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6. โครงการในอนาคต 

1) ธุรกิจเงินทุน 
บริษัทฯมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในธุรกิจเงินทุนโดยมีเปาหมายที่จะใหธุรกิจดังกลาวสนับสนุนธุรกิจอื่นๆของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจวาณิชธนกิจ เชนในกรณีของการทําธุรกรรมประเภทตางๆท่ีจําเปนตองใชเงินจํานวนมากเชนการเขา
ซื้อหลักทรัพยเพื่อการครอบงํากิจการ และการควบรวมกิจการ FC อาจทําการใหเงินกูยืมแกผูท่ีจะเขาทํารายการโดยไดรับ
ดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมเปนการตอบแทน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนตางชาติในการนําเงินเขามาลงทุน
ในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยอยยังอาจใหเงินกูยืมแกบริษัทที่ตองการเงินกูที่มีวงเงินขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีจุดประสงค
ของการใชเงินท่ีแนนอนอีกดวย รวมท้ังการลงทุนในตราสารหนี้ และ การใหกูยืมในกรณีของธุรกิจธนบดีธนกิจ (Private 
Banking) ในปจจุบันไดมีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุนของบริษัทเงินทุน ไพรมัส จํากัด เรียบรอยแลว โดยมีเงื่อนไขวาจะ
เขาทํารายการเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยอนุมัติการเขาซื้อกิจการเงินทุน คาดวา FC จะสามารถเร่ิมดําเนินงานไดภายใน
ปลายป 2545  

 
แผนการดําเนินงาน 
ภายหลังการเขาซ้ือกิจการ ผูบริหารของกลุมท่ีคาดวาจะเขาทําการบริหารงานใน FC อยางใกลชิดคือ นาย เคนเนธ ลี 

ไวท ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณในการบริหารสถาบันการเงินมาเปนเวลานานและอยูระหวางการขออนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยในการเขาดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร FC มีแผนที่จะระดมเงินทุนจากการฝากเงินของประชาชนทั่วไปเปนหลัก และ
จากการใหบริการทางการเงินอื่นๆ ทั้งนี ้ FC ตั้งใจจะรักษาระดับอัตราสวนเงินกูตอเงินฝาก (Loan to deposit ratio) ใหอยูใน
ระดับตํ่า สวนการระดมเงินฝากในสวนอื่นๆ นั้น จะไดมาจากสถาบันการเงนิและจากลูกคาในสวนของกจิการธนบดีธนกิจ 
(Private Banking Clients) สําหรับการปลอยกูนัน้ จะเนนการใหกูยืมสําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจวาณิชธนกิจของกลุม
ฟนันซา เน่ืองจาก บริษัทยอยสามารถเขาใจไดถึงลักษณะของรายการที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งการประเมินถึงความเสี่ยงตางๆดวยและ
คาดวาอัตราดอกเบ้ียท่ีไดรับจากการปลอยสินเช่ือประเภทน้ีคาดวาจะมีอัตราท่ีสูงกวาการปลอยสินเช่ือเพ่ือการพานิชยท่ัวไป 

 
ภาวะการแขงขัน  
ภาวะการแขงขันของการปลอยสินเช่ือโดยท่ัวไปยังคงอยูในระดับท่ีสูงอันเน่ืองมาจากสภาพคลองของตลาดเงินท่ีมีอยูสูง

สังเกตุไดจากการคงตัวของอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ํารวมทั้งตองมีการแขงขันกับทั้งธนาคารพานิชยและบริษัทเงินทุนตางๆ แต
อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายและลักษณะของประเภทของสินเช่ือท่ีคาดวาจะปลอยของ FC มีลักษณะเฉพาะตัว ทํา
ใหบริษัทฯคาดวาธุรกิจเงินทุนของบริษัทฯจะอยูในสถานะท่ีสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรม 

 
โครงสรางเงินทุน 
ภายหลังการซื้อกิจการ FC จะมีเงินทุนสุทธิประมาณ 150 ลานบาท หลังจากนั้น ภายใน 31 ธันวาคม 2546 คาดวาจะ

ทําการเพ่ิมทุนอีก 350 ลานบาท โดยมีแหลงเงินทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเปนเงินสวนหนึ่งจากการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน ซึ่งจะทําใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของ FC มีสูงกวาขอกําหนดข้ันตํ่าซ่ึงกําหนดไวท่ีรอย
ละ 8  

 
นโยบายในการบริหารงาน 
FC มีนโยบายการใหกูยืมและการบริหารสภาพคลองรวมท้ังการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงตามเกณฑธนาคาร

แหงประเทศไทยโดยเครงครัด ซ่ึงในการใหกูยืมสํานักคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือจะเปนผูควบคุมการใหสินเช่ือท้ังหมดโดย
คํานึงถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการใหกูยืมเปนสําคัญ 

 
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
บริษัทฯคาดวาการประกอบธุรกิจดังกลาวจะสามารถสนับสนุนธุรกิจอ่ืนๆของบริษัทฯและมีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยประมาณ รอยละ 1.5 ตอป 
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2) แผนยายสํานักงานของ FC 
ภายหลังเขาซื้อกิจการเงินทุน FC มีแผนที่จะยายสํานักงาน ณ ปจจุบันไปอยูในพื้นที่อาคารสํานักงานเดียวกันกับกลุม   

ฟนันซา เพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน โดยในเดือนสิงหาคม 2545 ไดทําการซ้ือพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานในอาคารทิสโก 
ทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ ในราคารวม ประมาณ 37.11 ลานบาท จาก ธนาคารแสตนดารด ชารเตอรด นครธน จํากัด
(มหาชน) พื้นที่ดังกลาวมีท่ีตั้งอยูบนชั้นที ่15 มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 951 ตารางเมตร   

 

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี-    

8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

(ก) หุนสามัญ 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2545 จํานวน 500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 5 บาท โดยเปนทุนท่ีเรียกชําระแลวจํานวน 320 ลานบาท และ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี บริษัทฯ 
จะมีทุนชําระแลวเพิ่มเปน 500 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 

   
8.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2545 มีดังนี้ 

 กลุมผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

 กลุมนายยูจีน เอส.เดวิส และ นาย วรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน*  

1 Morgan Stanley & Co. International Limited (ในนามของ FIA*)     21,830,000 34.1% 

2 นาย วรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน       4,880,000 7.6% 

3 ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน       4,500,000 7.0% 

4 นาย ยูจีน เอส.เดวิส       4,400,000 6.9% 

 รวมกลุมนายยูจีน เอส.เดวิส และ นาย วรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน 35,610,000 55.6% 

 ผูถือหุนกลุมอ่ืน  

5 นาย วรธร  โภคาชัยพัฒน       8,000,000 12.5% 

6 นางสาว ประไพพิศ  ประดิษฐเวคิน       7,400,000 11.6% 

7 นางสาว ยุพดี  เทพเรืองชัย      7,367,000 11.5% 

8 นาง สายสวลีย  วัชรศิริธรรม       3,343,200 5.2% 

9 อ่ืนๆ       2,279,800 4.0% 

รวม    64,000,000 100.0%
หมายเหต:ุ * FIA เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตางประเทศ มีผูถือหุนใหญประกอบดวยนาย ยูจีน เอส.เดวิส และ นาย วรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน 


