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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
 
 
 

บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 
Finansa Public Company Limited 

เสนอขาย 

 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 98,815,840 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
ในอตัรา 2.5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท 

โดยก าหนดให้วนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ (Record Date)  
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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติ
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2561 ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  ในอตัราสว่น  2.5 หุ้นเดิม  ต่อ   1  หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) และ 

- การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2561 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุของบริษัทจาก
ทนุจดทะเบียนเดิม 1,235,198,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่1,729,277,200 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 98,815,840 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้ทัง้สิน้ 494,079,200 บาท 
และให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 2.5 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 5 บาท รวมมลูค่า 494,079,200 
บาท นอกจากนี ้ยงัได้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้ นายยจีูน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สจุริตกลุ หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจาก นายยจีูน เอส.เดวิส หรือ นายวราห์ สจุริตกุล ให้มีอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง โดยมี
รายละเอียด สรุปได้ดงันี ้

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร : 98,815,840 หุ้น (เก้าสบิแปดล้านแปดแสนหนึง่หมื่นห้าพนัแปดร้อยสีส่บิหุ้น) 

อตัราสว่น : 2.5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้
ทิง้) 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิของตนตามอตัราสว่นที่
ก าหนดไว้ได้ โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิจะได้รับการจดัสรร
หุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้ นที่เหลือจากการ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ 

ราคาเสนอขาย : 5.00 บาท ตอ่หุ้น 

ทนุจดทะเบียน 
ณ 26 ตลุาคม 2561 

: 1,235,198,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท แบง่เป็น 
- หุ้นสามญั จ านวน 247,039,600 หุ้น 
- หุ้นบริุมสทิธิ จ านวน - หุ้น 
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ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
ณ 26 ตลุาคม 2561 

: 1,235,198,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00  บาท แบง่เป็น 
- หุ้นสามญั จ านวน 247,039,600 หุ้น 
- หุ้นบริุมสทิธิ จ านวน - หุ้น 

ทุนที่จะช าระเพิ่มจาก
การเพิ่มทนุในครัง้นี ้
(กรณีที่มีการจองซือ้หุ้ น
สามัญเ พ่ิมทุนครบทัง้
จ านวน) 

: 494,079,200 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00  บาท แบง่เป็น 
- หุ้นสามญั จ านวน  98,815,840 หุ้น  
- หุ้นบริุมสทิธิ จ านวน - หุ้น 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว
ภายหลัง กา ร เพิ่ มทุน 
(กรณีที่มีการจองซือ้หุ้ น
สามัญเ พ่ิมทุนครบทัง้
จ านวน) 

: 1,729,277,200 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00  บาท แบง่เป็น 
- หุ้นสามญั จ านวน  345,855,440 หุ้น  
- หุ้นบริุมสทิธิ จ านวน - หุ้น 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดให้วนัที่  
30 ตลุาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
(Record Date) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิของตน
ตามอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ได้ โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกิน
กว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับ
การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือ
จากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ 
การจัดสรรหุ้ นส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน 
(Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

  1. กรณีที่มีหุ้นเหลอืมากกวา่หุ้นที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิและช าระค่าจองซือ้
หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้เกิน
กวา่สทิธิ  

2. กรณีที่มีหุ้นเหลอืน้อยกวา่หุ้นที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
ราย โดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และ
ช าระคา่จองซือ้แล้ว 
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(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้
จัดสรรให้แก่ผู้ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการ
จดัสรรไมค่รบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้น
ที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจอง
ซือ้และช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจดัสรร 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่า
กรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าว
ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
บริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อ
กฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) และการจองซื อ้เกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ตามหลกัเกณฑ์ตามข้อ 1  และข้อ 2 ข้างต้นแล้ว ให้
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้มีมติก าหนดให้วนัที่ 30 ตลุาคม 2561 
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date)  

4. การจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1. ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 16.30 น. ในระหวา่งวนัที่  

19-23 พฤศจิกายน 2561 โดยติดตอ่ตวัแทนรับจองซือ้ตามข้อ 4.2.1 
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4.2. วิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

4.2.1. สถานท่ีติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ในระหวา่ง
วนัท่ี 19-23 พฤศจิกายน 2561 โดยติดตอ่ตวัแทนรับจองซือ้ที ่
 
คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรักษาหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทร 02-680-0843 
 
*ไม่รับจองซือ้ทางไปรษณีย์* 
 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการตดัสทิธ์ิการจองซือ้ หากตวัแทนรับจองซือ้ ไมไ่ด้รับเอกสารการจอง
ซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ คา่จองซือ้หุ้น ตามข้อ 4.2.2 และ 4.2.3 ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

4.2.2. เอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย 

1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ที่กรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้วอย่างถกูต้องและ
ครบถ้วน) 

ผู้ ถือหุ้ นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน โดยจะต้องระบจุ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิ
ตามจ านวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน และจ านวนหุ้นที่
ต้องการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ พร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล จะต้องลงนาม
โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  

ทัง้นีก้ าหนดให้ผู้จองซือ้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจ านงใน
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ 
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2) ใบรับรองการจองซือ้หุ้ น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้ นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

เอกสารดงักล่าว ได้แก่ ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท 
ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายพร้อมหนงัสอืฉบบันี ้ซึง่จะระบจุ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมี
สทิธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ ช่ือสกุลของผู้ ถือหุ้นที่ต้องการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ไมต่รงกบัข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่น
การถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่
ทนุ (Record Date) ดงัที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แนบ
เอกสารแสดงการเปลีย่น ช่ือ/ช่ือสกุล เช่น หนงัสือรับรอง ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการ
หยา่ (แล้วแตก่รณี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 
- ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางการอ่ืนที่มี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็น
ผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ปกครอง และส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ปกครอง) 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบ
หลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติ
บคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว  
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ผู้ ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : ส าเนาหนงัสือส าคญัการ
จัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไม่เกิน  
12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาใบตา่งด้าว 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมด ที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับ
การรับรองลายมือช่ือ โดยเจ้าหน้าที่โนตารี พบัลิค (Notary Public) และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้
จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

4) หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ 

หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ เป็นยอดรวมทัง้ในสว่นที่จอง
ซือ้ตามสทิธิ และในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง ตาม
วิธีการช าระค่าจองซือ้ที่ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้เลือกช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและ
ด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 4.2.3 

5)  เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ:  
กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบช่ืุอบญัชี หรือส าเนา Statement บญัชี
กระแสรายวนั อยา่งใดอยา่งหนึง่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยบญัชีดงักลา่วต้อง
เป็นบญัชีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทช าระคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร 
(ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีดงักลา่ว ตามที่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้ช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ ที่ระบไุว้ในใบจอง
ซือ้ และบญัชีดงักลา่วต้องเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไว้กบัธนาคาร 
ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  
3) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน(  
4) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั มหาชน( ) 
5) ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั )มหาชน(  
6) ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน(  
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั )มหาชน(  
8) ธนาคารธนชาต จ ากดั )มหาชน(  
9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  
10) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 

6)  เอกสารเพิ่มเติมกรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมากระท าการแทนท่ีบริษัท  
กรุณาแนบหนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม
ส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
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7)  เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะน าหลกัทรัพย์
ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้  

ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรจากการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) 
กรุณากรอกข้อมลู ในเอกสารดงัตอ่ไปนี ้คือ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็น
บุคคลสหรัฐฯ” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ”แบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้ 
นิติบคุคลเทา่นัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และแนบมาพร้อมกับเอกสาร
ที่ใช้ในการจองซือ้อื่นๆ 

4.2.3. วิธีการช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบ  ตามข้อ 4.2.2 พร้อมหลกัฐานการช าระเงินค่าจอง
ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ไปติดต่อที่บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ตามที่อยูใ่นข้อ 4.2.1 โดยสามารถเลอืกวิธีการช าระคา่จองซือ้ดงัตอ่ไปนีไ้ด้เพียงวิธีเดียว 

(1) กรณีช าระเป็นเงินโอน (จ่ายช าระเต็มจ านวน  งดรับจองซือ้ด้วยเงินสด) 

- ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์ที่จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอน สามารถจองซือ้ได้ 
โดยโอนเงินเข้าบญัชีกระแสรายวนั ช่ือ “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บมจ. ฟินนัซ่า”
เลขที่บญัชี  038-1-12461-4 ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร
และแนบหลกัฐานการโอนเงินมาพร้อมกบัใบจองซือ้ 

- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือต ่ากว่าสิทธิและกรณี
จองซือ้เกินจากสทิธิที่ได้รับจดัสรร 

- กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล หมายเลข
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบเข้าเงิน/โอนเงินท่ีได้ช าระเงินคา่จองซือ้ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเงินโอน : 
 โอนด้วยเงินสด : รับจองซือ้ระหว่างวนัที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ตัง้แต่เวลา 

 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.  
 โอนด้วยเช็ค : รับจองซือ้ตัง้แต่วนัที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ถึง

เวลา 16.30 น. (เช็คที่ใช้ในการโอนเงินจะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 21 พฤศจิกายน 
2561 และสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวนั
ท าการถดัไปเทา่นัน้) 

(2) กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 
- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า 

"เช็คธนาคาร") หรือ ดราฟต์ กรุณาติดต่อตวัแทนรับจองซือ้ที่สถานที่รับจองซือ้หุ้นและ
ช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยช าระเงินคา่จองซือ้โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ฟินันซ่า” โดยเช็ค 
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แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ จะต้องลงวนัที่ไม่เกินวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และ
สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวนัท าการถดัไป
เทา่นัน้   

- รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ จ านวน 1 ฉบบัตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตาม
สทิธิหรือต ่ากวา่สทิธิและกรณีจองซือ้เกินจากสทิธิที่ได้รับจดัสรร 

- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซือ้หุ้ น) ช่ือ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ : 
รับจองซือ้ตัง้แต ่วนัท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.  

