สิ่งที่ส่งมาด้ วย
สารสนเทศของบริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน) เรื่องการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
เกี่ยวกับการจาหน่ ายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
เนื่องด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้นทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ ถืออยูใ่ นบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“FSS”) (โดย
ถือหุ้นผ่านบริ ษัท ฟิ นันซ่า ฟั นด์ แมนเนจเมนท์ จากัด (“FFM”) บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวน
หุ้นทังหมด)
้
จานวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 29.29 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSS ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทัง้ สิ ้น 692,998,810.46 บาท1 ให้ แก่ Pilgrim Finansa
Investment Holding Pte. Ltd. (“PFIH”) บริ ษัทที่ตงขึ
ั ้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าการซื ้อขาย
หุ้น FSS ดังกล่าวจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น
(ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ด้านล่างนี ้) เป็ นผลสาเร็ จ (รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมฯ”)
ทัง้ นี ้ ธุ ร กรรมฯ เข้ า ข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุดเท่ากับร้ อยละ
25.16 อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที่ผา่ นการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
โดยบริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็ นรายการ
ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนซึง่ มีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปประกาศกาหนดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ เนื่องจากธุรกรรมฯ จะส่งผลให้ PFIH มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน FSS เกินกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของ
้
FSS PFIH จึงจะมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
FSS ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
(รวมถึงที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้ าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงากิจการ”) ต่อไป โดยกระบวนการทาคาเสนอ
ซือ้ อยู่ภายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้ แก่ การที่ เงื่ อนไขบังคับก่อนทัง้ หมดและเงื่ อนไขอื่นใดภายใต้ สญ
ั ญาซือ้ ขายหุ้นเป็ น
ผลสาเร็ จ และผู้ซือ้ ได้ มาซึ่ง สิทธิ ออกเสียงและสิทธิ อื่นใดในหุ้น FSS ทัง้ หมดคิดเป็ น ร้ อยละ 29.29 ตามสัญญาซือ้ ขายหุ้น
ดังกล่าว
1

ทังนี
้ ้ FFM จะได้ รับชาระราคาหุ้นเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจานวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกุล
ดอลลาร์ เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าโดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น

ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิให้ FFM ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ขายหุ้น
ทังหมดที
้
่ถืออยูใ่ น FSS ในสัดส่วนร้ อยละ 29.29 จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSS คิดเป็ นมูลค่า
รวมทังสิ
้ ้น 692,998,810.46 บาท ให้ แก่ PFIH และ FFM ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้นระหว่าง FFM และ PFIH
(“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทังนี
้ ้ ธุรกรรมฯ ยังอยู่ภายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อ
ขายหุ้น (ดัง รายละเอียดตามที่ร ะบุในข้ อ 3.1) อนึ่ง บริ ษั ท ฯ คาดว่าธุร กรรมฯ จะเสร็ จ สมบูร ณ์ ภายในวัน ที่ 16
ธันวาคม 2564

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซอื ้ :

Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. เป็ นบริ ษัทที่ตงขึ
ั ้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีนายวรภัค ธันยาวงษ์ และ นายช่วงชัย นะวงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60 และ 40
ตามลาดับ

ผู้ขาย:

บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า ฟั นด์ แมนเนจเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100

ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
ผู้ซื อ้ ไม่ ใ ช่ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
3.1

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริ ษัทฯ ผ่าน FFM จะดาเนินการจาหน่ายหุ้น FSS จานวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 29.29 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSS ให้ แก่ PFIH ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท
รวมทังสิ
้ ้น 692,998,810.46 บาท2 โดย PFIH จะต้ องวางเงินมัดจาสาหรับการชาระราคาหุ้นในจานวนเท่ากับร้ อยละ

ทังนี
้ ้ FFM จะได้ รับชาระราคาหุ้นเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจานวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกุล
ดอลลาร์ เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าโดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น
2

