




สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) เร่ืองการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  
เกี่ยวกับการจ าหน่ายหุ้นบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 
2564 ได้มีมติอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นทัง้หมดที่บริษัทฯ ถืออยูใ่นบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) (“FSS”) (โดย
ถือหุ้นผา่นบริษัท ฟินนัซ่า ฟันด์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั (“FFM”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมด) จ านวน 170,269,978 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.29 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSS ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทัง้สิน้ 692,998,810.46 บาท1 ให้แก่ Pilgrim Finansa 
Investment Holding Pte. Ltd. (“PFIH”) บริษัทที่ตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าการซือ้ขาย
หุ้น FSS ดงักลา่วจะเสร็จสมบรูณ์ภายในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 หลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น 
(ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ด้านลา่งนี)้ เป็นผลส าเร็จ (รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมฯ”)  

ทัง้นี ้ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากับร้อยละ 
25.16 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผา่นการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดงันัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการ
ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) และจดัสง่หนงัสอืเวียนซึง่มีสารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปประกาศก าหนดให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนี ้เนื่องจากธุรกรรมฯ จะสง่ผลให้ PFIH มีสดัสว่นการถือหุ้นใน FSS เกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนสทิธิออก
เสียงทัง้หมดของ FSS PFIH จึงจะมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ FSS ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
(รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ”) ตอ่ไป โดยกระบวนการท าค าเสนอ
ซือ้อยู่ภายใต้เง่ือนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การที่เง่ือนไขบังคบัก่อนทัง้หมดและเง่ือนไขอื่นใดภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นเป็น
ผลส าเร็จ และผู้ ซือ้ได้มาซึ่งสิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใดในหุ้น FSS ทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 29.29 ตามสญัญาซือ้ขายหุ้น
ดงักลา่ว 

                                                           
1 ทัง้นี ้FFM จะได้รับช าระราคาหุ้นเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเทา่กบัจ านวนเงินบาทดงักลา่ว โดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกลุ
ดอลลาร์เทียบกบัเงินสกลุบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น  
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ในการนี ้บริษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1 วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ 

เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิให้ FFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้น
ทัง้หมดที่ถืออยูใ่น FSS ในสดัสว่นร้อยละ 29.29 จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ FSS คิดเป็นมลูคา่
รวมทัง้สิน้ 692,998,810.46 บาท ให้แก่ PFIH และ FFM ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นระหว่าง FFM และ PFIH 
(“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) ในวนัที่ 9 ธันวาคม 2564 ทัง้นี ้ธุรกรรมฯ ยงัอยู่ภายใต้เง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใต้สญัญาซือ้
ขายหุ้ น (ดังรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3.1) อนึ่ง บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 16 
ธนัวาคม 2564 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้:  Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. เป็นบริษัทท่ีตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ
สงิคโปร์ โดยมีนายวรภคั ธนัยาวงษ์ และ นายช่วงชยั นะวงศ์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 และ 40 
ตามล าดบั  

ผู้ขาย:  บริษัท ฟินนัซา่ ฟันด์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

ผู้ ซือ้ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เ ร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ ผา่น FFM จะด าเนินการจ าหนา่ยหุ้น FSS จ านวน 170,269,978 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 29.29 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSS ให้แก่ PFIH ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท 
รวมทัง้สิน้ 692,998,810.46 บาท2 โดย PFIH จะต้องวางเงินมดัจ าส าหรับการช าระราคาหุ้นในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 

                                                           
2 ทัง้นี ้FFM จะได้รับช าระราคาหุ้นเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเทา่กบัจ านวนเงินบาทดงักลา่ว โดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกลุ
ดอลลาร์เทียบกบัเงินสกลุบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
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50 ของราคาหุ้นทัง้หมดให้แก่ FFM ในวนัที่เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น ทัง้นี ้หากสญัญาซือ้ขายหุ้นสิน้สดุลงก่อนวนัที่
ธุรกรรมฯ เสร็จสมบรูณ์ FFM จะต้องคืนเงินมดัจ าทัง้หมดให้แก่ PFIH  ในการนี ้PFIH จะต้องช าระราคาหุ้นทัง้หมด
ให้แก่ FFM และ PFIH จะได้สิทธิในหุ้นของ FSS ในวนัที่ธุรกรรมฯ เสร็จสมบรูณ์ อนึ่ง ผลจากการด าเนินการดงักลา่ว
จะเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุทัง้หมดของ FFM ใน FSS ถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