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 
ต่างหากจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

4.3. การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นและการคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้น 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือการคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทโดย
ตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1. กรณีผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองจากมีหุ้นเหลือไม่
เพียงพอเม่ือเทียบกับจ านวนหุ้นที่ ผู้ถอืหุ้นจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นจองเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ  โดย
ช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดย
บญัชีดังกล่าว ต้องเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้
1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  
3) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน(  
4) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั )มหาชน(  
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั )มหาชน(  
6) ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน(  
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั )มหาชน(  
8) ธนาคารธนชาต จ ากดั )มหาชน(  
9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั )มหาชน(  
10) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 

โดยช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิตามที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ 
โดย แนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือส าเนา Statement บัญชี
กระแสรายวัน อย่างใดอย่างหน่ึง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วภายใน 
5 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้กรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้คา่จอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะ
ช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 5.7 ต่อปี  โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาดงักลา่วจนถึงวนัที่ผู้จองซือ้
ได้รับคืนเงินคา่จองซือ้แล้ว อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากได้มีการช าระคืนค่าจองซือ้ที่ไม่ได้รับ
การจดัสรร เป็นเงินโอนเข้าบญัชีผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว  ให้
ถือว่าผู้ จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ  และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

4.3.2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การจองซือ้ และ/หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามเช็คค่า
จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทโดยตวัแทนรับจองซือ้จะคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 
และ/หรือธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามเช็คคา่จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ  โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดต่อขอรับเช็คจากตวัแทนรับจองซือ้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 
4.2.1 ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้หุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคา่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัท หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ จากการที่ผู้จอง
ซือ้ไมม่าติดตอ่ขอรับเช็คคืน 

4.4. วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

4.4.1. ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless System) ของ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ใน
บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการ
น าหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั”บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้
ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝาก
หุ้นสามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาจองซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อนี ้ช่ือของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว 
มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

4.4.2. ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless System) ของ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัในบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับ



 

10 
 

จดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามญัตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจอง
ซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ได้ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด 

ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “เอกสารแบบสอบถาม
เพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ 
”แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้
จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การถอนหลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซือ้ที่น าหุ้นสามัญฝากไว้ในบัญชีดงักล่าว อาจไม่
สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัท เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

4.4.3. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ บริษัทโดยศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามช่ือและที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจอง
ซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ จองซือ้ที่ได้รับจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้ นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัของบริษัทได้เร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

4.5. ข้อมลูส าคญัอื่นๆ 

4.5.1. ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นที่ลงช่ือรับจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับจองซือ้
หุ้น  เพื่อเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้น  โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณ์เมื่อบริษัทสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.2.3 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

4.5.2. ผู้ ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว  จะขอยกเลิกการจองซือ้
หุ้นและขอรับเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทมีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นท่ีด าเนินการไมค่รบถ้วน
ตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 4.2 

4.5.3. หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่วภายในระยะเวลาที่
บริษัทได้ก าหนดไว้ หรือมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้และด าเนินการให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจอง
ซือ้ หรือ บริษัท และ/หรือ ตวัแทนการรับจองซือ้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ (ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตทุี่มิใช่ความผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้) ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น ตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ จองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสือแจ้ง
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฉบบันี ้หรือ น าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน 
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บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

4.5.4. ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วน  ไม่ชัดเจน  หรือไม่
สัมพันธ์กัน บริษัท และ /หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควร  ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  อย่างไรก็ตาม ในกรณี 
ดงักลา่ว บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ และบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

4.5.5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น ได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ มากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นด าเนินการจองซือ้โดยใช้หมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพียง
หมายเลขเดียว โดยรวมสทิธิที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียว หรือระบขุ้อมลูดงักลา่วในเอกสารการจองซือ้ชุดเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น 
อาจได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มีตามหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุ
หมายเลขรวมกนั และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นตามที่
เห็นสมควร โดยอาจไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

4.5.6. หากจ านวนหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไมต่รงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัท
ได้รับช าระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระจากการจองซือ้เป็นหลกั  แต่
ทัง้นี ้จ านวนเงินดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกวา่มลูคา่หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นจองซือ้ได้รับจดัสรรทัง้หมด 

4.5.7. ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ สามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรได้ภายในวนัที่ 1 ธันวาคม 2561
โดยตรวจสอบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.finansa.com  หรือติดตอ่ 

คณุจฬุากลู ภมูิออ่น 
ฝ่ายดแูลรักษาหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทร 02-680-0843 

4.5.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้ การช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ และเง่ือนไขอื่นๆในการจองซือ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค 
หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท 
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5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

5.1. น าไปใช้ในการขยายธุรกิจทัง้ในธุรกิจการลงทนุโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทนุใน
บริษัทร่วม โดยจะเข้าลงทนุในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์ ตลอดจนพิจารณา
ลงทนุในรูปแบบของ Private Equity ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัทที่จะเข้าลงทนุหลาย
แห่ง รวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมอาหาร ผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อสขุภาพ ตลอดจนธุรกิจ
ในอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ โดยโครงการดงักลา่วข้างต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการเพิ่มทนุครัง้นี ้ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 494,079,200 บาท ส าหรับ
เงินทนุสว่นที่เหลอืจะมาจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี ้ทัง้นี ้ในปัจจุบนัโครงการลงทนุดงักลา่ วยงัอยู่
ในระหว่างการเจรจากบัคู่สญัญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยงัไม่มีข้อสรุปที่ชดัเจนซึ่งสามารถเปิดเผยได้ในขณะนี ้
โดยในเบือ้งต้นนัน้ คาดว่าบริษัทจะต้องใช้ลงทนุในโครงการแรกเป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และ 
คาดว่าจะเร่ิมทยอยลงทนุในโครงการดงักลา่วข้างต้นได้ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทัง้นี ้คาดว่าจะ
ด าเนินการขยายธุรกิจได้แล้วเสร็จภายในปี 2562 

ทัง้นี ้ธุรกิจการลงทนุโดยตรง (Direct Investment) เป็นธุรกิจเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทนุโดยตรงในบริษัทและ/หรือกองทนุต่างๆ ซึ่งเป็นการด าเ นินการเพื่อ
สนบัสนนุหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุม่ การขยายธุรกิจการลงทนุโดยตรง (Direct Investment) ใน
ครัง้นี ้จึงเป็นการน าเงินไปลงทนุเพิ่มเติมในบริษัทและ/หรือกองทนุต่างๆ ในรูปแบบของ Private Equity 
ตามข้อมลูที่กลา่วมาข้างต้น (โปรดพิจารณาข้อมลูการลงทนุโดยตรง (Direct Investment) ในอดีตใน
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท) 

ส าหรับการขยายการลงทนุในบริษัทร่วมนัน้ เป็นการขยายการลงทนุภายใต้นโยบายการลงทนุในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งก าหนดขอบเขตให้บริษัทมีการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลาย
บริษัทเพื่อให้กลุม่บริษัทมีบริการทางการเงินครอบคลมุประเภทต่างๆ หลายประเภท อาทิ ธุรกิจวาณิชธน
กิจ การจดัการทรัพย์สินเพื่อความมัง่คัง่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารการลงทนุ และการ
ลงทนุแบบเงินร่วมลงทนุ รวมถึงบริการด้านนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

5.2 หากมีเงินสว่นที่เหลือจาก 5.1 น าใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1. มีแหลง่เงินทนุส าหรับการขยายธุรกิจ ทัง้ในธุรกิจการลงทนุโดยตรง (Direct Investment) และขยายการ
ลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่หากการด าเนินการขยายธุรกิจประสบผลส าเร็จ จะสง่ผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุดงักลา่ว 

6.2. ในกรณีที่มีเงินทนุเหลือจากการขยายธุรกิจตาม 6.1 สามารถน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ตอ่ไป 
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7. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

7.1. นโยบายเงินปันผล 
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี หรือ ตามความ
เหมาะสม หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

7.2. สทิธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสว่นท่ีเพิ่มทนุ 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานตัง้แตผู่้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ได้รับการจดทะเบียนเป็น  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
และบริษัท มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

8.1. การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื อ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
(Whitewash) 

นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ และบุคคลตามมาตรา 258 (“นายวรสิทธ์ิฯ”) มีประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ตามสดัสว่นท่ีถืออยู่ และจองซือ้เกินสิทธิ เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 
หุ้ น คิดเป็นส่วนท่ีจองซือ้ตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้ น และจองซือ้เกินสิทธิประมาณ 
80,713,098 หุ้น  

ทัง้นี ้ภายใต้สมมติฐานวา่หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และ นายวรสิทธ์ิฯ ใช้สิทธิ
ซือ้หุ้ นตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น จ านวนหุ้ นสูงสุดท่ี นายวรสิทธ์ิฯ จะได้รับจัดสรรจะเท่ากับ 
98,815,840 หุ้น ซึง่เป็นจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้นี ้อนัจะเป็นผลท าให้
สดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ นายวรสิทธ์ิฯ ในบริษัทเพ่ิมขึน้เป็นไม่เกินร้อยละ 
41.66 ซึ่งอาจเป็นผลให้ นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ ก้าวข้ามจุดท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของบริษัทท่ีร้อยละ 25 ท าให้ นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์  มีหน้าท่ีท่ีจะต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพฒัน์ (“ผู้ขอผ่อนผนั”) มี
ความประสงค์จะขอผ่อนผันการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (“การขอผ่อนผัน”) ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สก. 29/2561 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ นของกิจการ ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561(และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ 
Whitewash”) โดยในขณะนี ้การขอผ่อนผนัดงักลา่ว ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
แล้ว และ ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ผู้ขอผ่อนผนัอยู่ในระหว่างเตรียมการเพ่ือย่ืนขออนุมตัิจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะย่ืนขออนุมตัิ และ
ทราบผลการพิจารณาก่อนวนัจองซือ้ ซึง่บริษัทจะประกาศให้ทราบ ผ่านระบบ Set Portal ของตลาด
หลกัทรัพย์ตอ่ไป 
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8.2. ผลกระทบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

การเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ขอผ่อนผนัในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 98,815,840  
หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นก่อน โดยจ านวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมเท่านัน้ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผนัและผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่จองซือ้เกิน
สทิธิ โดยเสนอขายในราคาเดยีวกนักบัท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ  จ านวนหุ้นท่ีจะได้เพิ่มจ านวน 
98,815,840 หุ้นนัน้แบ่งเป็นส่วนที่จองซือ้ตามสิทธิจ านวน  18,102,742 หุ้นและส่วนที่จองซือ้เกินสิทธิ
จ านวน 80,713,098 หุ้น ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
ครัง้นี ้ ผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ ขอผ่อนผันจ านวน 
98,815,840 หุ้น สรุปได้ดงันี ้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
1. การลดลงของสัดส่ วน 

ก า ร ถื อ หุ้ น ( Control 
Dilution) 

=  (จ านวนหุ้นที่เสนอขายครัง้นี)้/(จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายครัง้นี)้ 
=  98,815,840/(247,039,600 + 98,815,840) 
= 98,815,840/ 345,855,440 
= ร้อยละ 28.57 

2. การลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย2)/ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
=  (4.16 -  4.40)/ 4.16 
= ร้อยละ  -5.77 1 

3. การลดลงของก าไรตอ่หุ้น 
(Earning Per Share 
Dilution) 

= (ก าไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย  – ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย2)/ก าไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย 
= (0.35-0.25)/ 0.35 
= ร้อยละ  28.57 2 

หมายเหต ุ
1. - ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ค านวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท าการ ก่อนวันท่ี

คณะกรรมการมีมตใิห้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัใิห้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี)้ / (จ านวนหุ้น 

paid-up + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
    
2. - ก าไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย = (ก าไรสทุธิของบริษัท 12 เดือนลา่สดุ)/(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) 
 - ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย = (ก าไรสทุธิของบริษัท 12 เดือนลา่สดุ)/ (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

จากตารางข้างต้น หากไม่มีผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นที่
เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ขอผ่อนผนัในครัง้นี ้ได้แก่ ผลกระทบในด้านการลดลงของสดัสว่น
การถือหุ้น (Control Dilution)  และการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) เท่ากบัร้อยละ 28.57 
ในขณะท่ีผลกระทบในด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) จะเท่ากบัร้อยละ -5.77 เนื่องจากราคาเสนอขายสงูกว่า
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นก่อน โดยจ านวนหุ้นที่เหลือ
จากการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่นัน้ท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผนัและผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่
จองซือ้เกินสทิธิ ซึง่ผู้ขอผอ่นผนัในฐานะผู้ ถือหุ้นเดิมมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นไมแ่ตกตา่งจากผู้ ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี ้การ
ที่ผู้ขอผ่อนผนัจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น จะท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทจะ
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สามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทนุเป็นจ านวนที่เพียงพอตอ่ความต้องการใช้เงินของบริษัท ซึ่งจะน าไปใช้ขยายธุรกิจทัง้ใน
ธุรกิจการลงทนุโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่หากการด าเนินการขยายธุรกิจประสบ
ผลส าเร็จ จะสง่ผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุดงักลา่ว 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 
ช่ือบริษัท : บริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Finansa Public Company Limited 
ช่ือยอ่ : FNS 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000080 
กลุม่อตุสาหกรรม :  ธุรกิจการเงิน 
หมวดธุรกิจ : เงินทนุและหลกัทรัพย์ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2697-3700 
โทรสาร : 0-2266-6688 
Home Page : http://www.finansa.com 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการทางการเงินประเภทตา่งๆ แก่กลุม่ลกูค้าสถาบนั ลกูค้านิติ
บุคคล และลกูค้าบุคคลธรรมดา ทัง้ในประเทศไทยและในภูมิภาคอินโดจีน บริการดังกล่าวรวมถึงบริการธุรกิจ
วาณิชธนกิจ การจดัการทรัพย์สินเพื่อความมัง่คัง่ ธุรกิจการลงทนุ และธุรกิจบริหารและที่ปรึกษากองทนุ เป็นต้น
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีธุรกิจการให้เช่าคลงัสนิค้าและโรงงานและให้บริการงานสนบัสนนุแก่บริษัทย่อยและบริษัทใน
เครือในด้านตา่งๆ เช่น การจดัการองค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล การบญัชี และการธุรการ รวมทัง้ การวิจยัเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทนุที่ดีและวิเคราะห์สภาวะ
เศรษฐกิจมหภาคนอกจากนี ้ยงัสามารถให้บริการธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย 
ไซรัส จ ากดั (มหาชน) และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่ด าเนินการโดย บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) ซึง่
เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้เข้าไปลงทนุในช่วงปลายปี 2558 ทัง้นี ้ ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยแยกตามสายผลติภณัฑ์ การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ  รวมทัง้ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั การตลาด
และการจ าหนา่ย (“การตลาดและการแขง่ขนั”) ของแตล่ะสายผลติภณัฑ์ สามารถสรุปได้ดงันี ้

2.1. ธุรกิจวาณิชธนกิจและหลักทรัพย์ 

1) ลักษณะการบริการ 

กลุม่บริษัทฟินนัซ่าให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจ ท่ีปรึกษาองค์กร และที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบคุคลภายใต้
บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยได้แก่ บล.ฟินันซ่า (FSL) โดยมีทีมงานวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในด้านการระดมเงินทุน การปรับโครงสร้างทางการเงิน และการหาพันธมิตรทางธุรกิจมี ลักษณะ
รายละเอียดของการให้ค าปรึกษาทางการเงินในด้านตา่งๆ ดงันี ้
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ให้ค าปรึกษาด้านหนีส้นิ 

 จดัหาเงินกู้ส าหรับโครงการ (Project Finance) โดยให้บริการจดัเตรียมข้อมลูทางการเงิน และหาแหลง่เงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 ปรับโครงสร้างหนี ้(Debt Restructuring) โดยให้ค าแนะน าแนวทางการจดัโครงสร้างหนี ้จดัท าประมาณ
การทางการเงินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการหลงัปรับโครงสร้าง และเป็นตวัแทนในการเจรจา
กบัเจ้าหนี ้

ให้ค าปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ 

 การเข้าซือ้หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

ให้ค าปรึกษาด้านการระดมทนุ 

 การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เช่น หุ้นสามญั  
หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบส าคญัแสดงสทิธิตา่งๆ เป็นต้น 

 การน าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 การหาผู้ ร่วมทนุ (Private Equity)  

ให้ค าปรึกษาทางการเงินประเภทอื่นๆ 

 การให้ความเห็นที่เป็นอิสระตอ่รายการตา่งๆ ของบริษัทมหาชนตามข้อบงัคบัของ ตลท.  

 การบริหารทางการเงินทัว่ไป 

 การประเมินมลูคา่ของกิจการ 

 การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

 การพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Tailor-Made 
Financial Products)  

นอกจากนี ้FSL ยงัให้บริการท่ีปรึกษาการลงทนุสว่นบคุคล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ลงทนุได้วางแผนทางการ
เงินเพื่อจดัการความมัง่คัง่ให้เหมาะสมรูปกบัแบบการใช้ชีวิต ผ่านการลงทนุในการซือ้ขายตราสารหนี ้การขายและ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุชัน้น าหลายแหง่  

2) การตลาดและการแข่งขนั 

บล.ฟินนัซา่จะให้ความส าคญัในด้านบริการและความสมัพนัธ์กบัลกูค้าทัง้ที่เป็นบริษัทจ ากดั บริษัทมหาชน 
บริษัทจดทะเบียน หรือบคุคลทัว่ไป โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ดงันี ้
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 กลุม่ลกูค้าใหม:่ โดยรวบรวมรายช่ือบริษัทตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพ และอาศยัเครือขา่ยความสมัพนัธ์จากฐาน
ลกูค้าเดิมของกลุม่ฟินนัซา่ที่มีอยูเ่พื่อน าเสนอบริการท่ีปรึกษาทางการเงินที่กลุม่บริษัทมี
ความเช่ียวชาญแบบครบวงจร  

 กลุม่ลกูค้าเก่า: เนื่องจากเป็นกลุม่ลกูค้าเดมิมีความความคุ้นเคยและเห็นผลงานและบริการท่ีผา่นมา จึง
เป็นข้อได้เปรียบการแขง่ขนักบับริษัทอื่นๆ ดงันัน้ การติดต่อกลุม่ลกูค้าอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องจะเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี และมีโอกาสที่จะได้รับงานจากกลุ่มลกูค้า
ดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

เพื่อเน้นการสร้างจดุเดน่ในด้านบริการ จะน าเสนอบริการด้านการเงินอื่นๆ ที่มีอยูใ่นกลุม่ นอกเหนือจากบริการ
ด้านวาณิชธนกิจ เพื่อให้เกิดบริการแบบครบวงจร เช่น บริการด้านหลกัทรัพย์ การลงทุน จัดหาแหล่งเงินทุน
สนบัสนนุธุรกรรม นอกจากนี ้เพื่อสร้างความไว้วางใจจากลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ จึงมีนโยบายที่จะรักษาและพฒันา
ระดบัคณุภาพของการบริการอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในเร่ืองของความคิดริเร่ิมในการแก้ปัญหาให้ลกูค้า การเน้นถึงความ
เข้าใจในลกูค้าและอตุสาหกรรมที่ลกูค้าประกอบธุรกิจอยู่ รวมทัง้การบริการท่ีครบวงจร 

ปัจจบุนั มีผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเป็นจ านวนมาก ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 ทัง้หมดจ านวน 73 ราย ซึง่ 5 รายได้ขอระงบัธุรกิจเป็นการชัว่คราว
และ 1 รายได้ขอจ ากดัขอบเขตการปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้าน (ข้อมลูจากเว็บไซต์ของ กลต.) และบริษัทอื่นๆ ที่ด าเนิน
ธุรกิจใกล้เคียงกนัทัง้ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศอีกจ านวนมาก ท าให้เกิดภาวะการแข่งขนัที่สงู โดยมีปัจจัย
ด้านคุณภาพของทีมงาน ความเช่ียวชาญในธุรกรรมต่างๆ เครือข่ายความสมัพันธ์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่ และ
ความคิดริเร่ิมในการน าเสนอการแก้ปัญหาให้แก่ลกูค้าเป็นปัจจยัส าคญัในการแขง่ขนั 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

ณ สิน้ปี 2560 FSL มีทีมงานด้านวาณิชธนกิจรวมทัง้สิน้ 22 คน มีผู้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ให้เป็นผู้
ควบคมุการปฏิบตัิงาน 5 ราย โดยผู้บริหารของ FSL เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจวาณิชธนกิจมาเป็นเวลานาน
และมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อลกูค้า โดยงานท่ีได้รับสว่นใหญ่จะได้จากความสมัพนัธ์และค าแนะน าจากลกูค้าเก่าและ
ความช านาญที่กลุม่ฟินนัซา่มีอยู ่

ขัน้ตอนหลกัๆ ในการท างาน จะเร่ิมจากการศกึษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา
ให้กบัลกูค้า ให้ค าแนะน า ตรวจสอบฐานะของกิจการ (Due Diligence) โดยการสอบถามผู้บริหารและตรวจสอบ
เอกสาร จดัเตรียมประมาณการทางการเงินหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
การด าเนินงานจะท าเป็นทีมดงันัน้ หากสญูเสยีบคุลากรไป สามารถจดัหาบคุลากรเข้าปฏิบตัิงานแทนได้ทนัที จึงไม่
สง่ผลกระทบใดๆ ในด้านการพึง่พาบคุลากร หรือปัญหาขาดแคลนบคุลากร  

