
















F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ

ดงัตอ่ไปนี ้

  แตง่ตัง้/ตอ่วาระ  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ             กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  นายชาญมน ูสมุาวงศ์   

 โดยการแตง่ตัง้/ตอ่วาระ ให้มีผล ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 

  ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

  ไมม่ีการเปลีย่นแปลง         

 โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดงักลา่วให้มีผล ณ วนัท่ี  -  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:          

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาญมน ูสมุาวงศ์ วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  3 เดือน 17 วนั  

 2. กรรมการตรวจสอบ นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  3 เดือน 17 วนั 

 3. กรรมการตรวจสอบ นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  3 เดือน 17 วนั 

 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ     นางสาววิภา  นิลโสภณ 

 พร้อมนีไ้ด้แนบหนงัสือรับรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน     -     ท่านมาด้วย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัท่ี      3     มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  (Internal 

audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิก จ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบตัิต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบั
การทจุริตคอร์รัปชัน่ และรับเร่ืองแจ้งเบาะแสการท าทจุริตคอร์รัปชัน่และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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5) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือ รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทขอรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด 

    

   ลงช่ือ ……………………………………………… กรรมการ 

            (   นายวรสทิธ์ิ  โภคาชยัพฒัน์   ) 
    
  (ตราประทบั) 
 
   ลงช่ือ ………………………………………………กรรมการ 

           (   นายกิตติพงษ์  เลศิวนางกรู   )       
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สารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) เร่ืองการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ เกี่ยวกบัการจ าหน่ายหุ้นใน 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด และบริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

เนื่องด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ฟินนัซา่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 
2565 ได้มีมติอนมุตัิเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจ าหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”) ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม จ านวน 39,999,995 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSL ในราคาขายหุ้ นละ 12.2547 บาท รวมทัง้สิน้ 
490,187,938.73 บาท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(“FSSIA”) (“ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น FSL”) และ  

(2) การจ าหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จ านวน 3,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.75 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทัง้สิน้ 489,840 บาท ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั 
(มหาชน) (“FSS”) หรือบคุคลที่ FSS มอบหมาย (“ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น FSSIA”) 

บริษัทฯ คาดว่าการจ าหน่ายหุ้น FSL และหุ้ น FSSIA ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565
หลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ด้านลา่งนี)้ เป็นผลส าเร็จ (ธุรกรรม 
การจ าหนา่ยหุ้น FSL และธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSSIA รวมเรียกวา่ “ธุรกรรมฯ”)  

ทัง้นี  ้ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่   
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดย
ขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากับร้อยละ 
19.64 อ้างอิงจากงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต สิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2564 โดยเมื่อค านวณรวมกบัขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนท่ี
ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 44.80 ดงันัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศการเข้าท าธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนงัสือเวียนซึ่งมี
สารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปประกาศก าหนดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบั
แตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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นอกจากนี ้เนื่องจากการจ าหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่กิจการของบริษัทมหาชนจ ากดั 
ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) ดงันัน้ ธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน ก่อนการเข้าท ารายการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน ก าหนด  

ในการนี ้บริษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของการเข้าท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ 

เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิการขายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทฯ ถืออยูใ่น 
FSL ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
FSL คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 490,187,938.73 บาท ให้แก่ FSSIA และการขายหุ้นสามญัทัง้หมดที่บริษัทฯ ถืออยูใ่น 
FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) ในสดัสว่นร้อยละ 3.75 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
FSSIA คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 489,840 บาท ให้แก่ FSS ในการนี ้เพื่อก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกับ
ธุรกรรมฯ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นสามญัของ FSL และ FSSIA กับผู้ซือ้ 
(“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 ทัง้นี ้ธุรกรรมฯ ยงัอยูภ่ายใต้เง่ือนไขบงัคบัก่อนภายใต้สญัญาซือ้
ขายหุ้น (ดงัรายละเอียดตามที่ระบใุนข้อ 3.1) อนึง่ บริษัทฯ คาดวา่ธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบรูณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2565  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ส าหรับธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSL  

ผู้ซือ้:  บริษัทหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

ผู้ขาย:  บริษัทฯ และบริษัท ฟินนัซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“FFM” บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 

