนการลงทุนระยะสั้นตองมีจํานวนคณะกรรมการลงทุน
ท่ีอนุมัติอยางนอย 2 ทาน และสําหรับการลงทุนระยะยาวตองมีจํานวนคณะกรรมการลงทุนท่ีอนุมัติอยางนอย 4 
ทาน  
 
ในปจจุบัน FINDO ไมมีการลงทุนในหลักทรัพย และในระยะสั้นคงยังไมมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยอยู 

 
√ การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) 

เปนธุรกิจท่ีมีลักษณะเปนการใหคําแนะนําทางดานการลงทุนใหแกบุคคลท่ัวไป ในปจจุบันไมมีการใหบริการใน
ธุรกิจนี ้ 

 
3.3.2 การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

การตลาด 

 ในสวนของการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย เนื่องจากกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญของบริษัทฯเปนนิติบุคคลและ
บุคคลธรรมดาในระดับกลางถึงระดับบน(High Net Worth) ท้ังท่ีเปนคนไทยและชาวตางประเทศ ดังนั้นบริษัทยอยจึงให
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ความสําคัญกับคุณภาพของการใหบริการคําแนะนําแกลูกคาซึ่งมีความหมายรวมถึงความสามารถในการวิเคราะหและนําเสนอ
ขอมูลขาวสารตางๆอยางถูกตองและทันทวงทีรวมทั้งความสามารถในการใชภาษา ซึ่งในระยะแรกของการใหบริการมีสัดสวน
จํานวนลูกคาประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบันคิดเปนจํานวนประมาณรอยละ 90 และ รอยละ 10 ตามลําดับ ซึ่งสัดสวน
ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคตได  
  ในสวนของการเปนผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทยอยมีนโยบายท่ีเนนถึงความระมัดระวังในการ
เลือกสรรหลักทรัพยท่ีจะทําการจัดจําหนาย โดยจะทําการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีบริษัทผูออกหลักทรัพยมี
ปจจัยพื้นฐานดีและหลักทรัพยมีราคาเหมาะสม และคาดวาจะใชหลักทรัพยท่ีทําการจัดจําหนายเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการทํา
ตลาดของธรุกิจการเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย    
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมของธรุกิจหลักทรัพยในสวนของการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย จะขึ้นอยูกับภาวะการซื้อขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเปนสําคัญ จากขอมูลสถิติของ ตลท. มูลคาตลาดรวมของ ตลท. ณ วันสิ้นป 2544 มีมูลคา
ประมาณ 1.6 ลานลานบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันสิ้นป 2543 ซ่ึงมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 1.3 ลานลานบาท หรือมีมูลคาเพ่ิม
ข้ึนในอัตรารอยละ 26 โดยประมาณ ในขณะท่ีมูลคาการซ้ือขายรวมของป 2544 มีมูลคาประมาณ 1.6 ลานลานบาท เมือเทียบ
กับมูลคาการซ้ือขายรวมของป 2543 ซ่ึงมีมูลคารวมประมาณ 0.9 ลานลานบาท หรือมีมูลคาเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 71 
โดยประมาณ และสําหรับภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของป 2545 มูลคาซ้ือขายเฉล่ียตอวันในชวง 4 เดือนแรกของปท่ีเทากับ 
11,164 ลานบาท ในขณะท่ีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียตอวันของป 2544 ทั้งป เทากับ 6,440 ลานบาท  ซ่ึงแสดงเห็นปริมาณ
ซ้ือขายเฉล่ียตอวันท่ีปรับเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 73  
 

ตารางขอมูลสถิติภาวะตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2542 2543 2544 2545 

(ม.ค. – เม.ย.) 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET)*  

481.92 269.19 303.85 371.42 

จํานวนบริษัทจดทะเบียน 392 381 382 383 
มูลคาตลาดรวม**  
(ลานบาท) 

2,193,067 1,279,224 1,607,310 1,985,819 

มูลคาการซ้ือขายรวม  
(ลานบาท) 

1,609,698 923,697 1,577,758 904,300 

มูลคาการซ้ือขายเฉล่ียตอวัน  
(ลานบาท) 