ในปี 2560 FSL มีรายได้เพิ่มขึน้อยา่งมนียั จากความส าเร็จในการปิดดลีใหญ่ ในช่วงต้นปี FSL ได้รับรางวลั
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 2 รางวลั คือ รางวลั “2016 Outstanding Deal of the Year” จากการเป็นที่
ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ในการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(Initial Public Offering) จ านวน 5,900 ล้านบาท และรางวลั “2016 Best Deal of the Year” จากการเป็นที่
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ปรึกษาทางการเงินในการควบบริษัทระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) กบับริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)  

2.2. ธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษา และบริหารกองทุน 

1) ลักษณะการบริการ 

ธุรกิจการลงทนุโดยตรง มีลกัษณะเป็นการลงทนุโดยตรงของบริษัทและบริษัทยอ่ยในกลุม่ฟินนัซา่ ในบริษัท
และ/หรือกองทนุตา่งๆ ซึง่เป็นการด าเนินการเพื่อสนบัสนนุหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุม่ ส าหรับการให้บริการที่
ปรึกษาและบริหารกองทนุนัน้ จะด าเนินการโดยบริษัท ฟินนัซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (FFM) ที่เป็นบริษัทย่อย 
จะมุ่งเน้นให้บริการเฉพาะกองทุนต่างประเทศ โดยลกัษณะการให้บริการแก่กองทุนต่างประเทศสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้ 

ใหค้ ำปรึกษำกำรลงทนุและบริหำรกองทนุ 
กองทนุที่จดทะเบียนในต่างประเทศกลุม่เป้าหมายนัน้จะเป็นกองทนุขนาดเล็ก (ต ่ากว่า 50 ล้านเหรียญ

สหรัฐ)  ถึงขนาดกลาง (50 - 100 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่มีผู้ลงทนุเป็นนกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศ หรือนกัลงทนุที่
เป็นกองทนุต่างประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Fund) ที่ต้องการลงทนุโดยตรงในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นในแถบอินโดจีน โดย FFM จะช่วยด าเนินการจดัตัง้กองทนุและหาพนัธมิตรนกัลงทนุต่างประเทศที่มี
ความสนใจ ซึ่งกองทนุต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้จะมีลกัษณะกองทนุและนโยบายของแต่ละกองทนุท่ีแตกต่างกนัไป
ตามความต้องการของผู้ลงทนุ กองทนุดงักลา่วมีลกัษณะการลงทนุแบบกิจการเงินร่วมลงทนุ (Private Equity) ใน
หลกัทรัพย์ประเภททุน หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนของกิจการที่เป็นทัง้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีความต้องการเงินทนุเพื่อใช้ขยายกิจการ หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ ลกัษณะ
การลงทุนโดยตรงนี ้ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องท าการศึกษาในเชิงลึกในข้อมูลของบริษัทที่จะเข้าท าการ
ลงทนุทัง้ในแง่ของธุรกิจและการบริหารงานและต้องมีการเจรจาพร้อมทัง้การท าความเข้าใจกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทท่ีจะท าการลงทนุถึงการเข้าซือ้หุ้นและการร่วมลงทนุโดยกองทนุจะลงทนุในระยะเวลาประมาณ 3 - 5 ปี 
และลงทุนในสดัส่วนที่มีนัยส าคัญโดยมีตัวแทนของกองทุนเข้าร่วมเป็นกรรมการของกิจการเพื่อจะได้ท าการ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน  

ในธุรกิจนี ้FFM จะท าการว่าจ้างให้ FNS เป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ รวมทัง้การวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย ศกึษาและก าหนดรูปแบบการลงทนุและการจ าหนา่ยเงิน
ลงทนุ เง่ือนไขการลงทุน และราคาที่เหมาะสมในการลงทนุ รวมทัง้ช่วยเจรจาต่อรองในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกบัการ
ลงทนุ นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้บริหารเงินลงทนุ โดยจะจ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือเงินลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์หรือขายให้
นกัลงทุนอื่นที่สนใจ เมื่อได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ก าหนดไว้หรือมากกว่า และน าผลก าไรที่ได้จ่ายตอบ
แทนให้กบัผู้ลงทนุ 

กำรด ำเนินกำรและจดักำรใหแ้ก่กองทนุ 

การด าเนินการและจดัการให้แก่กองทนุต่างประเทศภายหลงัเข้าลงทนุในกิจการใดๆ ยงัครอบคลมุถึงการ
ให้บริการสนบัสนนุตอ่กองทนุในเร่ืองอื่นๆ อีก เช่น 
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 การท าบทวิเคราะห์ในทางเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าท าการลงทนุ 
 การจดัการในเร่ืองของการจดัเก็บผลประโยชน์เช่นเงินปันผลหรือเงินรับอื่นๆ ที่ได้จากสินทรัพย์ที่เข้าลงทนุ

และการช าระหนีส้นิของกองทนุจากสนิทรัพย์ของกองทนุ 
 การเปิดบญัชีธนาคารของกองทนุรวมทัง้การติดต่อและรักษาความสมัพนัธ์กบัธนาคารพาณิชย์ต่างๆ กบั

กองทนุ 
 การท าบญัชีและการค านวณมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 
 การประสานงานกบัหนว่ยงานและตวัแทนของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 FFM ไมม่ีกองทนุตา่งประเทศที่อยูภ่ายใต้การให้ค าปรึกษา บริหาร และจดัการ  

2) การตลาดและการแข่งขนั 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจที่ปรึกษา และบริหารกองทุน ได้แก่สถาบันการเงินชัน้น า หรือกองทุน
ต่างประเทศที่ลงทนุในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Fund) หรือกองทนุที่ลงทนุในกองทนุต่างๆ (Fund of 
Funds) ที่สนใจลงทนุในประเทศแถบเอเซีย  โดยกลุม่ฟินันซ่าจะใช้จุดเด่นด้านประสบการณ์ ทีมงานที่มีความ
พร้อมและความเช่ียวชาญ ผลการด าเนินงานการบริหารกองทนุท่ีผา่นมาและเครือขา่ยความสมัพนัธ์ที่มีในประเทศ
และตา่งประเทศในการเข้าถึงบริษัทลงทนุเป้าหมาย เป็นปัจจยัส าคญัในการท าการตลาดและแขง่ขนัในการบริหาร
กองทนุ 

ปัจจุบนั มีกองทุนต่างประเทศจ านวนมากที่จัดตัง้ขึน้เพื่อลงทุนโดยตรงในประเทศต่างๆ  และส่วนหนึ่งมี
แนวโน้มที่จะลงทนุในประเทศแถบเอเซีย โดยทัว่ไปกองทุนต่างประเทศที่มีทีมงานซึ่งพร้อมและมีความเข้าใจใน
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของประเทศนัน้ๆ จะเป็นผู้ด าเนินการลงทนุและบริหารเงินลงทนุเอง อย่างไรก็
ตาม มีกองทนุตา่งประเทศหลายแหง่ที่มีความสนใจลงทนุในประเทศที่เกิดใหม่ แต่ขาดทีมงานและความสามารถ
ในการเข้าถึงบริษัทเป้าหมาย ให้ความสนใจที่จะใช้บริการที่ปรึกษาและบริหารการลงทนุที่มีประสบการณ์มาช่วย
ให้ค าปรึกษา ด าเนินการและบริหารแทนกองทุน  ปัจจุบนัมีผู้ ให้ค าปรึกษาการลงทนุแก่กองทนุต่างประเทศเป็น
จ านวนมากทัง้ท่ีอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ท าให้ภาวะการแข่งขนัอยู่ในระดบัสงู โดยผู้ ให้บริการที่มี
ทีมงานบุคลากรที่พร้อมด้วยประสบการณ์ ความสามารถ ผลงานในอดีตด้านการบริหารกองทุนที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี จะมีข้อได้เปรียบและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจนี ้โดยในประเทศไทยนัน้ กลุม่บริษัทฟิ
นนัซา่เป็นหนึง่ในบริษัทชัน้น าในประเทศที่ให้ค าปรึกษาและบริหารการลงทนุ โดยมีผลการด าเนินงานในอดีตที่ดี มี
ความพร้อมในด้านบคุลากรและมีเครือขา่ยความสมัพนัธ์ที่กว้างกบับริษัทตา่งๆ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

ส าหรับธุรกิจการลงทนุโดยตรงนัน้ กลุม่เป้าหมายได้แก่บริษัทและ/หรือกองทนุต่างๆ ซึ่งเป็นการด าเนินการ
เพื่อสนบัสนนุหรือเพื่อการขยายธุรกิจของกลุม่ ทัง้นี ้การลงทนุโดยตรงของกลุม่ฟินนัซา่ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมามีดงันี ้

ปี 2558 - FFM เข้าร่วมทนุในกิจการอื่นเพื่อการขยายธุรกิจ โดยได้ร่วมทนุกบั SBI Capital Management 
Co., Ltd. จดัตัง้ SBI Finansa Private Equity Partners (”SFPEP”) ซึ่ง SFPEP จดทะเบียน
จดัตัง้ในประเทศในหมูเ่กาะเคย์แมน เพื่อให้บริการท่ีปรึกษาแก่ผู้ ถือหุ้นในธุรกิจการร่วมทุนแบบ
กิจการเงินร่วมลงทนุ (Private Equity) ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดย FFM และ SBI 
Capital Management Co. Ltd. จะถือหุ้นฝ่ายละร้อยละ 50 



 

21 
 

 - FNS เข้าลงทนุในสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารคลงัสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการบางกอก
ฟรีเทรดโซน  ระยะเวลาการเช่าช่วง 24 ปี โดยมีพืน้ที่เช่า 45,004 ตารางเมตร  มลูค่าการลงทนุ
ทัง้หมด 707.7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจให้ให้เช่าอาคาร
คลงัสนิค้า และอาคารโรงงานให้กบัผู้ประกอบการ 

 - FNS มีเงินลงทนุในหุ้นสามญั บริษัท มัน่คง เคหะการ จ ากดั (มหาชน) จ านวนร้อยละ 7.15 ของ
ทนุจดทะเบียนของ MK  ซึ่งได้รับมาจากการจ าหน่ายบริษัทร่วมเดิม PD ให้แก่ MK โดย MK 
จดัเป็นบริษัทร่วมของบริษัทจากการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการก าหนดนโยบายผ่าน
การมีตวัแทนของบริษัทอยูใ่นคณะกรรมการของ MK 

ปี 2559 - FNS ซือ้หุ้น MK เพิ่ม ท าให้ ณ สิน้ปี 2559 FNS มีสดัสว่นการถือหุ้นใน MK ทัง้สิน้ร้อยละ 9.78  