ส าหรับธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSSIA  

ผู้ซือ้:  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) หรือบคุคลที่ FSS มอบหมาย 

ผู้ขาย:  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

ผู้ซือ้ในธุรกรรมฯ ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะด าเนินการจ าหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดของ FSL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทัง้ทางตรงจ านวน 39,999,994 หุ้น และ
ทางอ้อมผ่าน FFM จ านวน 1 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด จ านวน  39,999,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSL ให้แก่ FSSIA ในราคาขาย
หุ้นละ 12.2547 บาท รวมทัง้สิน้ 490,187,938.73 บาท และจ าหน่ายหุ้นสามญัของ FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผา่น 
FSL) จ านวน 3,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจ านวนหุ้ นที่ออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSSIA ให้แก่ FSS ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทัง้สิน้ 489,840 บาท อนึ่ง ผล
จากการด าเนินการดงักล่าวจะเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมดของบริษัทฯ ใน FSL และ FSSIA จึงถือเป็น
รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป 

(ก) เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ธุรกรรมฯ จะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่คูส่ญัญาได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น และเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญา
ซือ้ขายหุ้นเสร็จสิน้ลงทกุข้อ ทัง้นี ้เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส าหรับธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSL 

หน้าที่ของ FSSIA และ FSS 

1) FSSIA ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ของ FSSIA ให้เข้าซือ้หุ้ น FSL และ

ด าเนินการตา่ง ๆ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อให้การซือ้หุ้น FSL ส าเร็จลลุว่ง 

2) เนื่องจาก FSSIA เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทจดทะเบียน (FSS) ดงันัน้ การเข้าท ารายการของ FSSIA 

ต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ FSS ให้เข้าซือ้หุ้น FSL และด าเนินการ 

ตา่ง ๆ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อให้การซือ้หุ้น FSL ส าเร็จลลุว่ง 

หน้าที่ของบริษัทฯ 
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1) บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ บริษัทฯ 

เข้าท าธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้นสามญัทัง้หมดที่ถืออยูใ่น FSL และด าเนินการตา่ง ๆ ตามสญัญาซือ้

ขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSL ส าเร็จลลุว่ง 

เง่ือนไขที่ส าคญัอื่น ๆ  

1) FSSIA มีความพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ในด้านการเงิน และ

ด้านอื่น ๆ ของกิจการและทรัพย์สนิของ FSL  

(2) ส าหรับธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSSIA 

หน้าที่ของ FSS 

1) FSS ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FSS ให้เข้าซือ้หุ้น FSSIA และด าเนินการ

ตา่ง ๆ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อให้การซือ้หุ้น FSSIA ส าเร็จลลุว่ง 

หน้าที่ของ FSL และบริษัทฯ 

1) FSL ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของ FSL ให้เข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น 

FSSIA และด าเนินการตา่ง ๆ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น FSSIA ส าเร็จ

ลลุว่ง 

2) เนื่องจาก FSL เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทฯ) ดงันัน้ การเข้าท ารายการของ FSL 

ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ให้เข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น 

FSSIA และด าเนินการตา่ง ๆ ตามสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อให้ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น FSSIA ส าเร็จ

ลลุว่ง 

ทัง้นี ้ ธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSL และธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSSIA เป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ในกรณีที่
รายการใดรายการหนึง่ไมเ่กิดขึน้ไมว่า่ด้วยเหตใุด จะสง่ผลให้ธุรกรรมฯ ทัง้สองเป็นอนัยกเลกิโดยปริยาย 

(ข) วิธีการช าระคา่ตอบแทน 

ผู้ซือ้จะช าระราคาขายหุ้นทัง้จ านวนโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาซือ้
ขายหุ้น 

3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

สนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไปมีรายละเอียดดงันี ้
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3.2.1 ส าหรับธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSL  