ทัง้นี ้PFIH จะเร่ิมกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ FSS ตามที่ประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการก าหนด ภายใต้เง่ือนไขบงัคบัก่อนของการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งได้แก่ การที่เง่ือนไขบงัคบั
ก่อนทัง้หมดและเง่ือนไขอื่นใดภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นจะต้องเป็นผลส าเร็จ และผู้ซือ้ได้มาซึง่สทิธิออกเสยีงและสิทธิ
อื่นใดในหุ้น FSS ทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 29.29 ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นดงักลา่ว 

(ก) เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมฯ จะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ FFM และ PFIH ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น และเง่ือนไขบงัคบัก่อนของ
สญัญาซือ้ขายหุ้นเสร็จสิน้ลงทกุข้อ ทัง้นี ้เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

1) FFM และ PFIH ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

ของ FFM และ PFIH ให้เข้าท าธุรกรรมฯ และด าเนินการตา่ง ๆ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมฯ 

ส าเร็จลลุว่ง 

2) นายวราห์ สจุริตกุล ซึ่งเป็นกรรมการตวัแทนของบริษัทฯ ใน FSS ได้ยื่นหนงัสือลาออกจากต าแหน่ง

กรรมการให้แก่ FSS โดยให้มีผลนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมฯ เสร็จสมบรูณ์ 

3) PFIH ได้รับอนุมตัิวงเงินกู้ จากสถาบนัการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่น ส าหรับการช าระราคาหุ้นให้ FFM 

และส าหรับการเข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ FSS ตามประกาศการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง า

กิจการทัง้จ านวน 

(ข) วิธีการช าระคา่ตอบแทน 

PFIH จะช าระราคาขายหุ้นทัง้จ านวนโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
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3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไปมีรายละเอียดดงันี ้

หุ้นใน FSS จ านวน 170,269,978 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.29 ของหุ้น
ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSS ในราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทัง้สิน้ 692,998,810.46 บาท3 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจหลกัทรัพย์ซึง่รวมถึง 1. ธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 2. ธุรกิจ
นายหน้าซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ 3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 4. ธุรกิจลงทนุ 5. 
ธุรกิจใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 6. ธุรกิจตวัแทนสนบัสนนุการซือ้ขาย
คืนหน่วยลงทุน 7. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 8. ธุรกิจซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ และ 9. ธุรกิจตราสารหนี ้

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18 และชัน้ 25 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107547000079 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2658-9000 

เบอร์โทรสาร 0-2658-9501 

วันจดทะเบียนบริษัท 11 กมุภาพนัธ์ 2547 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 930,244,840 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 1.60 บาทตอ่หุ้น 

จ านวนหุ้น 581,403,025 หุ้น 

                                                           
3 ทัง้นี ้FFM จะได้รับช าระราคาหุ้นเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเทา่กบัจ านวนเงินบาทดงักลา่ว โดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกลุ
ดอลลาร์เทียบกบัเงินสกลุบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
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รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นาย ชชัวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

2.  นาย วราห์ สจุริตกลุ4 ประธานกรรมการบริหาร 

รองประธานกรรมการ 

3.  นาย ช่วงชยั นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผู้อ านวยการ 

กรรมการ 

4.  นาย สมภพ กีระสนุทรพงษ์ กรรมการผู้อ านวยการ 
กรรมการ 

5.   นาง พรพริง้ สขุสนัติสวุรรณ กรรมการ 

6.  น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกลุธน กรรมการ 

7.  นาย วิสน ุปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  นาย ไพบลูย์ ศิริภาณเุสถียร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

9.  นาย กิตติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ซึง่เป็นวนัท่ีมีการก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