 - FFM ร่วมลงทนุในลกัษณะเงินให้กู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ เป็นจ านวนเงิน
รวมทัง้สิน้ 237 ล้านบาทให้แก่บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั 

ปี 2560 - FC ได้เข้าลงทนุในบริษัท เอฟบี ฟู้ ดเซอร์วิส (2017) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 20.6 ล้านบาท โดย
เป็นการลงทนุในรูปแบบเงินลงทนุในหุ้นสามญัเดิมและหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอฟบี ฟู้ ด
เซอร์วิส (2017) จ ากดั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 6 ของทนุช าระแล้วของบริษัท เอฟบี ฟู้ ดเซอร์วิส 
(2017) จ ากดั 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

กลุม่บริษัทฟินนัซ่ามีทีมงานบคุลากรด้านให้ค าปรึกษา บริหารการลงทนุ และการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่เป็น
กองทนุตา่งประเทศรวม 7 คน ภายใต้การควบคมุดแูลของผู้บริหารหลกั 2 ท่าน คือ นายยจีูน เอส. เดวิส และนาย
วรสิทธ์ิ โภคาชัยพฒัน์ ซึ่งจะด าเนินการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะการลงทนุในประเทศที่ครอบคลมุการ
ให้บริการ และวิเคราะห์บริษัทเป้าหมายในการลงทนุ โดยพิจารณาจากกิจการที่มีศกัยภาพเติบโต เป็นผู้น าตลาด
อนัดบัต้นๆ มีผู้บริหารที่มีศกัยภาพ แต่มีปัญหาด้านโครงสร้างทางการเงินเป็นปัจจยัหลกั และน าเสนอแก่กองทุน
ตา่งประเทศเพื่อพิจารณาหาโอกาสการลงทนุและผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุ ทีมงานบริหารการลงทนุจะ
ด าเนินการเข้าเจรจาในฐานะที่ปรึกษาของกองทนุกบัผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเสนอแนวทางการลงทนุและเงินทุน
สนบัสนุนแก่บริษัทเป้าหมาย และทีมงานอีกส่วนหนึ่งจะคอยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท
ดงักลา่วน าเสนอตอ่คณะกรรมการของกองทนุตา่งประเทศ และเมื่อกองทนุมีผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัที่
พอใจ จะจ าหนา่ยเงินลงทนุเมื่อภาวะเหมาะสม 

ในปี 2560 ฟินนัซ่าให้ความส าคญัในการลงทนุรูปแบบกิจการเงินร่วมลงทุนโดยตรงในบริษัท นีโอ คอร์
ปอเรท จ ากัด (นีโอ) และบริษัท เอฟบี ฟู้ ดเซอร์วิส (2017) จ ากัด (เอฟบี) โดยใช้เงินลงทุนรวมกันประมาณ 260 
ล้านบาท ซึง่เงินสว่นใหญ่ลงทนุในนีโอ ซึง่การลงทนุในสองบริษัทนีไ้ด้เสร็จสมบรูณ์ไปแล้วในช่วงปี 2560  นีโอเป็น
บริษัทผู้ผลติและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนและผลิตภณัฑ์ของใช้สว่นตวัที่ประสบความส าเร็จและมัน่คง 
โดยนีโอจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2562 โดยนีโอได้แตง่ตัง้บริษัทท่ีปรึกษาทางการ
เงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการสอบทานธุรกิจ (Due diligence) ซึ่งเป็นขัน้ตอนหนึ่งในการ
เตรียมจดทะเบียนนีโอเพื่อการเสนอขายหุ้ นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ส่วนเอฟบีเป็นบริษัท 
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ผู้ ให้บริการด้านอาหารชัน้น า มีส านกังานตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ ในสว่นของเอฟบีนัน้ ฟินนัซ่าได้ลงทนุร่วมกบับริษัท 
Sojitz Corporation ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นอนัดบัสอง 

2.3. ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน 

1) ลักษณะการบริการ 

บริษัทเป็นผู้ลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลงัสินค้า/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟรีเทรด
โซน (“สทิธิการเช่าฯ”) ในเขตอ าเภอบางพล ีบริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 24 โดยมีวตัถปุระสงค์การลงทนุ
เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลงัสนิค้าและอาคารโรงงานแก่ผู้ประกอบการ 

บริษัทเร่ิมเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าฯ ตัง้แต่ในช่วงปลายปี 2557 มีระยะเวลาการเช่าช่วง 24-25 ปี โดยมี
พืน้ท่ีเช่ารวมทัง้สิน้  89,024 ตารางเมตร  มลูคา่การลงทนุทัง้หมด 1,415.9 ล้านบาท  

2) การตลาดและการแข่งขนั 

บริษัทได้วา่จ้างให้ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (“PD”)  เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ภายใต้สิทธิการ
เช่าฯ ดงักลา่ว โดยในปี 2560 มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 91 โดยได้รับอตัราค่าเช่าเฉลี่ยทัง้ปีที่ราคาประมาณ 
180 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน  

ในปัจจุบนั พืน้ท่ีเช่าเฉลี่ยของผู้ เช่าอยู่ที่ 1,404 ตรม. ต่อราย โดยมีผู้ เช่ารายใหญ่ๆ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตและ
จ าหนา่ยสายพานล าเลยีงจากประเทศอิตาล ีและบริษัทผู้ผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ของประเทศไทย   

ส าหรับภาวะอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องนัน้  ข้อมลูจากรายงาน CBRE Market Review ของ บริษัท ซีบีอาร์อี 
(ประเทศไทย) จ ากดั ได้สรุปภาพรวมของพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรม (Serviced Industrial Land Plots) ในไตรมาส 
1/2561 วา่ ยอดขายของพืน้ที่เขตอตุสาหกรรม ยกเว้น สวนอตุสากรรมโรจนะ อยู่ที่ประมาณ 119 ไร่ ปรับลดลงเกือบ
ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยในไตรมาส 1/2561ไม่มีการเพิ่มขึน้ของอปุทานในตลาด ท าให้ยอดคงเหลือ
ของอปุทานพืน้ทีเ่ขตอตุสาหกรรม อยูท่ี่ประมาณ 157,000 ไร่ 

ส าหรับอตุสาหกรรมโรงงานส าเร็จรูปเพื่อเช่า (Ready Built Factory ) นัน้ อตัราการว่าง (Vacancy Rate) 
ของอตุสาหกรรมโรงงานส าเร็จรูปเพื่อเช่า ลดลงจาก 29.6% ในไตรมาสก่อน เป็น 29.1% ในไตรมาส 1/2561 พืน้ท่ี
สทุธิที่ถกูใช้ไปในช่วงนี ้อยูท่ี่ประมาณ 11,500 ตารางเมตร โดยยอดคงเหลอืของอปุทานโรงงานส าเร็จรูปเพื่อเช่าไม่มี
การเปลีย่นแปลงมากนกัเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า คอือยูท่ี่ประมาณ 2.36 ล้านตารางเมตร 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทลงทนุในสทิธิการเช่าฯ ภายใต้สญัญาซือ้สิทธิการเช่าในท่ีดิน กบั บริษัท ชยันนัท์-บางพลี พาร์คแลนด์ 
จ ากดั ซึง่เป็นผู้พฒันาโครงการ บางกอกฟรีเทรดโซน มีระยะเวลาการเช่าช่วง 24-25 ปี 
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2.4. ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

1) ลักษณะการบริการ 

การให้บริการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะด าเนินการผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
(FSS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท  FSS ด าเนินธุรกิจหลกัทรัพย์โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้บริการทางด้านการเงินหลากหลายประเภท ซึง่รวมถึงธุรกิจนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจซือ้ขายตราสารหนี ้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ และธุรกิจซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 

2) การตลาดและการแข่งขนั 

เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ลดลงร้อยละ19 เทียบกบัปริมาณ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยต่อวนัที่ 50,100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.1 
อัตราการลดที่เพิ่มขึน้ในรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าดังกล่าวเป็นผลสะท้อนจากการปรับลดของส่วนแบ่ง
การตลาดและการลดลงของอตัราเฉลีย่คา่นายหน้ารวมกนั นอกจากนี ้สว่นแบง่การตลาดของ FSS ลดลงเหลอืร้อย
ละ 5 ในปี 2560 จากร้อยละ 5.61 ในปี 2558 โดยลดลง 1 อนัดบัมาอยูอ่นัดบัท่ี 4   

อตัราค่านายหน้าเฉลี่ยในปี 2560 ลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 0.09 จากร้อยละ 0.10 ในปี 2559 เป็นผล
สะท้อนจากการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้บนพืน้ฐานของปริมาณการซือ้ขายที่ชะลอตวัลง และการโยกย้ายของนกั
ลงทนุใปสูก่ารซือ้ขายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึน้ 

ในปี 2560 ปริมาณการซือ้ขายของนกัลงทุนต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่งไม่มากและไม่น้อยกว่าปี 
2559 และสอดคล้องกบัสว่นแบ่งของปริมาณการซือ้ขายของนกัลงทนุต่างประเทศที่ท าการผ่านตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  FSS ก าลงัมุ่งเน้นด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนงานกลยทุธ์เพื่อขยายการท าธุรกิจฝ่ายนกัลงทุน
สถาบนัตา่งประเทศให้ดีขึน้ 

จากสถิติที่ผา่นมา พบวา่รายได้จากคา่ธรรมเนียมนายหน้าที่มาจากลกูค้าสถาบนัในประเทศมีสดัสว่นเพียง
เลก็น้อย ถึงแม้ยงัคงมีจ านวนไมม่ากนกัในปี 2560 แต่ FSS มีรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าของลกูค้าสถาบนั
ในประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 60 และเทียบเป็นสดัสว่นเทา่กบัร้อยละ 4 ของรายได้คา่ธรรมเนียมทัง้หมด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 FSS มีเจ้าหน้าที่การตลาดในสว่นธุรกิจซือ้ขายหลกัทรัพย์จ านวน 521 คน 
ลดลงจาก 564 คน เมื่อสิน้ปี 2559 จ านวนสาขาของบริษัทลดลง 3 แหง่ เหลอื 33 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 
14 แหง่ และในตา่งจงัหวดั 19 แหง่ 