หุ้นสามญัของ FSL จ านวน  39,999,995 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
100 ของหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSL ในราคาขายหุ้ นละ 12.2547 บาท รวมทัง้สิน้ 
490,187,938.73 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ครบทุก
ประเภท ได้แก่ (1) การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (2) การค้า
หลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ และ (5) การเป็นตัวแทนซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
นอกจากนี ้ FSL ยงัเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับ
การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั FSL มุง่เน้นการให้บริการทางด้านวาณิชธน
กิจ ทัง้ในด้าน (1) การประเมินมูลค่า (Valuation) (2) การควบรวม
กิจการ (Mergers and Acquisitions) (3) การจัดหาแหล่งเงินทุนและ
เงินกู้  (Equity and Debt Financing) (4) การปรับโครงสร้างทางการเงิน 
(Financial Restructuring) (5) การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate 
Restructuring) ตลอดจน (6) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(Independent Financial Advisor) นอกจากนีย้ังให้บริการเป็น (7) ที่
ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (Securities 
Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
บคุคลในวงจ ากดั (PP) และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (RO) (8) การน าหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Listing) และ (9) การจดัจ าหนา่ยและรับประกนั
การจ าหน่ายหลักทรัพย์(Underwriting) เช่น การจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุน เป็นต้น อีกทัง้ FSL ยงัมีการ
ให้บริการในธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในหลกัทรัพย์ (Wealth 
Management) ได้แก่ หน่วยลงทนุและตราสารหนีใ้ห้แก่ลกูค้าทัง้ที่เป็น
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ลกูค้ารายยอ่ยและสถาบนั รวมทัง้รับเป็นตวัแทนขายหนว่ยลงทนุให้กบั
กองทนุจดัตัง้ใหมแ่ละตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536092404 

เบอร์โทรศัพท์ 02-697-3800 

เบอร์โทรสาร 02-638-0301 

วันจดทะเบียนบริษัท 13 สงิหาคม 2536 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 400,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทตอ่หุ้น 

จ านวนหุ้น 40,000,000 หุ้น 

รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายวราห์ สจุริตกลุ ประธานกรรมการ 

2.  นายกิตติพงษ์ เลศิวนางกรู กรรมการ 

3.  นางศนิษฐา อศัวจินดา1 กรรมการ 

4.  นายอสัสเดช คงสริิ กรรมการ 

5.  นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ 

6.  นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการ 

                                                           
1 ในวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2565 นางศนิษฐา อศัวจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ FSL และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของ FSL ได้มีมติ
แตง่ตัง้นางสาววีณา เลิศนิมิตร เป็นกรรมการแทนที่กรรมการซึง่ลาออก  
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รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565  

ล าดับ รายชื่อ ก่อนเข้าท ารายการ ภายหลังการเข้าท ารายการ 

จ านวน  
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

1.  บริษัทฯ และ บริษัทยอ่ย (ในฐานะ
ผู้ขาย) 

 39,999,995 100.00 - 0.00 

2.  FSSIA (ในฐานะผู้ซือ้) - 0.00  39,999,995 100.00 

3.  นาย ย.ูจีน.เอส.เดวิส 2 0.00 - 0.00 

4.  นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ 1 0.00 - 0.00 

5.  ม.ล. สทุธิมาน โภคาชยัพฒัน์ 1 0.00 - 0.00 

6.  นางสาว ยพุดี เทพเรืองชยั 1 0.00 - 0.00 

7.  นายช่วงชยั นะวงศ์ - 0.00 3 0.00 

8.  นางสาวภทัรา  กาญจนประภาศ - 0.00 2 0.00 

รวม 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 

นิติบคุคลอื่นท่ี FSL ถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป  

-ไมม่ี- 

สรุปงบการเงินของ FSL  

 หน่วย: พันบาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564(*) 

งบก าไรขาดทุน 

รายได้รวม 312,303 74,658 360,748 229,336 

คา่ใช้จ่ายรวม 220,941 123,821 245,899 165,087 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้ 

91,362 (49,163) 114,849 64,249 
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 หน่วย: พันบาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564(*) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 70,861 (39,797) 91,792 51,177 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสนิทรัพย์ 970,922 777,708 982,528 884,169 

รวมหนีส้นิ 111,625 31,156 157,126 94,042 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 859,297 746,552 825,402 790,127 