ล าดับ รายชื่อ ก่อนเข้าท ารายการ ภายหลังการเข้าท ารายการ 

จ านวน  
(หุ้น) 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.  บริษัทฟินนัซา่ ฟันด์ แมนเนจเมนท์ จ ากดั 170,269,978 29.29 - 0.00 

2.  ผู้ซือ้ - 0.00 170,269,978 29.29 

                                                           
4 นายวราห์ สจุริตกลุ ซึง่เป็นกรรมการตวัแทนของบริษัทฯ ใน FSS จะลาออกจากต าแหน่งภายหลงัจากธุรกรรมฯ เสร็จสิน้ 
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ล าดับ รายชื่อ ก่อนเข้าท ารายการ ภายหลังการเข้าท ารายการ 

จ านวน  
(หุ้น) 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

3.  MORGAN STANLEY & CO. 
INTERNATIONAL PLC 

67,383,222 11.59 67,383,222 11.59 

4.  ธนาคาร ไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 58,140,302 10.00 58,140,302 10.00 

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 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 สพุร วธันเวคิน 16,071,944 2.76 16,071,944 2.76 

8.  นาย อนชุา สหินาทกถากลุ 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 จ าเริญ รุ่งวฒันาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95 5,500,000 0.95 

11.  นาย ไพฑรูย์ มานะศิลป์ 4,050,021 0.70 4,050,021 0.70 

12.  อื่นๆ 142,565,026 24.51 142,565,026 24.51 

รวม 581,403,025 100.00 581,403,025 100.00 

นิติบคุคลอื่นท่ี FSS ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป  

 
FSS ถือหุ้นในบริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“FSSIA”) ซึง่ประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ จ านวน 76,997 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 96.25 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด และถือหุ้ นใน SBI Royal Securities Public Company Limited ( “SBI”)  บริษัทที่ตัง้ขึ น้ภายใต้กฎหมายของ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ จ านวน 12,798,396 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 20.01 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

FSS 

FSSIA SBI 
 

96.25% 20.01% 
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สรุปงบการเงินของ FSS  

 หน่วย: พันบาท 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 วันที่ 30 กนัยายน 2564 

งบก าไรขาดทุน 

รายได้รวม 1,469,493 1,295,315 1,747,104 1,821,947  

คา่ใช้จ่ายรวม 1,493,314 1,465,401 1,642,817     1,537,122  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้ 

(23,821) (170,086) 104,287 284,825 

ก าไร (ขาดทนุ) สว่น
ที่ เ ป็นของผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัท 

(23,798) (138,065)  82,420 227,572 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสนิทรัพย์ 4,754,320 4,276,952 5,946,936  6,586,388  

รวมหนีส้นิ 2,223,163 1,927,704 3,515,772 3,965,857 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,531,157 2,349,249 2,431,164  2,620,531  

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของงบการเงินของ FSS ได้ที ่www.SET.or.th และ www.fnsyrus.com 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ  

สูตรการค านวณ  ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์สนิทรัพย์ที่ม ี
ตวัตนสทุธิ (NTA) 

NTA ของบริษัททีจ่ าหนา่ยไป x สดัสว่นท่ีจ าหนา่ยไป / NTA 
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

= (2,136,107 พนับาท * ร้อยละ 29.29) / 2,486,062 พนับาท   

ร้อยละ 25.16 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ 

ก าไรสทุธิของบริษัทท่ีจ าหนา่ยไป x สดัสว่นท่ีจ าหนา่ยไป / ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินรวม 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นือ่งจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 
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เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ  

สูตรการค านวณ  ขนาดรายการ 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ 
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่ได้รับ* / สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินรวม 

= 767,263 พนับาท / 4,278,041 พนับาท  

ร้อยละ 17.93 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ / จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นือ่งจากมิไดเ้ป็นการออกหลกัทรพัย์เพือ่ช าระค่าทรพัย์สิน 

หมายเหต ุ*เม่ือเปรียบเทียบมลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน (692,999 พนับาท) กบัสดัสว่นที่จ าหน่ายไปที่ร้อยละ 29.29 ของมลูคา่ตามบญัชี 
(Book value) ของ FSS เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของ FSS ตามงบการเงินรวมของ FSS ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สิน้สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (767,263 พันบาท) พบว่ามูลค่าตามบัญชีของ FSS ตามสัดส่วนที่
จ าหน่ายไปดงักลา่วสงูกวา่มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ตามเกณฑ์นัน้ให้ใช้มลูคา่ที่สงูกวา่ในการค านวณ   