ในสว่นของธุรกรรมวาณิชธนกิจ ในปี 2560 FSS นบัเป็นหนึ่งในบริษัทชัน้น าส าหรับธุรกรรมการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก โดยในระหว่างปี FSS รับหน้าที่เป็นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและที่
ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกมูลค่า 1,160 ล้านบาทให้แก่ 
บริษัท ริช สปอร์ต จ ากัด (มหาชน) และมูลค่า 720 ล้านบาทให้แก่ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และเป็น
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยให้แก่บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) มลูคา่ 442 ล้านบาท 
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FSS ได้เข้าสูบ่ริการธุรกิจใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ในกลางปี 2559 และก้าวสูก่ารเป็นผู้ ให้บริการชัน้แนว
หน้าในธุรกิจนีอ้ยา่งรวดเร็ว การซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์เทียบเทา่กบัรายได้ประมาณคร่ึงหนึง่ของรายได้
รวมจากการท าก าไรในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยรายได้ส่วนที่เหลือมาจากธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทเอง ความส าเร็จในการให้บริการธุรกิจใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์นีม้าจากความสนใจเร่ิมแรกในใบส าคญั
แสดงสทิธิประเภท “out of the money” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่ตลาดธุรกิจใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ยงัไม่ได้ให้ความ
สนใจเทา่ที่ควร 

ในเดือนมกราคม 2560 FSS ได้ซือ้โปรแกรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีลา่สดุซึ่ง พฒันา
โดยบริษัทหลกัทรัพย์ คิวมู ซึง่เป็นบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ชัน้น าของเกาหลทีี่มีสว่นแบง่การตลาดมากเป็น
อนัดบั 1 ในประเทศดงักลา่วมาเป็นเวลา 12 ปี ระบบดงักลา่วได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากบัสภาวะตลาดของ
ประเทศไทย และคาดวา่จะให้บริการได้ในเดือนมีนาคม 2561 โปรแกรมใหม่นีไ้ด้รับการออกแบบมาส าหรับการใช้
งานแบบโมบายล์ ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การซือ้ขายส าหรับลูกค้าออนไลน์ และช่วยเสริมประสบการณ์การซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านทางออนไลน์โดยรวม  
ปัจจบุนันี ้โปรแกรมนีอ้ยูร่ะหวา่งการทดลองใช้งานและได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลกูค้า นอกจากที่โปรแกรมใหม่นีจ้ะ
ช่วยเสริมความสมัพันธ์กับลูกค้าปัจจุบนัให้แข็งแกร่งขึน้ ยังมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าออนไลน์ใหม่ๆ เมื่อได้
เล็งเห็นประโยชน์จากการใช้โปรแกรมที่บริษัทให้บริการ ปัจจุบนั การซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านทางออนไลน์เป็นที่
ยอมรับในตลาดนกัลงทนุชาวไทย โดยมีสดัสว่นการใช้อยูท่ี่ร้อยละ 70 ในกลุม่นกัลงทนุรายยอ่ย 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 FSS ท าข้อตกลงในการขายหุ้นร้อยละ 45 ในบริษัทร่วมทนุ SBI Thai Online 
Securities Co., Ltd. (SBITO) คืนให้แก่ SBI Holdings ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทนุนี ้

ในภาพรวม ในปี 2560 FSS ได้ประสบความส าเร็จในการขยายแผนทางธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ได้แก่ 
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการลงทนุเพื่อบญัชีบริษัท และธุรกิจใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ซึ่งช่วยให้ FSS สามารถ
ลดการพึง่พาธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับนกัลงทนุรายย่อยในประเทศ ในขณะที่มีการขยายขนาดและ
ขอบเขตของธุรกิจโดยรวม การเปลีย่นแปลงเหลา่นีท้ าให้พืน้ฐานธุรกิจของ FSS มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

รายละเอียดเก่ียวกบั FSS สามารถดไูด้จาก www.fnsyrus.com 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

แบบ 56-1 ของ FSS ได้อธิบายถงึข้อมลูการจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ ดงันี ้

3.1) แหล่งที่มาของเงนิทุน 

แหลง่เงินทนุสว่นใหญ่ของ FSS มาจากสว่นของผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 FSS มีทนุ
จดทะเบียน 930.24 ล้านบาท ทุนช าระแล้วจ านวน 930.24 ล้านบาท วงเงินกู้ ยืมและวงเงินหมุนเวียนใน
การช าระราคาหลกัทรัพย์จากสถาบนัการเงินรวมจ านวน 2,805 ล้านบาท เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุส ารองให้
เกิดความคลอ่งตวัในการด าเนินธุรกิจ 
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3.2) การจัดหาเงนิทุนหรือการให้กู้ยมืผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

-ไมม่ี- 

3.3) การด ารงเงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 FSS มีอตัราสว่นเงินกองทนุสภาพคลอ่ง
สทุธิตอ่หนีส้นิทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 61.31 และร้อยละ 46.99 ตามล าดบั ซึง่เกินกวา่อตัราขัน้ต ่าที่ร้อยละ 7.0 
ตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนีส้ินทั่วไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 อาคารและอุปกรณ์ 

 บริษัทมีส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้  20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
ซึง่บริษัทเป็นเจ้าของ  

 นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นเจ้าของอาคารเลขที่ 48/29 48/32  ชัน้ 16 และ 48 /45 ชัน้ 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนน
สาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  ซึ่งได้ให้บริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนัคือ FSL FC และ PD และบริษัท
อื่นเป็นผู้ เช่าเป็นอาคารส านกังาน ซึง่สญัญาเช่าดงักลา่วเป็นสญัญารายปีและคา่เช่าและคา่บริการจะคิดตามราคาตลาด 
ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้จ าหน่ายอาคารส านกังานชัน้ 12เอ   อาคารและอปุกรณ์ตามงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีดงันี ้

(ล้านบาท)  30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 65.3 65.3 65.3 
อปุกรณ์ส านกังาน 6.1 7.6 10.2 
เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ 6.3 2.3 4.1 
ยานพาหนะและอื่นๆ 10.8 10.1 7.2 

อาคารและอปุกรณ์ 88.5 85.3 86.8 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 บริษัทได้น าห้องชุดส านกังานซึ่งมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีรวม 65.3 ล้านบาท ไปค า้
ประกนัวงเงินทนุหมนุเวียนจ านวน 150 ล้านบาท ที่ได้รับจากสถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่ 

 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน ของบริษัทและบริษัทย่อยมดีังนี ้

(ล้านบาท)  30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 4.5 4.7 5.8 
อื่นๆ 0.8 0.7 0.9 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 5.3 5.4 6.7 
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 สิทธิการเช่า มีดังนี ้

(ล้านบาท)  30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 
สทิธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารคลงัสนิค้าและ
โรงงาน 

1,230.9 1,259.2 1,316.4 

สทิธิการเชา่ 1,230.9 1,259.2 1,316.4 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีพืน้ท่ีคลงัสนิค้าและโรงงานให้เช่าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนรวมทัง้สิน้ 
89,024 ตารางเมตร  มลูคา่การลงทนุทัง้หมด 1,416 ล้านบาท ระยะเวลาการเช่าช่วงคงเหลือ 22-23 ปี โดยพืน้ที่ดงักลา่ว
ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอบางพล ีบริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 24  

 ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลหรือกจิการอื่น 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ที่เป็นลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอื่นจ าแนกตามประเภทสญัญา
ดงันี ้

(ล้านบาท)  30 มิ.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 
เงินให้กู้ยืม 423.7 393.8 338.5 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 1.1 1.1 1.1 
ลกูหนีอ้ื่น - 22.7 22.7 
ตัว๋แลกเงิน 13.0 13.0 13.0 

รวม 437.8 430.6 375.3 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (148.5) (171.2) (171.2) 
ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอื่นสทุธิ 289.3 259.4 204.1 

บริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทหลกัทรัพย์มีนโยบายในการระงบัการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบญัชี ในสว่น
ของ FSL มีนโยบายในการระงบัการรับรู้รายได้และการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยจะระงบัการรับรู้รายได้ในกรณีที่ลกูค้าค้างช าระเกิน 3 เดือน และ
จะตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 100 ของมลูหนีจ้ดัชัน้สงสยัจะสญูทัง้จ านวนหลงัหกัหลกัประกนั และไม่
ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูกรณีเป็นลกูหนีจ้ดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน เนื่องจากมลูคา่หนีต้ ่ากวา่หลกัประกนัทัง้นี ้FSL จะ
ตดัจ าหนา่ยมลูหนีจ้ดัชัน้สญูออกจากบญัชีทนัทีที่พบรายการ  

ในสว่นของ FC มิได้บนัทกึยกเลกิรายการดอกเบีย้ค้างรับจากเงินให้กู้ยืมที่ผิดนดัช าระ แต่จะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูร่วมกับเงินต้นของเงินให้กู้ยืมแทน โดยพิจารณาจากจ านวนหนีท้ี่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งจะประเมิน
จากระยะเวลาการผิดนดัช าระหนี ้พร้อมทัง้การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความเสีย่งและมลูค่าหลกัประกนั 

 การตัง้ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สนิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจะท าการประเมินทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานวา่มีข้อบง่ชีท้ี่แสดงวา่สนิทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทยอ่ยด้อยคา่ลงหรือไม ่หากมีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่ บริษัทและบริษัทย่อยจะท าการประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสนิทรัพย์ และหากพบวา่ราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อย
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จะลดมลูคา่ของสนิทรัพย์นัน้ลงให้เทา่กบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ในงบ
ก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์หมายถึงมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการ
ขายสนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์นัน้แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

 ค่าความนิยม (Goodwill) 

บริษัทบนัทกึคา่ความนิยมด้วยราคาทนุปรับปรุงด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ โดยมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ า
ทกุปี 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทบนัทกึคา่ความนิยมสทุธิที่เกิดจากการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยในราคา
ที่สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีจ านวน 156.9 ล้านบาทโดยแบง่เป็นคา่ความนิยมสทุธิของ FSL จ านวน 111.6 ล้านบาท และของ 
FFM จ านวน 45.3 ล้านบาท  ไมเ่ปลีย่นแปลงจากยอด ณ สิน้ปี 2560  

3. โครงสร้างส่วนของผู้ถอืหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

3.1. โครงสร้างส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ  วนัที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,235,198,000  บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 247,039,600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีทนุท่ีเรียกช าระแล้วจ านวน 1,235,198,000 
บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 247,039,600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00   บาท  

3.2. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
ระหวา่งปี 2558 จนถึงปี 2561 ก่อนการเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทไมม่ีการเพิ่มทนุใดๆ 

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

4.1. กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2561 มีจ านวน 8 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกรู  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ  
3. นายยจีูน เอส. เดวิส กรรมการ  
4. นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการ 
5. นายวรภคั ธนัยาวงษ์ กรรมการ 
6. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ  และกรรมการอิสระ 
7. นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ กรรมการ  และกรรมการอิสระ 
8. นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ  

 



 

28 
 

4.2. ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารทัง้สิน้จ านวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์* กรรมการผู้จดัการ   
2. นายยจีูน เอส. เดวิส กรรมการบริหาร 
3. นายวราห์ สจุริตกลุ กรรมการบริหาร 
4. นายเจมส์ มาร์แชล* หวัหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทนุ 
5. นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ* ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ 
6. นายชาคริต สภีุปรี* ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาววิภา  นิลโสภณ* ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
8. นายชาญกิจ   อศัวโรจนไมตรี* หวัหน้าฝ่ายธุรการ 
9. นางนชุชล ี จนัขนั* หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
10. นางสริิพรรณ   ลวีานนัท์* หวัหน้าฝ่ายบญัชี 
หมายเหต:ุ * ผู้บริหารตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต.  