2

50 ของราคาหุ้นทังหมดให้
้
แก่ FFM ในวันที่เข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น ทังนี
้ ้ หากสัญญาซื ้อขายหุ้นสิ ้นสุดลงก่อนวันที่
ธุรกรรมฯ เสร็ จสมบูรณ์ FFM จะต้ องคืนเงินมัดจาทังหมดให้
้
แก่ PFIH ในการนี ้ PFIH จะต้ องชาระราคาหุ้นทังหมด
้
ให้ แก่ FFM และ PFIH จะได้ สิทธิในหุ้นของ FSS ในวันที่ธุรกรรมฯ เสร็ จสมบูรณ์ อนึ่ง ผลจากการดาเนินการดังกล่าว
จะเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทังหมดของ
้
FFM ใน FSS ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ทังนี
้ ้ PFIH จะเริ่ มกระบวนการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
FSS ตามที่ประกาศการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการกาหนด ภายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนของการเข้ าทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ การที่เงื่อนไขบังคับ
ก่อนทังหมดและเงื
้
่อนไขอื่นใดภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้นจะต้ องเป็ นผลสาเร็ จ และผู้ซื ้อได้ มาซึง่ สิทธิออกเสียงและสิทธิ
อื่นใดในหุ้น FSS ทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 29.29 ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นดังกล่าว
(ก)

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
ธุรกรรมฯ จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ FFM และ PFIH ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น และเงื่อนไขบังคับก่อนของ
สัญญาซื ้อขายหุ้นเสร็ จสิ ้นลงทุกข้ อ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
1) FFM และ PFIH ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
ของ FFM และ PFIH ให้ เข้ าทาธุรกรรมฯ และดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ ธุรกรรมฯ
สาเร็ จลุลว่ ง
2) นายวราห์ สุจริ ตกุล ซึ่งเป็ นกรรมการตัวแทนของบริ ษัทฯ ใน FSS ได้ ยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการให้ แก่ FSS โดยให้ มีผลนับแต่วนั ที่ธุรกรรมฯ เสร็ จสมบูรณ์
3) PFIH ได้ รับอนุมตั ิวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรื อ บุคคลอื่น สาหรับการชาระราคาหุ้น ให้ FFM
และสาหรับการเข้ าทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ FSS ตามประกาศการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการทังจ
้ านวน

(ข)

วิธีการชาระค่าตอบแทน
PFIH จะชาระราคาขายหุ้นทังจ
้ านวนโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น

3

3.2

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
สินทรัพย์ที่จาหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี ้

หุ้นใน FSS จานวน 170,269,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 29.29 ของหุ้น
ที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSS ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทังสิ
้ ้น 692,998,810.46 บาท3 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์ซงึ่ รวมถึง 1. ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกิจ
นายหน้ าซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทุน 5.
ธุรกิจใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ 6. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการซื ้อขาย
คืนหน่วยลงทุน 7. ธุรกิจการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ 8. ธุรกิจซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และ 9. ธุรกิจตราสารหนี ้

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรั ลเวิลด์ ชัน้ 18 และชัน้ 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0107547000079

เบอร์ โทรศัพท์

0-2658-9000

เบอร์ โทรสาร

0-2658-9501

วันจดทะเบียนบริษัท

11 กุมภาพันธ์ 2547

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

930,244,840 บาท

มูลค่ าที่ตราไว้

1.60 บาทต่อหุ้น

จานวนหุ้น

581,403,025 หุ้น

ทังนี
้ ้ FFM จะได้ รับชาระราคาหุ้นเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจานวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกุล
ดอลลาร์ เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าโดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น
3
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รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

2.

นาย วราห์ สุจริ ตกุล4

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้อานวยการ
กรรมการ
กรรมการผู้อานวยการ
กรรมการ

3.

นาย ช่วงชัย นะวงศ์

4.

นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์

5.

นาง พรพริ ง้ สุขสันติสวุ รรณ

กรรมการ

6.

น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน

กรรมการ

7.

นาย วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.

กรรมการอิสระ

นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการตรวจสอบ
9.

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นาย กิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันที่มีการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
ลาดับ

รายชื่อ

ก่ อนเข้ าทารายการ
จานวน
(หุ้น)

4

1.

บริ ษัทฟิ นนั ซ่า ฟั นด์ แมนเนจเมนท์ จากัด 170,269,978

2.

