สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการ บริ ษั ท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 2/2565 เมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มี ม ติ
ดังต่อไปนี ้
แต่งตัง/ต่
้ อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ นายชาญมนู สุมาวงศ์
โดยการแต่งตัง/ต่
้ อวาระ ให้ มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ไม่มีการเปลีย่ นแปลง
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาญมนู สุมาวงศ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 เดือน 17 วัน
2. กรรมการตรวจสอบ

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 เดือน 17 วัน

3. กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 เดือน 17 วัน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิภา นิลโสภณ
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน
ลาดับที่

- ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบ

3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มี ความเหมาะสมและมีป ระสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิก จ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมิ นความเสีย่ งเกี่ยวกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และรับเรื่ องแจ้ งเบาะแสการทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับแจ้ ง
4) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

2
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด

ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ
( นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ )
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ………………………………………………กรรมการ
( นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร )

สิ่งที่ส่งมาด้ วย (2)
สารสนเทศของบริษัท ฟิ นันซ่ า จากัด (มหาชน) เรื่องการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการจาหน่ ายหุ้นใน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า จากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ท่ ปี รึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
เนื่องด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2565 ได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) การจาหน่ายหุ้น สามัญทัง้ หมดที่บริ ษัทฯ ถื อ อยู่ในบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นัน ซ่า จากัด (“FSL”) ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม จานวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้ นที่ อ อกและจ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของ FSL ในราคาขายหุ้ นละ 12.2547 บาท รวมทั ง้ สิ น้
490,187,938.73 บาท ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ ป รึ ก ษาการลงทุน เอฟเอสเอส อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จ ากัด
(“FSSIA”) (“ธุรกรรมการจาหน่ ายหุ้น FSL”) และ
(2) การจาหน่ายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ ถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็ นการถือหุ้นผ่าน FSL) จานวน 3,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.75 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทังสิ
้ ้น 489,840 บาท ให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน) (“FSS”) หรื อบุคคลที่ FSS มอบหมาย (“ธุรกรรมการจาหน่ ายหุ้น FSSIA”)
บริ ษั ท ฯ คาดว่า การจาหน่ายหุ้น FSL และหุ้น FSSIA ดัง กล่า วจะเสร็ จสมบูร ณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565
หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทังหมดภายใต้
้
สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น (ตามคานิยามที่กาหนดไว้ ด้านล่างนี )้ เป็ นผลสาเร็ จ (ธุรกรรม
การจาหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSSIA รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมฯ”)
ทัง้ นี ้ ธุ ร กรรมฯ เข้ าข่ า ยเป็ น รายการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบี ยนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการได้ มาหรือจาหน่ ายไป”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุดเท่ากับร้ อยละ
19.64 อ้ างอิง จากงบการเงิน รวมประจาปี ของบริ ษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยเมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่
ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 44.80 ดังนัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มา
หรื อจาหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้ าทาธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมี
สารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปประกาศกาหนดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายใน 21 วันนับ
แต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

1

นอกจากนี ้ เนื่องจากการจาหน่ายหุ้น FSL โดยบริ ษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ กิจการของบริ ษัทมหาชนจากัด
ทัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ดังนัน้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSL จึงต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ก่อนการเข้ าทารายการ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่ พรบ. บริ ษัทมหาชน กาหนด
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของการเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิการขายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ ถืออยูใ่ น
FSL ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSL คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 490,187,938.73 บาท ให้ แก่ FSSIA และการขายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ ถืออยูใ่ น
FSSIA (โดยเป็ นการถือหุ้นผ่าน FSL) ในสัดส่วนร้ อยละ 3.75 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSSIA คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ ้น 489,840 บาท ให้ แก่ FSS ในการนี ้ เพื่อกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกรรมฯ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น เกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้น สามัญของ FSL และ FSSIA กับผู้ซื ้อ
(“สัญญาซือ้ ขายหุ้น”) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทังนี
้ ้ ธุรกรรมฯ ยังอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อ
ขายหุ้น (ดังรายละเอียดตามที่ระบุในข้ อ 3.1) อนึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็ จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2565

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
สาหรับธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSL
ผู้ซอื ้ :

บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

ผู้ขาย:

บริ ษัทฯ และบริ ษัท ฟิ นันซ่า ฟั นด์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“FFM” บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมด)
้

สาหรับธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSSIA
ผู้ซอื ้ :

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) หรื อบุคคลที่ FSS มอบหมาย

ผู้ขาย:

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
ผู้ซื ้อในธุรกรรมฯ ไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
3.1

ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริ ษัทฯ จะดาเนินการจาหน่ายหุ้นสามัญทังหมดของ
้
FSL ที่บริ ษัทฯ ถืออยู่ทงทางตรงจ
ั้
านวน 39,999,994 หุ้น และ
ทางอ้ อมผ่าน FFM จานวน 1 หุ้น รวมเป็ นหุ้นสามัญทังหมด
้
จานวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSL ให้ แก่ FSSIA ในราคาขาย
หุ้นละ 12.2547 บาท รวมทังสิ
้ ้น 490,187,938.73 บาท และจาหน่ายหุ้นสามัญของ FSSIA (โดยเป็ นการถือหุ้นผ่าน
FSL) จ านวน 3,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท คิ ด เป็ น สัดส่วนร้ อยละ 3.75 ของจ านวนหุ้น ที่ ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSSIA ให้ แก่ FSS ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทังสิ
้ ้น 489,840 บาท อนึ่ง ผล
จากการดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ใน FSL และ FSSIA จึงถือเป็ น
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
(ก)

เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
ธุรกรรมฯ จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่คสู่ ญ
ั ญาได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้น และเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญา
ซื ้อขายหุ้นเสร็ จสิ ้นลงทุกข้ อ ทังนี
้ ้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) สาหรับธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSL
หน้ าที่ของ FSSIA และ FSS
1) FSSIA ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ของ FSSIA ให้ เข้ าซื อ้ หุ้ น FSL และ
ดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ การซื ้อหุ้น FSL สาเร็ จลุลว่ ง
2) เนื่องจาก FSSIA เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียน (FSS) ดังนัน้ การเข้ าทารายการของ FSSIA
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของ FSS ให้ เข้ าซื ้อหุ้น FSL และดาเนินการ
ต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ การซื ้อหุ้น FSL สาเร็ จลุลว่ ง
หน้ าที่ของบริ ษัทฯ
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1) บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ บริ ษัทฯ
เข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ถืออยูใ่ น FSL และดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อ
ขายหุ้นเพื่อให้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSL สาเร็ จลุลว่ ง
เงื่อนไขที่สาคัญอื่น ๆ
1) FSSIA มีความพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ในด้ านการเงิน และ
ด้ านอื่น ๆ ของกิจการและทรัพย์สนิ ของ FSL
(2) สาหรับธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSSIA
หน้ าที่ของ FSS
1) FSS ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของ FSS ให้ เข้ าซื ้อหุ้น FSSIA และดาเนินการ
ต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ การซื ้อหุ้น FSSIA สาเร็ จลุลว่ ง
หน้ าที่ของ FSL และบริ ษัทฯ
1) FSL ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของ FSL ให้ เข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น
FSSIA และดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSSIA สาเร็ จ
ลุลว่ ง
2) เนื่องจาก FSL เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียน (บริ ษัทฯ) ดังนัน้ การเข้ าทารายการของ FSL
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัทฯ ให้ เข้ าทาธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น
FSSIA และดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาซื ้อขายหุ้นเพื่อให้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSSIA สาเร็ จ
ลุลว่ ง
ทังนี
้ ้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSSIA เป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน ในกรณีที่
รายการใดรายการหนึง่ ไม่เกิดขึ ้นไม่วา่ ด้ วยเหตุใด จะส่งผลให้ ธุรกรรมฯ ทังสองเป็
้
นอันยกเลิกโดยปริ ยาย
(ข)

วิธีการชาระค่าตอบแทน
ผู้ซื ้อจะชาระราคาขายหุ้นทังจ
้ านวนโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาซื ้อ
ขายหุ้น

3.2

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ จี าหน่ ายไป
สินทรัพย์ที่จาหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี ้
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3.2.1

สาหรับธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSL
หุ้นสามัญของ FSL จานวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
100 ของหุ้น ที่ อ อกและจาหน่ายได้ แ ล้ วทัง้ หมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทัง้ สิ ้น
490,187,938.73 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลทัว่ ไป