6,570 3,740 6,440 11,164 

หมายเหต:ุ * ราคาปด ณ วันทําการสดุทาย 
** ราคาปด ณ วันทําการสุดทายและไมนําหนวยลงทุนและอนุพันธมารวมในการคํานวณตั้งแตเดือน 
พฤศจิกายน 2543 

ท่ีมา:      ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งหลังจากที่ได
มีการเปดเสรีคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงป 2544 ทําใหบริษัทหลักทรัพยตางๆหันมาใชราคาเปนกลยุทธในการ
แขงขันมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งทําใหอยูในระดับที่ไมอยูในจุดคุมทุนของอุตสาหกรรม ตอมา ตลท. จึงไดมีการพจิารณาและมีการ
กําหนดอัตราคานายหนาขั้นต่ําในปจจุบันอยูที่อัตรารอยละ 0.25 โดยมีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ปตั้งแตวันที ่ 14 มกราคม 
2545 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2548 ซ่ึงทําใหอุตสาหกรรมมีภาวะโดยรวมท่ีดีข้ึน  

จากขอมูลของสํานักงาน กลต. ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2545 มีจํานวนบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตการเปนนายหนาซ้ือ
ขายหลักทรัพยและจํานวนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตการจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 43 ราย นอกจากนีย้งัมีธนาคารพาณชิย
อีกจํานวน 17 ธนาคารที่ไดรับใบอนุญาตการจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 
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เน่ืองจากบริษัทฯเพ่ิงเร่ิมประกอบการใหบริการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2545 ทําใหขนาดธุรกจิ
นี้ของบริษัทฯยังมีขนาดที่เล็กอยูเมื่อเทียบกับปริมาณการใหบริการของบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอื่นโดยมีปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยในเดือนมิถุนายนเทากับ 347 ลานบาท และของเดือนกรกฎาคมเทากับ 682 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 0.2 และ 0.5 ตามลําดับเม่ือเทียบกับมูลคาซ้ือขายรวมของ ตลท. อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายที่จะเนน
คุณภาพของการใหบริการประกอบกบัการควบคุมตนทุนในการดําเนินงานเปนหลักเชนการควบคุมตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) 
(ตามที่ไดกลาวในปจจัยความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพย) ซ่ึงบริษัทฯคาดวาจะทําใหบริษัทฯมีศักยภาพในการ
แขงขันในอนาคตได        
  
ภาวะตลาดในประเทศอินโดนีเซีย 
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หมายเหต:ุ JSX หมายถึง Jakarta Stock Exchange 
 SSX หมายถึง Surabaya Stock Exchange 

 * ขอมูลถึงวันที่ 30 เมษายน 2545 
 

ธนาคารกลางของประเทศอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) ไดทําการคาดการณในเดือนมีนาคม 2545 ถึงภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซียวาจะมีการปรับตัวไปในทางท่ีดีข้ึนจากความสําเร็จในการแกไขปญหาหนี้เสียของรํฐบาลรวมท้ัง
การคาดหวังถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริการวมท้ังประเทศในกลุมยุโรปท่ีอาจทําใหการสงออกมีการ
ปรับตัวดีข้ึน ซึ่งปจจัยบวกเหลานั้นไดสะทอนทําใหมีการปรับตัวสูงข้ึนของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและดัชนีตลาดหลักทรัพย
ในชวงตนป 2545 รวมท้ังการแข็งคาข้ึนของเงินรูเปยของอินโดนีเซีย ซ่ึงทําใหภาวะโดยรวมของธุรกิจหลักทรัพยดีข้ึน 
 

ภาวะการแขงขันในธุรกิจหลักทรัพยในประเทศอินโดนีเซียมีอยูสูงเนื่องจากมีผูประกอบการหลายราย จากขอมูลสถิติ
ของ Indonesian Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) ณ วันท่ี 30 เมษายน 2545 มีจํานวนผูท่ีไดรับใบอนุญาต
การประกอบธรุกิจหลักทรัพยประเภทตางๆ ดังนี ้   
 
