รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สาหรั บการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน)

เสนอ
ผู้ถือหุ้น

บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน)

จัดทาโดย

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
วันที่ 16 กันยายน 2558
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การได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (“SBITO”)
จากบริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นั นซ่ า จากัด (“FSL”)
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ส่ วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
วัตถุประสงค์ และที่มาของการทารายการ
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มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน และแหล่งที่มาของเงินทุน
มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้ มา
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
ส่ วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการทารายการ
วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้ าทารายการ
เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการไม่เข้ าทารายการ
ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ความเสีย่ งจากการเข้ าทารายการ
ผลกระทบจากการไม่อนุมตั ใิ ห้ เข้ าทารายการ
ส่ วนที่ 3 : ความสมเหตุสมผลของโครงการและเงื่อนไขของรายการ
การประเมินมูลค่าหุ้นของ SBITO
การประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัท
ส่ วนที่ 4 : สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ ให้ คานิยามศัพท์ให้ มคี วามหมายตามที่ระบุสาหรับใช้ ในเอกสารฉบับนี ้ ดังนี ้
คาย่ อ

ชื่อเต็ม

บริ ษัท หรื อ FSS
FNS
FSL
FSSIA
NAV
NC
NCR
Private Placement (PP)
SBITO
SBIFS
SBI Group
SBIR
SBL Fee
SET Membership
TCH
TFEX Membership
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ SET
ตลาดซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อ TFEX
สานักงานก.ล.ต.
ทจ.20/2551

บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
การเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจง
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI Financial Services Co.ltd,
กลุม่ บริ ษัท SBI
SBI Royal Securities Plc.
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมยืม/ให้ ยืมหลักทรัพย์
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักหักบัญชี (Thailand Clearing House)
สมาชิกของบริ ษัท ตลาดซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ ีนยั สาคัญที่เข่าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

ทจ.21/2551
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ หรื อ IFA

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ที่ APM 184 /2558
วันที่ 16 กันยายน 2558
เรื่ อง