ชื่อบริษัท

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิ จหลักทรั พย์ ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ครบทุก
ประเภท ได้ แ ก่ (1) การเป็ น นายหน้ า ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ (2) การค้ า
หลัก ทรั พ ย์ (3) การเป็ นที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น (4) การจั ด จ าหน่ า ย
หลัก ทรั พ ย์ และ (5) การเป็ นตัวแทนซื อ้ ขายสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า
นอกจากนี ้ FSL ยังเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาหรับ
การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั FSL มุง่ เน้ นการให้ บริ การทางด้ านวาณิชธน
กิ จ ทัง้ ในด้ า น (1) การประเมิ น มูลค่า (Valuation) (2) การควบรวม
กิจการ (Mergers and Acquisitions) (3) การจัดหาแหล่งเงินทุนและ
เงินกู้ (Equity and Debt Financing) (4) การปรับโครงสร้ างทางการเงิน
(Financial Restructuring) (5) การปรั บโครงสร้ างบริ ษัท (Corporate
Restructuring) ตลอดจน (6) การเป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ
(Independent Financial Advisor) นอกจากนี ้ยังให้ บริ การเป็ น (7) ที่
ปรึ กษาทางการเงิ นในการออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (Securities
Offering) ซึ่ง รวมถึ ง การออกและเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ต่อ ประชาชน
ทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่
บุคคลในวงจากัด (PP) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) (8) การนาหุ้นเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listing) และ (9) การจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ( Underwriting) เช่ น การจั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นต้ น อีกทัง้ FSL ยังมีการ
ให้ บริ การในธุรกิ จการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนในหลักทรั พย์ (Wealth
Management) ได้ แก่ หน่วยลงทุนและตราสารหนี ้ให้ แก่ลกู ค้ าทังที
้ ่เป็ น
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ลูกค้ ารายย่อยและสถาบัน รวมทังรั
้ บเป็ นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้ กบั
กองทุนจัดตังใหม่
้ และตราสารหนี ้ที่ออกใหม่
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

48/45 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0105536092404

เบอร์ โทรศัพท์

02-697-3800

เบอร์ โทรสาร

02-638-0301

วันจดทะเบียนบริษัท

13 สิงหาคม 2536

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

400,000,000 บาท

มูลค่ าที่ตราไว้

10 บาทต่อหุ้น

จานวนหุ้น

40,000,000 หุ้น

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1.

นายวราห์ สุจริ ตกุล

ประธานกรรมการ

2.

นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร

กรรมการ

3.

นางศนิษฐา อัศวจินดา1

กรรมการ

4.

นายอัสสเดช คงสิริ

กรรมการ

5.

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง

กรรมการ

6.

นายชาญมนู สุมาวงศ์

กรรมการ

1

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางศนิษฐา อัศวจินดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ FSL และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FSL ได้ มีมติ
แต่งตังนางสาววี
้
ณา เลิศนิมิตร เป็ นกรรมการแทนที่กรรมการซึง่ ลาออก
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รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ลาดับ

รายชื่อ

ก่ อนเข้ าทารายการ
จานวน
(หุ้น)

1.

บริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่อย (ในฐานะ
ผู้ขาย)

2.

FSSIA (ในฐานะผู้ซื ้อ)

3.

นาย ยู.จีน.เอส.เดวิส

4.

ภายหลังการเข้ าทารายการ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

39,999,995
-

จานวน
(หุ้น)

100.00

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

-

0.00

0.00

39,999,995

100.00

2

0.00

-

0.00

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

1

0.00

-

0.00

5.

ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์

1

0.00

-

0.00

6.

นางสาว ยุพดี เทพเรื องชัย

1

0.00

-

0.00

7.

นายช่วงชัย นะวงศ์

-

0.00

3

0.00

8.