หมายเหต:ุ (*) เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2565 FSL ได้ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของ FSL จ านวน 300,000,000 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 700,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 400,000,000 
บาท โดยการลดจ านวนหุน้ของ FSL และคืนเงินค่าหุน้ตามมูลค่าหุน้ทีต่ราไวใ้ห้แก่ผูถื้อหุน้ และเมื่อ
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายพื้นที่ส านกังานของบริษัทฯ ให้แก่ FSL โดยการหกั
กลบลบหนีก้บัหนีเ้งินกู้ระหว่างบริษัทฯ และ FSL ท าให้ สินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของผูถื้อหุ้นของ 
FSL หลงัการลดทนุเปลีย่นแปลงเป็นดงันี ้สินทรพัย์ เท่ากบั 578,146 พนับาท หนีสิ้นเท่ากบั 87,958 
พนับาท และส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 490,188 พนับาท 

3.2.2 ส าหรับธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น FSSIA 

หุ้น FSSIA จ านวน 3,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.75 ของหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทัง้สิน้ 489,840 บาท ทัง้นี ้FSSIA 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ รวมถึงธุรกิจวิจยัเพื่อเผยแพร่บทวิเคราะห์ โดยมีทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วจ านวน 8,000,000 บาท และในปัจจุบนั มี FSS ซึ่งเป็นผู้ซือ้ ถือหุ้นอยู่ใน FSSIA จ านวน 76,997 
หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อย 96.25 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ FSSIA 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ  

สูตรการค านวณ  ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์สนิทรัพย์ที่ม ี
ตวัตนสทุธิ (NTA) 

NTA ของบริษัททีจ่ าหนา่ยไป x สดัสว่นท่ีจ าหนา่ยไป / NTA 
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 

= ((100%*480,219,325 บาท) + (3.75%*11,940,671 บาท)) 
/ 2,447,607,634 บาท   

ร้อยละ 19.64 
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เกณฑ์การค านวณ
ขนาดรายการ  

สูตรการค านวณ  ขนาดรายการ 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ 

ก าไรสทุธิของบริษัทท่ีจ าหนา่ยไป x สดัสว่นท่ีจ าหนา่ยไป / ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินรวม 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของ 
สิง่ตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่ได้รับ / สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินรวม 

= 490,677,778.73 บาท/ 4,122,454,897 บาท   

ร้อยละ 11.90 

4. เกณฑ์มลูคา่ของ
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ / จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นือ่งจากมิไดเ้ป็นการออกหลกัทรพัย์เพือ่ช าระค่าทรพัย์สิน 

ทัง้นี ้ธุรกรรมฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยขนาด
รายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเท่ากับร้อยละ 19.64 
อ้างอิงจากงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิน้สดุ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 
2564 โดยเมื่อค านวณรวมกบัขนาดของรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผา่นมาจะมี
ขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 44.80 ดงันัน้ ธุรกรรมฯ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไป กลา่วคือ รายการซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการ
เข้าท าธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปประกาศก าหนดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนี ้เนื่องจากการจ าหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่กิจการของบริษัทมหาชนจ ากดั 
ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน ดงันัน้ ธุรกรรมการจ าหนา่ยหุ้น 
FSL จึงต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ก่อนการเข้าท ารายการ 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

(ก) มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน 

ราคาขายหุ้น FSL หุ้นละ 12.2547 บาท รวมเป็นจ านวน 490,187,938.73 บาท และราคาขายหุ้น FSSIA 
หุ้นละ 163.28 บาท รวมเป็นจ านวน 489,840 บาท มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมฯ จึงรวมทัง้สิน้ 
490,677,778.73 บาท  
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(ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

ราคาขายหุ้น FSL ที่หุ้นละ 12.2547 บาท และราคาขายหุ้น FSSIA ที่หุ้นละ 163.28 บาท เป็นราคาที่ได้มา
จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และคู่สญัญา โดยราคาขายหุ้นของ FSL เป็นราคาที่พิจารณาจาก
มูลค่าตามบญัชีหลงัปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งสะท้อนผลของการลดทุนจดทะเบียน
ของ FSL ในวนัท่ี 24 มกราคม 2565 และการซือ้พืน้ท่ีส านกังานจากบริษัทฯ ของ FSL ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2565 โดยอ้างอิง มลูคา่ตามบญัชี (Book value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ทีผ่า่นการ
ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และราคาขายหุ้นของ FSSIA เป็น
ราคาที่พิจารณาจากมลูคา่ตามบญัชี (Book value) ของ FSSIA ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSSIA ที่
ผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