เรี ยน

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ เอสบี ไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (“SBITO”) จัดตัง้ ขึน้ เมื่ อ วัน ที่ 21 ตุลาคม 2557 ด้ วยทุน จด
ทะเบียน 500 ล้ านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านหลักทรัพย์ออนไลน์ อย่างแท้ จริ งในประเทศไทย ซึ่ง SBITO เกิดจากการร่ วม
ทุนระหว่าง บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “FSS”) และ SBI Group ซึ่งเป็ นบริ ษัททาง
การเงินที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ ปนุ่ มีบริ ษัทในเครื ออย่าง SBI Securitues ซึ่งเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ชนั ้ นาที่มีความ
ชานาญในการให้ บริ การแก่นกั ลงทุนแบบออนไลน์ บริ ษัทเล็งเห็นว่าการร่วมทุนใน SBITO จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
เป็ นอย่างมาก เนื่องจาก SBI Group เป็ นบริ ษัทที่น่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และมี ประสบการในการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ที่
เน้ นการให้ บ ริ การแบบออนไลน์ ฝ่ ายบริ ษั ทเองก็ มี คณะผู้บริ หารที่มี ความชานาญและประสบการณ์ ในตลาดทุน ไทย
มากกว่า 25 ปี ทัง้ 2 ฝ่ ายต่างเห็นถึงศักยภาพในการร่วมธุรกิจจึงตกลงกันร่ วมลงทุนจัดตัง้ SBITO โดยมีสดั ส่วนการลงทุน
ตามที่ระบุในข้ อบังคับบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามเจตนารมย์ของผู้ร่วมทุนทัง้ 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45
ของทุนจดทะเบียน และฝ่ าย SBI Group ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน
SBITO ได้ รับใบอนุญ าตประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์ในประเทศไทยจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 16 มีนาคม
2558 และได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวัน ที่ 9 เมษายน 2558 แต่
จะสามารถดาเนินธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ก็ต่อเมื่อได้ เข้ าเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาชิกของบริ ษัท ตลาดสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“TFEX”) ในการนี ้ SBITO ได้ เคย
ว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษาแห่งหนึ่งจัดทารายงานการศึกษาแนวทางการได้ มาซึ่งการเป็ นสมาชิกดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวได้ ศึกษา 2 แนวทาง คือ การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยตนเอง หรื อ การรับโอนสิทธิของสมาชิกโดยการซื ้อสิทธิของ
สมาชิกเดิมที่มีอยู่ในปั จจุบนั บทสรุ ปของรายงานแนะนาให้ ซื ้อสิทธิของสมาชิ กเดิมเนื่องจากความคุ้มค่า ด้ านต้ นทุนและ
ด้ านเวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ SBITO จึงได้ ติดต่อเจรจาขอซื ้อสิทธิ์สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาชิกของบริ ษัท ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จากบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกเดิ ม
จานวน 2-3 ราย ปรากฎว่าบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด (“FSL”) ให้ เงื่อนไขด้ านราคาหลังจากมีการเจรจากันที่ SBITO
ได้ รับผลประโยชน์ดีกว่าบริ ษัทหลักทรัพย์รายอื่น SBITO จึงได้ ทาบันทึกข้ อตกลงร่ วมกับ FSL เพื่อขอซื ้อสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 33 และสมาชิกของบริ ษัท ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 180.00 ล้ านบาท
สาหรับแหล่งที่มาของเงินในการนาไปชาระค่าซื ้อสมาชิกดังกล่าวจาก FSL ทางคณะกรรมการบริ ษัทของ SBITO
มีมติอนุมตั ิให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SBITO เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ล้ านบาท เป็ น 722.22 ล้ านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 222.22 ล้ านหุ้น ในราคาเสนอขาย 100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อ หุ้น) ซึ่งที่ปรึ กษา
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- หน้ า 1 -
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ทางการเงินอิสระได้ สอบถามจากฝ่ ายบริ หารบริ ษัท และได้ รับทราบว่าผู้ถือหุ้นของ SBITO ฝ่ าย SBI Group ตกลงที่จะใช้
สิทธิ์ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเต็มจานวนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 55 เท่าเดิม แต่สาหรับผู้ถือหุ้น ฝ่ าย
FSS ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินสดเพื่อลงทุนซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO เนื่องจากต้ องการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
ของบริ ษัทไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์ อนั ไม่แน่นอนจากสภาวะตลาดผันผวน และเพื่อรองรับการลงทุนอื่นในอนาคต ซึ่งที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ทราบเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FSS เองก็ไม่เห็นชอบให้ FSS เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อระดมเงินทุนมาใช้ ในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวนี ้ ผู้บริ หารของ FSS จึงได้
หารื อกับผู้บริ หาร FSL ซึง่ เป็ นทังผู
้ ้ ถือหุ้นใหญ่ใน FSS และเป็ นผู้จะขายสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่
33 และสมาชิกของบริ ษัท ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ให้ แก่ SBITO เกี่ยวกับการทา
ธุรกรรมในครัง้ นี ้ โดย FSS จะสละสิทธิ์ ในการจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ให้ แก่ FSL ขณะเดี ยวกัน FSL เล็งเห็นว่า
เพื่อให้ การขายสมาชิกทัง้ 2 ประเภทประสบความสาเร็ จสูงสุด จึงรับข้ อ เสนอเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO จานวน
ไม่เกิน 1,000,000 หุ้น (ราคาเสนอขาย 100 บาทต่อหุ้น) เมื่อรวมกับการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญของ SBITO 1 หุ้นจากผู้ถือหุ้น
เดิ ม FSL จึ งท าให้ FSLจะเข้ า เป็ น ผู้ถือ หุ้น ของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น แต่อ ย่า งไรก็ ต าม FSL ได้ พิ จารณาถึ ง
โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทภายหลังการถือหุ้นของ SBITO แล้ ว เห็นว่ามีการซ้ อนทับกันเอง เนื่องจาก FSL จะเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของทัง้ 2 บริ ษัทซึ่งประกอบธุรกิจเหมือนกัน คือ ธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ จึงมิได้ เป็ นการเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ FSL
แต่อย่างใด จึงไม่มีความประสงค์ที่จะถือหุ้น SBITO และ FSS เองก็มีเหตุผลและความจาเป็ นในการเข้ าซื ้อหุ้น SBITO
จาก FSL คือ เป็ นการคงไว้ ซื ้อสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเดิมที่ได้ ทาสัญญาร่ วมลงทุนกับ SBI Group เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้ า และรักษาโอกาสทางธุรกิจที่ทงั ้ 2 ฝ่ ายจะทาร่วมกันในอนาคต โดยรายการดังกล่าวไม่ต้องใช้
สิ่งตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (Non-Cash Transaction) จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัท ดังนัน้ FSS
และ FSL จึงบรรลุข้อตกลงที่จะซือ้ ขายหุ้นสามัญ ของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จึงมีมติอนุมัติให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ของ SBITO หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่า
ไม่เกิน 100,000,100 บาท จากบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ FSL ซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัท เพื่อเป็ นการชาระราคาการเข้ าทารายการดังกล่าว จานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ
3.19 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท) รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท
การได้ ม าซึ่งหุ้น สามัญ ดังกล่า วเข้ า ข่า ยเป็ น รายการได้ ม าซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (“เกณฑ์ได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และเนื่องจาก
บริ ษัทไม่มีการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้ อยละ
5.70 ซึ่งมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 แต่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ มาซึ่ งสินทรัพย์นนั ้ โดย
บริ ษัทจะยื่นขอให้ รับหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ “รายการ
ประเภทที่ 3” บริ ษัทมีหน้ าที่จดั ทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้ อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด (บริ ษัทเปิ ดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558)
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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นอกจากนี ้ เนื่องจากรายการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้ กบั FSL ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ (ผู้
ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด) จึงทาให้ เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษั ทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.68 ของทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท โดยคานวณ
จากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 โดยมีมูลค่าของรายการตังแต่
้ 20.00 ล้ านบาทขึ ้นไปหรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิ (แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ แต่งตังบริ
้ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (“APM”) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว พร้ อมจัดทา
รายงานเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่า ว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียง
อนุมตั ิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั รวมจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย (ศึกษารายละเอียดได้ ในหัวข้ อ 1.10 เงื่อนไขการเข้ าทา
รายการ)
การเข้ าทารายการในครั ง้ นี ้ มีข้อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ ข้ อดีและข้ อด้ อยของการไม่ เข้ าทารายการ
ข้ อดีและข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ความเสี่ยง และ ผลกระทบจากการไม่ อนุมัติให้ เข้ าทา
รายการ โดยสรุ ปดังต่ อไปนี ้
ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
 รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และสร้ างโอกาสทางธุรกิจ
ในอนาคต
 ลดความทับซ้ อนในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท และ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคต
 บริ ษัทสามารถรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินได้
ข้ อดีและข้ อด้ อยของการไม่ เข้ าทารายการ
ข้ อดีของการไม่ ทารายการ
 ไม่เกิดผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง

ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
 ผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง

ข้ อด้ อยของการไม่ ทารายการ
 การทับซ้ อนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในกลุม่ และ
อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต
 สูญเสียโอกาสในการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรในสัดส่วนการ
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
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ข้ อดี และข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 การเจรจาเป็ นไปได้ อย่างสะดวกและราบรื่ น
 ภาระค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมทีเ่ กิดจากการพิจารณาเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยง
ความเสียงของการเข้ าทารายการ
 ความเสีย่ งจากการที่ SBITO ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุม่ ลูกค้ าหลักทรัพย์
 ความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์
 ความเสีย่ งจากผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั กิ ารเข้ าทารายการ
ผลกระทบจากการไม่ อนุมัติให้ เข้ าทารายการ
 บริ ษัทไม่สามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ได้ ตามเดิม
 บริ ษัทได้ รับคืนเงินลงทุน ล่าช้ ากว่ากาหนดเดิมที่เคยประมาณการไว้
 บริ ษัทอาจสูญเสียความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้ ากับ SBI Group
ตารางสรุ ปเปรียบเทียบราคาที่ประเมินได้ โดยวิธีต่างๆ กับราคาซือ้ หุ้นสามัญของ SBITO
วิธีประเมินมูลค่ า
1)
2)
3)
4)

วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด
วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี
วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
บัญชี
5) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

มูลค่ าที่ประเมินได้
(บาท/หุ้น)

ราคาซือ้
(บาท/หุ้น)

N/A
97.46
96.09

100.00
100.00
100.00

119.55 – 131.82

100.00

N/A
226.42

100.00
100.00

สูงกว่ า (ต่ากว่ า) สูงกว่ า (ต่ากว่ า)
ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย
(บาท/หุ้น)
(%)
N/A
N/A
(2.54)
(2.54%)
(3.91)
(3.91%)
19.55% 19.55 – 31.82
31.82%
N/A
N/A
126.42
126.42%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ เลือกวิธีการประเมินมูลค่ าหุ้นที่เห็นว่ ามีความเหมาะสม 1 วิธี ได้ แก่
เปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี คานวณได้ มูลค่ ายุตธิ รรมหุ้นสามัญของ SBITO เท่ ากับ
119.55 – 131.82 บาทต่ อหุ้น ซึ่งมีมูลค่ าสูงกว่ าราคาซือ้ หุ้นเท่ ากับ 19.55 – 31.82 บาทต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ น
ร้ อยละ 19.55 – 31.82 (รายละเอียดการประเมินมูลค่ าตามรายงานส่ วนที่ 3 เรื่อง ความสมเหตุสมผลของการ
เข้ าทารายการ)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

ตารางสรุ ปเปรียบเทียบราคาที่ประเมินได้ โดยวิธีต่างๆ กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ FSS
วิธีประเมินมูลค่ า
1)
2)
3)
4)

วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด
วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี
วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าตามบัญชี
5) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

3.15 – 3.50
3.96
4.69

3.19
3.19
3.19

สูงกว่ า (ต่ากว่ า)
ราคาเสนอขาย
(บาท/หุ้น)
(0.04) - 0.31
0.77
1.50

5.13 - 5.65

3.19

1.94 - 2.46

60.87 - 77.15

4.66 - 5.96

3.19

1.47 - 2.77

46.22 - 86.87

5.44

3.19

2.25

70.59%

มูลค่ าที่ประเมินได้ ราคาเสนอขาย
(บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)