4.3. ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ตามวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2561 มีดงันี ้  

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละของ 
ทุนช าระแล้ว (%) 

1. นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์   
 นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 20,980,000 8.493  

Morgan Stanley & Co. International Plc.1) 13,776,855 5.577  
ม.ล.สทุธิมาน โภคาชยัพฒัน์2) 10,500,000 4.250  

รวม 45,256,855 18.320 
2. นายกอบคณุ เธียรปรีชา 33,430,000 13.532 
3. Deutsche Bank AG Singapore - PWM 18,267,990 7.395 
4. นางสาวญาสินี อภิธโนทยั 8,527,200 3.452 
5. นางประกายค า ใบแก้ว 6,192,000 2.506 
6. UBS AG Singapore Branch 5,723,800 2.317 
7. นายวชิระ ทยานาราพร 5,600,000 2.267 
8. นางมนต์รวี เดวิส3) 4,360,000 1.765 
9. นายวธุการ จิรอลงกรณ์ 3,905,700 1.581 
10. นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ 3,637,900 1.473 
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ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละของ 
ทุนช าระแล้ว (%) 

 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 11,138,155 45.393 
 รวม 247,039,600 100.000 

หมายเหต ุ
1) คสัโตเดียนส าหรับบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ และม.ล.สทุธิมาน โภคาชยัพฒัน์ ซึ่งเป็นคู่สมรส 

และจดัเป็นบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ทัง้นี ้หุ้นสามญัจ านวน 13,776,855 หุ้นนัน้ เป็นหุ้นสามญัที่นายวรสิทธ์ิ 
โภคาชยัพฒัน์เป็นผู้ ได้มา และฝากไว้ในบญัชีดงักลา่ว โดยใช้สิทธิออกเสียงผ่านคสัโตเดียน (“คสัโตเดียน”) 

2) บคุคลตามมาตรา 258  
3) ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั อีกร้อยละ 0.121 

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย  

กลุ่มบริษัทฟินนัซ่าประกอบด้วยบริษัทย่อย  5 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
สามารถสรุปได้ดงันี ้

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการและ
ลักษณะการด าเนินงาน 

ทุนช าระแล้ว 
(พันบาท) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน***** 
(พันบาท) 

การถือหุ้น
ของบริษัท 
(ร้อยละ) 

บริษัทยอ่ย     
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั  ธุรกิจวาณิชธนกิจ/ 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
700,000 734,709 100 

บริษัท ฟินนัซา่ แคปปิตอล จ ากดั* ธุรกิจบริหารลกูหนี ้ 511,000 467,787 51 
บริษัท ฟินนัซา่ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ธุ ร กิจที่ป รึกษาและธุ ร กิจ

บริหารการลงทนุ 
690 

(หุ้นสามญั) 
151,790 100 

  5,732 
(หุ้นบริุมสิทธิ) 

573,198 100 

Finansa (Cambodia) Ltd.** ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทนุ 192 204 100 
Finansa Hong Kong Limited** ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ 512 512 100 
บริษัทร่วม     
บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจหลกัทรัพย์ 930,245 716,495 29.29 

บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 992,010 566,471 10.43 
บริษัทร่วมของบริษัทยอ่ย     
Siam Investment Partners, L.P.*** หุ้นสว่นทัว่ไปของกองทนุ - 674 50 
บล. ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั*** 

ที่ปรึกษาการลงทนุ 8,000 678 3.75 

หมายเหต:ุ   
* หุ้นสามัญส่วนที่เหลือในสดัส่วนร้อยละ 49 ถือหุ้นโดย FFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ดงันัน้ สดัส่วนการถือหุ้น

รวมทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใน FC จงึเทา่กบัในร้อยละ 100  
** ปัจจบุนัไมมี่การประกอบธุรกิจ 
***  Siam Investment Partners, L.P. จดัตัง้ในรูปกองทนุจงึไมส่ามารถระบทุนุช าระแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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**** บล. ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) มีสดัสว่นการลงทนุใน บล.ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด อยู่ที่ร้อยละ 
96.25 ดงันัน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยจงึมีสดัสว่นการลงทนุในบล. ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ทัง้หมดอยู่
ที่ร้อยละ 31.94 

***** มลูค่าเงินลงทนุของบริษัทย่อยแสดงแสดงตามมลูค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทนุ และมลูค่าเงินลงทนุของบริษัทร่วมแสดงตามมลูค่า
ตามบญัชีตามวิธีสว่นได้เสีย อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 มิถนุายน 2561 

ทัง้นี ้ส าหรับความสมัพนัธ์ในลกัษณะอื่นระหวา่งบริษัท กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
นัน้ ที่ผา่นมา บริษัทมีรายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่เก่ียวข้องกนั โดยมีการเปิดเผยไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยในแตล่ะงวดบญัชี 

6. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลตัง้แตปี่ 2558 จนถึงปัจจบุนั  สรุปได้ดงันี ้

รอบผลประกอบการ เงนิปันผล 
(บาทต่อหุ้น) วันจ่ายปันผล วันที่ขึน้เคร่ืองหมาย 

01 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 0.15 24 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 
01 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2559 0.1 24 พฤษภาคม 2560 4 พฤษภาคม 2560 
01 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 0.1 19 พฤษภาคม 2559 3 พฤษภาคม 2559 
01 มกราคม 2558 – 30 มิถนุายน 2558 0.2 27 ตลุาคม 2558 14 ตลุาคม 2558 

ที่มา: SETSMART 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงนิของบริษัทจดทะเบียนและงบการเงนิรวม 

 
(หน่วย: พนับาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200,057 82,548 98,350 88,951 
เงินลงทนุชัว่คราวสทุธิ 289,812 380,173 207,559 264,797 
รายได้ค่าบริการค้างรับ     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 3,266 36 267 320 
กิจการอ่ืน 47,555 24,845 118,614 22,286 
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ 50,821 24,881 118,881 22,606 

ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน – ส่วนท่ีถงึ
ก าหนดภายใน 1 ปี 

1,005 2,312 20,827 50,834 

ลกูหนีอ่ื้น 94,559 45,705 7,819 10,941 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

535 572 613 499 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 52,966 37,718 45,220 39,225 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 689,755 573,909 499,269 477,853 

สินทรัพย์หมนุเวียน     
เงินฝากท่ีตดิภาระค า้ประกนั 610 615 620 623 
เงินลงทนุระยะยาว – เงินลงทนุเผ่ือขายสทุธิ 110,047 67,910 25,464 28,981 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,095,300 1,260,988 1,289,494 1,284,318 
เงินลงทนุระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 80 80 73 74 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน – เงินลงทนุทัว่ไปสทุธิ 7,800 7,800 28,651 28,651 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน – สทุธิจากส่วน
ท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

3,406 201,816 238,617 238,498 

อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 87,535 86,770 85,264 88,456 
คา่ความนิยมสทุธิ 156,920 156,920 156,920 156,920 
สิทธิการเช่าสทุธิ 1,373,610 1,316,430 1,259,248 1,230,893 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 3,797 6,673 5,404 5,294 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 467 606 1,031 1,188 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 5,437 624 2,081 4,199 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 2,845,009 3,107,232 3,092,867 3,068,095 
รวมสินทรัพย์ 3,534,764 3,681,141 3,592,136 3,545,948 
 
 

    



 

32 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2561 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้ินหมนุเวียน     
ตัว๋แลกเงินและหุ้นกู้ระยะสัน้ 405,315 150,000 100,000 100,000 
สญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี - - - 387 
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี - 350,000 240,000 240,000 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9 1,986 9,745 2,769 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน     

โบนสัค้างจ่าย 97,378 44,851 58,545 13,155 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 3,791 3,745 3,705 4,030 
เจ้าหนีอ่ื้น 40,583 41,056 39,457 43,283 
อ่ืนๆ 70,163 40,570 41,065 46,369 
รวมหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 211,915 130,222 142,772 106,837 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 617,239 632,208 492,517 449,993 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน     

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน – สทุธิจากส่วนท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

- - - 1,236 

หุ้นกู้ระยะยาว – สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 720,000 770,000 730,000 730,000 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 70,316 70,128 66,625 68,517 
ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออก
จากงาน 

16,352 23,440 23,314 24,372 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 806,668 863,568 819,939 824,125 
รวมหนีส้ิน 1,423,907 1,495,776 1,312,456 1,274,118 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุ้น     

ทนุจดทะเบียน     
หุ้นสามญั 247,039,600 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 1,235,198 1,235,198 1,235,198 1,235,198 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว     
หุ้นสามญั 247,039,600 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 
ช าระครบแล้ว 

1,235,198 1,235,198 1,235,198 1,235,198 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 208,455 208,455 208,455 208,455 
ก าไรสะสม      

จดัสรรแล้ว      
ทนุส ารองตามกฎหมาย 26,800 34,800 40,000 40,000 

ยงัไม่ได้จดัสรร 915,314 1,008,756 1,112,045 1,098,232 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (274,910) (301,844) (316,018) (310,055) 
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,110,857 2,185,365 2,279,680 2,271,830 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,534,764 3,681,141 3,592,136 3,545,948 
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(หน่วย: พนับาท ยกเว้นก าไรตอ่หุ้นแสดงเป็นบาท) 

งบก าไรขาดทุนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6 เดือนแรก
ของปี 2561 

รายได้     
รายได้ธุรกิจการลงทนุ ท่ีปรึกษาและการจดัการ 116,490 64,744 28,807 11,385 
รายได้ธุรกิจหลกัทรัพย์ 238,901 157,988 245,325 97,177 
รายได้ธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้าและโรงงาน 137,388 187,072 180,795 87,055 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย/ร่วม 154,327 - - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายพืน้ท่ีอาคารส านกังาน 109,787 - - - 
รายได้อ่ืน 187,070 7,294 27,603 2,157 

รวมรายได้ 943,963 417,098 482,530 197,774 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย     