ผู้ซื ้อ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

-

นายวราห์ สุจริ ตกุล ซึง่ เป็ นกรรมการตัวแทนของบริ ษัทฯ ใน FSS จะลาออกจากตาแหน่งภายหลังจากธุรกรรมฯ เสร็ จสิ ้น

5

29.29

ภายหลังการเข้ าทารายการ
จานวน
(หุ้น)
-

0.00 170,269,978

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
0.00
29.29

ลาดับ

รายชื่อ

ก่ อนเข้ าทารายการ
จานวน
(หุ้น)

ภายหลังการเข้ าทารายการ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

จานวน
(หุ้น)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

3.

MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC

67,383,222

11.59

67,383,222

11.59

4.

ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)

58,140,302

10.00

58,140,302

10.00

5.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

51,412,073

8.84

51,412,073

8.84

6.

KIM ENG SECURITIES (HONG
KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.

44,511,860

7.66

44,511,860

7.66

7.

นาง สุพร วัธนเวคิน

16,071,944

2.76

16,071,944

2.76

8.

นาย อนุชา สิหนาทกถากุล

15,418,599

2.65

15,418,599

2.65

9.

นาง ศิริพร ศาตวินท์

6,080,000

1.05

6,080,000

1.05

10.

นาย จาเริ ญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์

5,500,000

0.95

5,500,000

0.95

11.

นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์

4,050,021

0.70

4,050,021

0.70

12.

อื่นๆ

142,565,026

24.51 142,565,026

24.51

581,403,025

100.00 581,403,025

100.00

รวม
นิติบคุ คลอื่นที่ FSS ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป
FSS
96.25%

20.01%

FSSIA

SBI

FSS ถือหุ้นในบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“FSSIA”) ซึง่ ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน จานวน 76,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.25 ของจานวนหุ้น
ทั ง้ หมด และถื อ หุ้ นใน SBI Royal Securities Public Company Limited (“SBI”) บริ ษั ท ที่ ตั ง้ ขึ น้ ภายใต้ กฎหมายของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จานวน 12,798,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 25 ดอลลาร์ สหรัฐฯ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 20.01 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
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สรุปงบการเงินของ FSS
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2563

วันที่ 30 กันยายน 2564

งบกาไรขาดทุน
รายได้ รวม

1,469,493

1,295,315

1,747,104

1,821,947

ค่าใช้ จ่ายรวม

1,493,314

1,465,401

1,642,817

1,537,122

กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษี เงินได้

(23,821)

(170,086)

104,287

284,825

กาไร (ขาดทุน) ส่วน
ที่ เ ป็ นของผู้ ถื อ หุ้ น
ของบริ ษัท

(23,798)

(138,065)

82,420

227,572

รวมสินทรัพย์

4,754,320

4,276,952

5,946,936

6,586,388

รวมหนี ้สิน

2,223,163

1,927,704

3,515,772

3,965,857

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,531,157

2,349,249

2,431,164

2,620,531

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ มของงบการเงิ นของ FSS ได้ที่ www.SET.or.th และ www.fnsyrus.com

4.

การคานวณขนาดของรายการ
เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สนิ ทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

สูตรการคานวณ
NTA ของบริ ษัททีจ่ าหน่ายไป x สัดส่วนที่จาหน่ายไป / NTA
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม

ขนาดรายการ

ร้ อยละ 25.16

= (2,136,107 พันบาท * ร้ อยละ 29.29) / 2,486,062 พันบาท
กาไรสุทธิของบริ ษัททีจ่ าหน่ายไป x สัดส่วนที่จาหน่ายไป / กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ ตาม
งบการเงินรวม
ไม่สามารถคานวณได้เนือ่ งจากบริ ษัทฯ มี ผลประกอบการขาดทุน
7

เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับ* / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
ตามงบการเงินรวม