สูงกว่ า (ต่ากว่ า)
ราคาเสนอขาย
(%)
(1.25%) - 9.72%
24.14%
47.08%

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ เลือกวิธีการประเมินมูลค่ าหุ้นที่เห็นว่ ามีความเหมาะสม 3 วิธี ได้ แก่ วิธี
มู ล ค่ าหุ้ นตามราคาตลาด วิ ธี เปรี ย บเที ย บอั ต ราส่ ว นราคาตลาดต่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี และวิ ธี เปรี ย บเที ย บ
อัตราส่ วนราคาตลาดต่ อกาไรสุท ธิ โดยได้ มูลค่ าหุ้นอยู่ระหว่ าง 3.15 – 5.96 บาทต่ อหุ้น โดยต่ ากว่ าราคาเสนอ
ขายให้ FSL เท่ ากับ 0.04 บาทต่ อหุ้ น หรื อต่ ากว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 และสูงกว่ าราคาเสนอขายให้ แก่ FSL
เท่ ากับ 2.77 บาทต่ อหุ้น หรื อสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 86.83 (รายละเอียดการประเมินมูลค่ าตามรายงานส่ วนที่ 3
เรื่อง ความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการ)
บทสรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาออกเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติ
การเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลเกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ เนื่องจากมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้เป็ น
การแสดงเจตนารมย์เดิม ซึง่ จะเป็ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัท กับ SBI Group บริ ษัทสามารถรักษาสภาพ
คล่องให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพทางการเงิ นของบริ ษัทให้ แข็งแกร่ งยิ่งขึ ้นเพื่อรองรั บ
ความสามารถในการขยายธุรกิ จ ในอนาคต ลดข้ อจากัดเรื่ องการดารงสินทรัพ ย์ สภาพคล่องสุทธิ (NC) และการดารง
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) และแสดงให้ เห็นถึงความตังใจของบริ
้
ษัทในการกลับเข้ ารักษาสัดส่ว นในการ
เข้ าถือหุ้นใน SBITO ตามเดิม และดาเนินการให้ SBITO ได้ มาซึ่งใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อสามารถ
เริ่ มดาเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และเห็นว่าประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับคุ้มค่ามากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่จะลดลงไป
จากผลกระทบของการลดสัดส่วนสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้ อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการทารายการในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผลกระทบต่อสิทธิออก
เสียงในบริ ษัท (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นอื่นทุกราย ยกเว้ น FSL กล่าวคือ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
อนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ FSL จะได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบเฉพาะเจาะจงทาให้ FSL มี
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษัทเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 25.26 เป็ นร้ อยละ 29.29 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ในขณะที่สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอื่นที่เหลือทุกรายจะลดลงร้ อยละ 5.39 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอื หุ้นเป็ นสาคัญ
โดยการพิจารณาให้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตังอยู
้ บ่ นข้ อสมมติฐานว่า ข้ อมูลและเอกสารที่ได้ รับตลอดจน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงตามความเป็ นจริ ง รวมทังข้
้ อสมมติฐานที่ใช้
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุสมผล ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากสถานการณ์และ
ข้ อมูลที่เกิ ดขึ น้ จริ งในขณะที่ ทาการศึก ษารายละเอีย ดในการเข้ าท ารายการเท่านัน้ ดังนัน้ หากปั จ จัย ดังกล่าวมี การ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญก็อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้ นี ้ได้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท โปรดศึกษาข้ อมูลในรายงานความเห็นของที่ ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ และขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแก
รนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์ จนู ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

การได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (“SBITO”)
ของบริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน) (“FSS”) จากบริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่ า จากัด (“FSL”)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ FSS ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนในวงจากัดให้ แก่ FSL
ส่ วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ จากบุคคลที่เกี่ยวโยง
1.1 ที่มาและวัตถุประสงค์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2558 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเข้ า ซื อ้ หุ้น สามัญ ของ SBITO จ านวน
1,000,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูล
ค่าที่ตราไว้ ของ SBITO หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท จากบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โดย
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ FSL ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เพื่อเป็ นการชาระ
ราคาการเข้ าทารายการดังกล่าว จานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท) รวม
เป็ นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยมีรายละเอียดที่มาของการเข้ าทารายการดังนี ้
1. SBITO จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านหลักทรัพย์ โดยเกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริ ษัท ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45 (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียน และบุคคลธรรมดาอีก 3 คนถือหุ้น
คนละ 1 หุ้น) และ SBI Group ประเทศญี่ปนุ่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน SBITO (ปั จจุบนั SBITO
มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 500.00 ล้ านบาท) ซึ่ง SBI Group เป็ นบริ ษัท ทางการเงิน ชัน้ นาของ
ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีบริ ษัทในกลุม่ คือ SBI Securities ที่มีความชานาญในการให้ บริ การแก่นกั ลงทุนแบบออนไลน์ โดย
มีสดั ส่วนทางการตลาดในแง่ของจานวนบัญ ชี ลูกค้ าเป็ นอัน ดับ 1 ของประเทศญี่ ปุ่น (รายละเอียดเพิ่ม เติ มข้ อมูล
SBITO ตามเอกสารแนบ 2) SBITO ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยจากกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2558
2. SBITO ต้ องดารงคุณสมบัติของสมาชิกสานักหักบัญชี (“TCH”) ที่กาหนดให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกต้ องมีสว่ นของผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท รวมถึง SBITO ต้ องการสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาชิก
ของบริ ษั ท ตลาดสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“TFEX”) (ต่อไปนีจ้ ะเรี ยกแทนว่า “SET
Membership และ TFEX Membership”) เพื่ อ การเริ่ ม ด าเนิ น การธุ ร กิ จ นายหน้ า ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ดัง นัน้ ทาง
ผู้บริ หารของ SBITO จึงได้ ทาการเปรี ยบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ ระหว่างการขออนุญาต SET Membership และ TFEX
Membership ใหม่กบั ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ TFEX หรื อการเจรจาเข้ าซื ้อจากบริ ษัทหลักทรัพย์ที่
หยุด ด าเนิ น ธุ รกิ จ นายหน้ า ค้ า หลัก ทรั พ ย์ ซึ่ง มี ค วามประสงค์ จ ะขาย SET Membership และ TFEX Membership
จานวน 2-3 ราย พบว่า FSL ตกลงที่จะขาย SET Membership และ TFEX Membership ให้ กบั SBITO ในราคาต่า
ที่สดุ ด้ วยมูลค่า 180,000,000 บาท
3. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SBITO ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 500,000,000 บาท เป็ น 722,222,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,222,222 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท) เพื่อเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.99 ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังไม่มี
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- หน้ า 7 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