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ

-

0.00

2

0.00

40,000,000

100.00

40,000,000

100.00

รวม
นิติบคุ คลอื่นที่ FSL ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป
-ไม่มีสรุปงบการเงินของ FSL

หน่ วย: พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564(*)

งบกาไรขาดทุน
รายได้ รวม

312,303

74,658

360,748

229,336

ค่าใช้ จ่ายรวม

220,941

123,821

245,899

165,087

91,362

(49,163)

114,849

64,249

กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษี เงินได้
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หน่ วย: พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564(*)

70,861

(39,797)

91,792

51,177

รวมสินทรัพย์

970,922

777,708

982,528

884,169

รวมหนี ้สิน

111,625

31,156

157,126

94,042

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

859,297

746,552

825,402

790,127

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ:

3.2.2

(*)

เมื ่อวันที ่ 24 มกราคม 2565 FSL ได้ดาเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนของ FSL จานวน 300,000,000
บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 700,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 400,000,000
บาท โดยการลดจานวนหุน้ ของ FSL และคื นเงิ นค่าหุน้ ตามมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ และเมื ่อ
วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษัทฯ ได้จาหน่ายพื ้นที ่สานักงานของบริ ษัทฯ ให้แก่ FSL โดยการหัก
กลบลบหนีก้ บั หนีเ้ งิ นกู้ระหว่างบริ ษัทฯ และ FSL ทาให้ สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น และส่วนของผูถ้ ื อหุ้นของ
FSL หลังการลดทุนเปลีย่ นแปลงเป็ นดังนี ้ สิ นทรัพย์ เท่ากับ 578,146 พันบาท หนีส้ ิ นเท่ากับ 87,958
พันบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 490,188 พันบาท

สาหรับธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น FSSIA
หุ้น FSSIA จานวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.75 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทังสิ
้ ้น 489,840 บาท ทังนี
้ ้ FSSIA
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน รวมถึงธุรกิจวิจยั เพื่อเผยแพร่บทวิเคราะห์ โดยมีทนุ จดทะเบียน
ชาระแล้ วจานวน 8,000,000 บาท และในปั จจุบนั มี FSS ซึ่งเป็ นผู้ซื ้อ ถือหุ้นอยู่ใน FSSIA จานวน 76,997
หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย 96.25 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
FSSIA

4.

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

สูตรการคานวณ

NTA ของบริ ษัททีจ่ าหน่ายไป x สัดส่วนที่จาหน่ายไป / NTA
ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม
= ((100%*480,219,325 บาท) + (3.75%*11,940,671 บาท))
/ 2,447,607,634 บาท

ขนาดรายการ

ร้ อยละ 19.64
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เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

สูตรการคานวณ

ขนาดรายการ

กาไรสุทธิของบริ ษัททีจ่ าหน่ายไป x สัดส่วนที่จาหน่ายไป / กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ ตาม
งบการเงินรวม
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับ / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
ตามงบการเงินรวม

ร้ อยละ 11.90

= 490,677,778.73 บาท/ 4,122,454,897 บาท
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ / จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ ว
ไม่สามารถคานวณได้เนือ่ งจากมิ ได้เป็ นการออกหลักทรัพย์เพือ่ ชาระค่าทรัพย์สิน

ทังนี
้ ้ ธุรกรรมฯ เข้ าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป โดยขนาด
รายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์ สงู สุดเท่ากับร้ อยละ 19.64
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมประจาปี ของบริ ษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 โดยเมื่อคานวณรวมกับขนาดของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์อื่นของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผา่ นมาจะมี
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 44.80 ดังนัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการ
เข้ าทาธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามที่ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปประกาศกาหนดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ เนื่องจากการจาหน่ายหุ้น FSL โดยบริ ษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ กิจการของบริ ษัทมหาชนจากัด
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง พรบ. บริ ษัทมหาชน ดังนัน้ ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้น
FSL จึงต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการเข้ าทารายการ
5.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
(ก)

มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน
ราคาขายหุ้น FSL หุ้นละ 12.2547 บาท รวมเป็ นจานวน 490,187,938.73 บาท และราคาขายหุ้น FSSIA
หุ้นละ 163.28 บาท รวมเป็ นจานวน 489,840 บาท มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมฯ จึงรวมทังสิ
้ ้น
490,677,778.73 บาท
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(ข)

เกณฑ์ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ราคาขายหุ้น FSL ที่ห้ นุ ละ 12.2547 บาท และราคาขายหุ้น FSSIA ที่ห้ นุ ละ 163.28 บาท เป็ นราคาที่ได้ มา
จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษัทฯ และคู่สญ
ั ญา โดยราคาขายหุ้นของ FSL เป็ นราคาที่พิจารณาจาก
มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุ ง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งสะท้ อนผลของการลดทุนจดทะเบียน
ของ FSL ในวันที่ 24 มกราคม 2565 และการซื ้อพื ้นที่สานักงานจากบริ ษัทฯ ของ FSL ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565 โดยอ้ างอิง มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และราคาขายหุ้นของ FSSIA เป็ น
ราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSSIA ที่
ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

6.