ต้นทนุทางการเงิน 40,835 57,702 52,508 25,550 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายธุรกิจการลงทนุ ท่ีปรึกษาและการ
จดัการ 

33,862 35,257 38,793 18,168 

ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายธุรกิจหลกัทรัพย์ 108,771 82,086 108,680 56,800 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายธุรกิจให้เช่าคลงัสินค้าและโรงงาน 67,155 93,792 90,149 45,845 
คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 88,782 54,779 43,038 22,568 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ - - 23,753 - 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 102,069 52,196 49,315 26,850 

รวมต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 441,474 375,812 406,236 195,781 
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 69,029 96,637 74,949 26,189 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 571,518 137,923 151,243 28,182 
ภาษีเงินได้ – รายได้ (คา่ใช้จ่าย) (8,685) (7,242) (18,940) (4,940) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 562,833 130,681 132,303 23,242 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 562,833 130,681 132,303 23,242 

     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการท่ีสามารถรับรู้ในภายหลงัผ่านก าไรขาดทนุ     

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (46,570) (22,606) 22,745 316 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงินจากการ
ด าเนินงานในต่างประเทศ 

40,704 (4,328) (36,919) 5,471 

ส่วนแบง่ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - - - 176 
รายการท่ีไม่สามารถรับรู้ในภายหลงัผ่านก าไรขาดทนุ     

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังาน 

(2,409) (4,536) 889 - 
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งบก าไรขาดทุนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 6 เดือนแรก
ของปี 2561 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน – สทุธิจากภาษี (8,275) (31,470) (13,285) 5,963 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม 554,558 99,211 119,018 29,205 

     
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)     

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 562,833 130,681 132,303 23,242 
     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 554,558 99,211 119,018 29,205 
     
     

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.28 0.53 0.54 0.09 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 247,039,600 247,039,600 247,039,600 247,039,600 

     
 

(หน่วย: พนับาท) 

งบกระเสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
6 เดือนแรก
ของปี 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 30,644 (187,454) 220,802 (727) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (303,352) (45,024) 56,622 22,974 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 290,093 119,297 (224,703) (37,117) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 40,704 (4,328) (36,919) 5,471 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

58,089 (117,509) 15,802 (9,399) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 141,968 200,057 82,548 98,350 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 200,057 82,548 98,350 88,951 

 





 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ใบจอง.......................................................... 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 98,815,840 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท  

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 2.5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 

วนัท่ีจองซือ้  19 พฤศจิกายน 2561  20 พฤศจิกายน 2561  21 พฤศจิกายน 2561  22 พฤศจิกายน 2561  23 พฤศจิกายน 2561 
 
เรียน คณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท  

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง  

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) …………………….……………………………………………….……   เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเลขท่ี  . …………………….…………………………………………………………………………. 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย     บคุคลธรรมดาทีม่ิใช่สญัชาติไทย    นิติบคุคลสญัชาติไทย     นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 
เลขประจ าตวัประชาชน/เลขท่ีใบต่างด้าว/เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบยีนนิติบคุคล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทัง้นี ้ที่อยู่ของผู้จองซือ้ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หมายเลขโทรศพัท์ …………………………………………………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ……………………………………………………………………………………………………..   

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือ้และขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้ 
 จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ จ านวนเงินท่ีจองซือ้ 

 จองซือ้ตามสทิธิทัง้จ านวน    
 จองซือ้น้อยกว่าสทิธิ    
 จองซือ้เกินกว่าสทิธิ (เฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ)   

รวมจองซือ้ทัง้สิน้    

ทัง้นี ้หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี:้  (ผู้จองซือ้หุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
ในกรณีที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์  
 เข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท…………………………………………………

สมาชิกผู้ฝากเลขที่ …………………… น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าเลขท่ีบญัชี……….………………...………………………….........
ชื่อ……………………………………………….……...………ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้  (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นสามญัในชื่อของผู้จองซือ้) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์  
 เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้น าหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรฝากไว้ในชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้า

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า(การขอถอนเป็นใบหุ้นสามญัในภายหลงัผู้จองซือ้หุ้นจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้นสามัญ
โดยวิธีนีก้รุณากรอกเอกสารเอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 
(เฉพาะกรณีนิตบุิคคล) 

 ขอรับใบหุ้นสามัญ: ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัท
ด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นสามญัและสง่มอบใบหุ้นสามญัให้แก่ข้าพเจ้าได้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญดงักล่าวโดย  
  เงินโอน เข้าบญัชี “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บมจ. ฟินนัซ่า” ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา ถนนสาทร ประเภท บญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี  038-1-12461-4  
  เช็คบคุคล      เช็คธนาคาร      ดราฟท์ (การช าระเป็นเช็ค เช็คธนาคาร และดราฟท์ ต้องช าระภายในเวลา 16.30 น. ของวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เท่านัน้) 
เลขท่ีเช็ค.  ……………………………………………  วนัท่ี ……………………………………  ธนาคาร ………………………………………………  สาขา ……………………….…………..………………………………………. 
โดยส่ังจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ฟินันซ่า” 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้าพเจ้าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสทิธิ แต่ได้รับการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนท่ีจองซือ้ ขอให้บริษัทด าเนินการโอนเงินส่วนที่ช าระไว้เกิน เข้าบญัชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน) ธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่มี
รายชื่อด้านลา่ง) ………………………………….. สาขา .................................... เลขท่ีบญัชี ......................................................... ซึง่มีชื่อบญัชีเป็นชื่อของข้าพเจ้า  (กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หรือส าเนา Statement 
บญัชี กระแสรายวนั ดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  ทัง้นี ้ธนาคารที่สามารถเลือกให้โอนเงินเข้าบญัชีได้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮาส์ จ ากดั (มหาชน) 

ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีจะใช้ในการช าระค่าจองซือ้ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มิใช่ผู้จองซือ้ โปรดระบ ุ……………………………………………………………………………………………… 
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถงึ บคุคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุการท าธุรกรรมของลกูค้า หรือบคุคลที่ลกูค้าท าธุรกรรมแทน รวมถงึบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือผู้ที่มีการตกลงกนัทาง
กฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้าที่เกี่ยวข้อง” 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช าระ
เงินค่าจองซือ้มาถงึตวัแทนรับจองซือ้ตามวิธีการจองซือ้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์ ค่าจองซือ้หุ้นที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้หลกัฐานและข้อมลูการรู้จกัตวัตนของลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลกัทรัพย์ที่ฝากหลกัทรัพย์ และได้ยื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวพร้อมทัง้ได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการท า KYC/CDD ยังบริษัทหลกัทรัพย์ที่ฝากหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลา 2 ปี และข้อยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัทหลกัทรัพย์ที่ฝากหลกัทรัพย์เป็นข้อมูลที่
ปัจจบุนัยงัไม่มีการเปลีย่นแปลง 

ลงชื่อ ............................................................................... ผู้จองซือ้  
         ( ………………………………………………………) 

 
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

เลขท่ีใบจอง ............................................................... 
วนัท่ีจองซือ้  19 พฤศจิกายน 2561  20 พฤศจิกายน 2561  21 พฤศจิกายน 2561  22 พฤศจิกายน 2561  23 พฤศจิกายน 2561  
บริษัทได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) .........................................................................เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท จ านวน …………………................... หุ้น รวมเป็นเงิน ………………………....…............................บาท 
โดยช าระเป็น    เงินโอน    เช็คบคุคล     เช็คธนาคาร      ดราฟท์  
เลขท่ีเช็ค. ………………………………………  วนัท่ี …………………………….…   ธนาคาร ……………………….………………………………   สาขา …………….…….…….…………..…................................................... 
 เข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ฝากใบหุ้นสามญัในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก…………………   บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ………………….…………… 
 เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ฝากใบหุ้นสามญัในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ขอรับใบหุ้นสามัญ: ออกใบหุ้นสามญัในนามผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ 
กรณีได้รับจดัสรรน้อยกว่าจ านวนที่จองซือ้ ขอให้บริษัทโอนเงินเงินสว่นท่ีช าระไว้เกิน เข้าบญัชีที่มีกบัธนาคาร.............................................................สาขา ......................................... เลขท่ีบญัชี .............................................. 

       เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ................................…….........…...................................... 

เลือก เพียง 1  รายการ  

(วนัท่ี 22 และ 23 พ.ค. 2561 เฉพาะการจองซือ้และช าระด้วยเงินโอนเท่านัน้)  

ใบจองซือ้ 1 ใบ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และยินยอมผูกพนัตามเอกสารดังกลา่ว  
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 



 

 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ช่ือบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 
002 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด   032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED    KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

  COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด   038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

  DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

  LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด  (มหาชน) 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  

  PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED   ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

  CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED   SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  

  ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED   GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด   200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

  MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED    MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

  KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   UBS SECURITIES  (THAILAND) LIMITED 
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

  KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์  จ ากัด (มหาชน) 

  CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากัด 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

  APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED   BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  

  THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด      229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

  YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED    JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

  TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED   GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

  SCB SECURITIES COMPANY LIMITED   MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากัด 

  UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

  RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED   KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

  KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)     

  I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     
SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
  TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED    TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
  CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)   THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  

  CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  330 ธนาคาร ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (เพื่อตราสารหนี)้ 

  THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

  BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY   TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  336 ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.   KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  337 ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

  THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  339 ธนาคาร ทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

  STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED   CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน  345 ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

  DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES     THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 425 ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 

  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED   KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
Source: TSD, as of 15 June 2018 
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แผนที่ของสถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

ตัวแทนรับจองซือ้ 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 444 ชัน้ 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม. 10330 

ติดตอ่ : คณุจฬุากลู ภมูิออ่น  (ฝ่ายดแูลรักษาหลกัทรัพย์) 

โทร 02-680-0843  

 

ราชกรี า โม ร
The Royal Bangkok 

Sports Club

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
Chulalongkorn University 

เ ็นทรัลเวิลด์
Central World

 ยาม
เ ็นเตอร์

Siam Center

 ยามพารากอน
Siam Paragon

 ยาม
ด ิค ัเวอรี่

Siam 
Discovery

เอ็มบีเค ทาวเวอร์
MBK Tower

โรงแรมปทมุวนัปริ นเ  
Pathumwan

Princess Hotel

BTS ราชด าริ (BTS Ratchadamri)

BTS  ยาม (BTS Siam)

BTS  นามกีฬา
แห่งชาติ (BTS 

National Stadium)

ถนนราชด าริ

ถนนอังรีด นังต์

ถนนพญาไท

ถนนพระราม 4

ถนนพระราม 1