ร้ อยละ 17.93

= 767,263 พันบาท / 4,278,041 พันบาท
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ / จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว
ไม่สามารถคานวณได้เนือ่ งจากมิ ได้เป็ นการออกหลักทรัพย์เพือ่ ชาระค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ *เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (692,999 พันบาท) กับสัดส่วนที่จาหน่ายไปที่ร้อยละ 29.29 ของมูลค่าตามบัญชี
(Book value) ของ FSS เฉพาะส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของ FSS ตามงบการเงินรวมของ FSS ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบ
บัญ ชีรับ อนุญ าต สิน้ สุด ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 (767,263 พัน บาท) พบว่า มูล ค่า ตามบัญ ชีข อง FSS ตามสัด ส่ว นที่
จาหน่ายไปดังกล่าวสูงกว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ ตามเกณฑ์นนให้
ั ้ ใช้ มลู ค่าที่สงู กว่าในการคานวณ

ทังนี
้ ้ ธุรกรรมฯ เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป โดยขนาด
รายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุดเท่ากับร้ อยละ 25.16
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดย
บริ ษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็ นรายการ
ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมี
สารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปประกาศกาหนดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายใน 21 วันนับ
แต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
(ก)

มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมฯ เป็ นราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทังสิ
้ ้น 692,998,810.46 บาท5
โดย PFIH จะต้ องวางเงินมัดจาสาหรับการชาระราคาหุ้นในจานวนเท่ากับร้ อยละ 50 ของราคาหุ้นทังหมด
้
ให้ แก่ FFM ในวันที่เข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น และจะต้ องชาระราคาหุ้น ที่เหลือทังหมดให้
้
แก่ FFM ในวันที่
ธุรกรรมฯ เสร็ จสมบูรณ์

ทังนี
้ ้ FFM จะได้ รับชาระราคาหุ้นเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เทียบเท่ากับจานวนเงินบาทดังกล่าว โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกุล
ดอลลาร์ เทียบกับเงินสกุลบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ าโดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น
5
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(ข)

เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ราคาซื ้อขายหุ้นที่ห้ นุ ละ 4.07 บาท รวมทังสิ
้ ้น 692,998,810.46 บาท เป็ นราคาที่ได้ มาจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่าง PFIH และ FFM โดยเป็ นราคาที่เท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น FSS ระหว่างวันที่ 1
พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่มี
การเจรจาต่อรอง และคานึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว

6.

มูลค่ าของทรัพย์ สินที่จาหน่ ายไป
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จาหน่ายไปจากการจาหน่ายหุ้น FSS ในครัง้ นี ้ รวมทังสิ
้ ้น 692,998,810.46 บาท ซึ่งอ้ างอิงมา
จากราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้น FSS ตามที่ระบุในข้ อ 5(ข) ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSS เฉพาะส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของ FSS ตามงบการเงินรวมของ FSS ที่
ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามสัดส่วนที่จาหน่ายไปที่ร้อยละ
29.29 อยูท่ ี่ประมาณ 767,263 พันบาท

7.

แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์
บริ ษัทฯ มีแผนจะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ไปใช้ ในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ และเป็ นเงินลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และอนาคต รวมทังใช้
้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

8.

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
เนื่องจากธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ของ FSS มีความผันผวนมากขึ ้นในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ ้น
นับตังแต่
้ การเปิ ดเสรี ธุรกิจหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ จึงพิจารณาจาหน่ายเงินลงทุนใน FSS ทังนี
้ ้ การเข้ าทาธุรกรรมฯ จะทา
ให้ บริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจ อื่นที่บริ ษัทฯ ให้ ความ
สนใจทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต รวมทังใช้
้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ

9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเข้ า ท าธุ ร กรรมฯ โดยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า การเข้ า ท าธุ ร กรรมฯ มี ค วาม
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ เนื่องจากธุรกรรมฯ จะทาให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการชาระหนี ้
ของบริ ษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริ ษัทฯ ให้ ความสนใจทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต รวมทังใช้
้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
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ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อขายหุ้นมีความเหมาะสมเนื่องจากราคาซื ้อขายหุ้นที่ 4.07 บาทต่อหุ้นเป็ นราคาที่เท่ากับราคาตลาดถัว
เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้น FSS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วัน
ทาการติดต่อกัน ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่มีการเจรจาต่อรอง รวมทังค
้ านึงถึงมูลค่าเงินลงทุนของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัทฯ ที่ แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 9 ข้ างต้ น
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการของบริ ษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
ข้ างต้ น
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