6. มูลค่าของทรัพย์สินที่จ าหน่ายไป 

มลูค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปจากการจ าหน่ายหุ้น FSL และ FSSIA ในครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ประมาณ 490,677,674 
บาท ซึง่อ้างอิงมาจาก มลูคา่ตามบญัชีหลงัปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ตามที่ระบใุนข้อ 5(ข) ข้างต้น 
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 490,187,895 บาท และมลูค่าตามบญัชี (Book value) ของ FSSIA ซึ่งอยู่ที่ประมาณ13,062,400 
บาท โดยหากน ามูลค่าตามบัญชีดังกล่าวมาค านวณตามสดัส่วนการถือหุ้นที่จ าหน่ายไป มูลค่าตามบัญชีหลงั
ปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และมลูคา่ตามบญัชี (Book value) ของ FSSIA ตามสว่นที่จ าหนา่ยไปจะ
อยูท่ี่ประมาณ 490,187,834 บาท และ 489,840 บาท ตามล าดบั 

7. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีแผนจะน าเงินท่ีได้รับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ในครัง้นีไ้ปใช้ในการช าระหนีข้องบริษัทฯ และเป็นเงินลงทนุ
เพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจ าหน่ายหุ้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม ่าเสมอ 
(Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 
(Residential real estate development and management) ธุรกิจพฒันาและบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
อุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการบริการและสขุภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กบัอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยการด าเนินงานผา่นบริษัทตา่งๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ เช่น บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั 
(มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดสัเทรียล และบริษัท บีเอฟ
ทีแซด วงัน้อย จ ากดั เป็นต้น 



 

11 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ  

สบืเนื่องจากการท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะเปลีย่นแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากธุรกิจหลกัทรัพย์ ไปยงัธุรกิจที่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม ่าเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness 
industry related) และธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัอาหารและเคร่ืองดื่ม เมื่อจ าหน่ายเงินลงทนุใน FSS ออกไป บริษัทฯ จึงมี
เพียงธุรกิจวาณิชธนกิจที่ด าเนินงานผา่น FSL ดงันัน้ เมื่อกลุม่ FSS เสนอขอซือ้ธุรกิจ FSL และ FSSIA บริษัทฯ จึงเห็น
เป็นโอกาสในการได้มาซึง่แหลง่เงินทนุในการช าระหนีข้องบริษัทฯ แหลง่เงินทนุในการลงทนุในธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ให้
ความสนใจทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมฯ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท าธุรกรรมฯ มีความ
สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเปลีย่นแนวทางการด าเนินธุรกิจจาก
ธุรกิจหลกัทรัพย์ ไปยงัธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม ่าเสมอ (Recurring income) ซึง่ประกอบไปด้วยธุรกิจพฒันา
และบริหารจัดการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศยั (Residential real estate development and management) 
ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and 
management) ธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ และสุขภาพ 
(Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอาหารและเคร่ืองดื่ม ดงันัน้ การจ าหน่ายหุ้น
ใน FSL และ FSSIA จะท าให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุในการช าระหนีข้องบริษัทฯ แหลง่เงินทนุในการลงทนุในธุรกิจอื่น
ที่บริษัทฯ ให้ความสนใจทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตได้เต็มที่ รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสมเพราะเป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และคู่สญัญา โดย
ราคาขายหุ้นของ FSL เป็นราคาที่พิจารณาจากมลูคา่ตามบญัชีหลงัปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และ
ราคาขายหุ้นของ FSSIA เป็นราคาที่พิจารณาจากมลูคา่ตามบญัชี (Book value) ของ FSSIA ซึง่ได้ค านงึถึงมลูคา่เงิน
ลงทนุของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9 ข้างต้น 

ไมม่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ข้างต้น  

 