ประเภทธุรกิจหลักทรัพย จํานวนบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาต 
การจดัจําหนายและรับประกนัการจดัจําหนายหลักทรัพย (Underwriters) 115 
การเปนนายหนาซือ้ขายหลักทรัพย (Brokers-Dealers ) 187 
การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน (Investment Managers) 79 
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3.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ในอดีตบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนเพื่อใชในการขยายธุรกิจจากการกูเงินจากผูถือหุนใหญของ บริษัทฯ เชน ในกรณีของการ 
ซื้อ FSL (ตามรายละเอียดในขอ 11 เรื่องรายการระหวางกัน) อยางไรก็ตามหลังจากท่ี FSL ภายใตการบริหารของบริษัทฯมีผล
ประกอบการที่ดีประกอบกับจากท่ีผานมา FSL ไมมีนโยบายในการใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยจึงไมตองอาศัยเงินทุนท่ีสูงมาก
เนื่องจากยังมิไดเร่ิมธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยเนนการทําธุรกิจการรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยเพียงอยาง
เดียว ท่ีผานมายงัมีขนาดของรายการท่ีไมสูงมาก ทําให FSL มีสภาพคลองสูง จึงไมตองหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติม ตอมาหลังจากท่ี
ไดสมัครเปนสมาชิกกับ ตลท. หรือเปนโบรกเกอรหมายเลข 33 FSL ไดเร่ิมดําเนินธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมากข้ึน 
แตยังมีปริมาณไมมาก ทําใหบริษัทยอยดังกลาวยังไมมีความจําเปนตองใชเงินทุนสนับสนุนในระยะเวลาอันสั้น อยางไรก็ตาม 
บริษัทยอยคาดวาธุรกรรมดังกลาวจะเพิ่มมากข้ึนจนเงินทุนจํานวน 200 ลานบาทท่ีมีอยูอาจไมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจท่ี
เติบโตข้ึนได โดยคาดวาภายหลังจากท่ีบริษัทฯ สามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยไดเปนผลสําเร็จรวมท้ังการเขาประกอบ
ธุรกิจเงินทุนจะทําใหบริษัทยอยมีแหลงเงินทุนสนับสนุน เพ่ือใหสามารถเขารวมในการทําธุรกรรมท่ีมีขนาดท่ีใหญข้ึน 

   
FINDO มีแหลงเงินทุนจากผูถือหุนในรูปของหุนทุนเปนหลักคือจาก FFM และ Ms. Renee Zecha(เปนผูบริหารและผูถือ

หุนในสัดสวนรอยละ 15) รวมท้ังการกูยืมเงินจาก Ms. Renee Zecha (มีรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 11 รายการระหวางกนั)    
   

 การดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ  

FSL มีนโยบายในการดํารงเงนิกองทุนสภาพคลองสุทธิตามกฏเกณฑของสํานักงาน กลต. ซึ่งเปนการคํานึงถึงขนาดและ
ความเสี่ยงของสินทรัพยตางๆของบริษัทตอขนาดของหนี้สินของบริษัท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สิน
ท่ัวไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 เทากับ 1,629% ซึ่งตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศ ไดกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ินวันหน่ึง ๆ ไมตํ่ากวา 7% ของหน้ีสินท่ัวไป 

 
FINDO มีนโยบายในการดํารงสัดสวนตางๆ ตามกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียท่ีเกี่ยวของในการกํากับบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย คือมี Net adjusted working capital อยางนอย 5,000 ลาน รูเปยะ ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 
FINDO มี Net adjusted working capital 5,568 ลาน รูเปยะ ซึ่งสูงกวาเงื่อนไขที่กําหนด 

  
 การบริหารสภาพคลอง 

บริษัทยอย มีนโยบายในการบริหารสภาพคลองโดยใชความระมัดระวังในเร่ืองของการลงทุนและการขยายธุรกจิโดย
นอกจากการคํานึงถงึความเสีย่ง และ อัตราผลตอบแทน จะคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัทฯท่ีมีอยูใหสมดุลยกับขนาด
ของการลงทุนและการขยายธุรกิจนั้น    
 

4. การวิจัยและพัฒนา 
- ไมมี -  

 

 

 

 

 