ทัง้นี ้ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยขนาด
รายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากับร้อยละ 25.16 
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุ ณ วนัที่  30 กนัยายน 2564 โดย
บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดงันัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการ
ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมี
สารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปประกาศก าหนดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบั
แตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

(ก) มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมฯ เป็นราคาขายหุ้นละ 4.07 บาท รวมทัง้สิน้ 692,998,810.46 บาท5 
โดย PFIH จะต้องวางเงินมดัจ าส าหรับการช าระราคาหุ้นในจ านวนเท่ากบัร้อยละ 50 ของราคาหุ้นทัง้หมด
ให้แก่ FFM ในวนัที่เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น และจะต้องช าระราคาหุ้นที่เหลือทัง้หมดให้แก่ FFM ในวนัที่
ธุรกรรมฯ เสร็จสมบรูณ์ 

 

                                                           
5 ทัง้นี ้FFM จะได้รับช าระราคาหุ้นเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเทา่กบัจ านวนเงินบาทดงักลา่ว โดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินสกลุ
ดอลลาร์เทียบกบัเงินสกลุบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซือ้ขายกบัลกูค้าโดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
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(ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

ราคาซือ้ขายหุ้นที่หุ้นละ 4.07 บาท รวมทัง้สิน้ 692,998,810.46 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาตอ่รอง
ระหว่าง PFIH และ FFM โดยเป็นราคาที่เทา่กบัราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้น FSS ระหว่างวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2564 – วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนั ซึง่เป็นช่วงเวลาที่มี
การเจรจาตอ่รอง และค านงึถึงมลูคา่เงินลงทนุของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

6. มูลค่าของทรัพย์สินที่จ าหน่ายไป 

มลูค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปจากการจ าหน่ายหุ้น FSS ในครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ 692,998,810.46 บาท ซึ่งอ้างอิงมา
จากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้น FSS ตามที่ระบใุนข้อ 5(ข) ข้างต้น 

ทัง้นี ้มลูค่าตามบญัชี (Book value) ของ FSS เฉพาะสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ FSS ตามงบการเงินรวมของ FSS ที่
ผ่านการสอบทานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 ตามสดัสว่นที่จ าหน่ายไปที่ร้อยละ 
29.29 อยูท่ี่ประมาณ 767,263 พนับาท 

7. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีแผนจะน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ในครัง้นีไ้ปใช้ในการช าระหนีข้องบริษัทฯ และเป็นเงินลงทนุ
เพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ  

เนื่องจากธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ FSS มีความผนัผวนมากขึน้ในแง่ของการแขง่ขนัทางธุรกิจที่เพิ่มสงูขึน้
นบัตัง้แตก่ารเปิดเสรีธุรกิจหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ าหนา่ยเงินลงทนุใน FSS ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมฯ จะท า
ให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งแหลง่เงินทนุในการช าระหนีข้องบริษัทฯ แหลง่เงินทนุในการลงทนุในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ให้ความ
สนใจทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมฯ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท าธุรกรรมฯ มีความ
สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกรรมฯ จะท าให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุในการช าระหนี ้
ของบริษัทฯ แหลง่เงินทนุในการลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีบริษัทฯ ให้ความสนใจทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต รวมทัง้ใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  
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ทัง้นี ้ราคาซือ้ขายหุ้นมีความเหมาะสมเนื่องจากราคาซือ้ขายหุ้นที่ 4.07 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่เท่ากบัราคาตลาดถวั
เฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้น FSS ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 15 วนั
ท าการติดตอ่กนั ซึง่เป็นช่วงเวลาที่มีการเจรจาตอ่รอง รวมทัง้ค านงึถึงมลูคา่เงินลงทนุของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 ข้างต้น 

ไมม่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ข้างต้น  

 
 
 