มูลค่ าของทรัพย์ สินที่จาหน่ ายไป
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จาหน่ายไปจากการจาหน่ายหุ้น FSL และ FSSIA ในครัง้ นี ้ รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 490,677,674
บาท ซึง่ อ้ างอิงมาจาก มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ตามที่ระบุในข้ อ 5(ข) ข้ างต้ น
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 490,187,895 บาท และมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ซึ่งอยู่ที่ประมาณ13,062,400
บาท โดยหากนามูลค่าตามบัญชี ดังกล่าวมาคานวณตามสัดส่วนการถื อหุ้น ที่จาหน่ายไป มูลค่าตามบัญชี หลัง
ปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ตามส่วนที่จาหน่ายไปจะ
อยูท่ ี่ประมาณ 490,187,834 บาท และ 489,840 บาท ตามลาดับ

7.

แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์
บริ ษัทฯ มีแผนจะนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ไปใช้ ในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ และเป็ นเงินลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และในอนาคต รวมทังใช้
้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการจาหน่ายหุ้น บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นการลงทุนไปยัง ธุรกิ จที่ก่อให้ เกิ ดกระแสเงิ น สดสม่า เสมอ
(Recurring income) ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยธุ ร กิ จ พัฒ นาและบริ ห ารจั ด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การพัก อาศั ย
(Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับสินค้ าอุปโภค ธุรกิ จที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการบริ การและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับอาหารและเครื่ องดื่ม โดยการดาเนินงานผ่านบริ ษัทต่างๆ ที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน เช่น บริ ษัท มัน่ คงเคหะการ จากัด
(มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรี ยล และบริ ษัท บีเอฟ
ทีแซด วังน้ อย จากัด เป็ นต้ น
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8.

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัทฯ
สืบเนื่องจากการที่บริ ษัทฯ ประสงค์จะเปลีย่ นแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จากธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังธุรกิจที่
ก่ อ ให้ เกิ ด กระแสเงิ น สดสม่ า เสมอ (Recurring income) ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยธุ ร กิ จ พัฒ นาและบริ ห ารจัด การ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิ จ พัฒนาและ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่
เกี่ ย วข้ องกับ สินค้ าอุป โภค ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ อุตสาหกรรมการบริ การและสุข ภาพ (Hospitality and wellness
industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับอาหารและเครื่ องดื่ม เมื่อจาหน่ายเงินลงทุนใน FSS ออกไป บริ ษัทฯ จึงมี
เพียงธุรกิจวาณิชธนกิจที่ดาเนินงานผ่าน FSL ดังนัน้ เมื่อกลุม่ FSS เสนอขอซื ้อธุรกิจ FSL และ FSSIA บริ ษัทฯ จึงเห็น
เป็ นโอกาสในการได้ มาซึง่ แหล่งเงินทุนในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริ ษัทฯ ให้
ความสนใจทังในปั
้ 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 เนื่องจากบริ ษัทฯ ประสงค์จะเปลีย่ นแนวทางการดาเนินธุรกิจจาก
ธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังธุรกิจที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดสม่าเสมอ (Recurring income) ซึง่ ประกอบไปด้ วยธุรกิจพัฒนา
และบริ หารจัดการอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management)
ธุ ร กิ จ พัฒ นาและบริ ห ารจัด การอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การอุต สาหกรรม (Industrial property development and
management) ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า อุป โภค ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อุ ต สาหกรรมการบริ ก าร และสุข ภาพ
(Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับอาหารและเครื่ องดื่ม ดังนัน้ การจาหน่ายหุ้น
ใน FSL และ FSSIA จะทาให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่น
ที่บริ ษัทฯ ให้ ความสนใจทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคตได้ เต็มที่ รวมทังใช้
้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสมเพราะเป็ นราคาที่ได้ มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษัทฯ และคู่สญ
ั ญา โดย
ราคาขายหุ้นของ FSL เป็ นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และ
ราคาขายหุ้นของ FSSIA เป็ นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA ซึง่ ได้ คานึงถึงมูลค่าเงิน
ลงทุนของบริ 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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