นโยบายจะจ่ายเงินสดเพื่อลงทุนในหุ้นของ SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริ ษัท สาหรับรองรับสถานการณ์อนั ไม่
แน่นอนของสภาวะตลาด และเพื่ อการลงทุนอื่นในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21
สิ ง หาคม 2558 จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ส ละสิ ท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ SBITO ทั ง้ จ านวนให้ กั บ FSL โดย
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของ SBITO ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ SBITO มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 500,000,000 บาท อัน
เป็ นเงื่อนไขหนึง่ ในคุณสมบัติของสมาชิกของ TCH และเพื่อซื ้อ SET Membership และ TFEX Membership จาก FSL
รวมถึงนาเงินส่วนทีเ่ หลือมาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในช่วง 1 ปี ข้างหน้ า
4. เงื่อนไขบังคับก่อนที่ FSL จะรับโอนสิทธิการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ในจานวนไม่เกิน 100,000,000 บาท จาก
บริ ษัท คือ FSL จาเป็ นจะต้ องเข้ าซื ้อหุ้นเดิมของ SBITO อย่างน้ อย 1 หุ้นก่อน ซึ่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 FSL
ได้ รับโอนหุ้น 1 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่งแล้ ว ซึ่ง FSL จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ SBITO ในส่วนที่บริ ษัทสละสิทธิ
ซึง่ จะส่งผลให้ FSL เข้ าถือหุ้นใน SBITO รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,000,001 หุ้น
5. SBITO อยูร่ ะหว่างดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 500,000,000 บาท เป็ น 722,222,200 บาท ซึง่ ภายหลังการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนแล้ วเสร็ จ SBITO จะมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 3 รายได้ แก่ SBIFS บริ ษัท และ FSL ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
55.00 ร้ อยละ 31.15 และร้ อยละ 13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว SBITO ตามลาดับ
6. FSL ไม่มีความประสงค์จะถือหุ้นโดยตรงใน SBITO เนื่องจาก FSL เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทอยู่แล้ ว อีกทังบริ
้ ษัทก็
ยังคงมีสดั ส่วนการถือหุ้นใน SBITO ประมาณร้ อยละ 31.15 ในขณะที่ FSL จะถือหุ้นใน SBITO ทางตรงคิดเป็ นร้ อยละ
13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว SBITO ซึ่งลักษณะธุรกิจของบริ ษัทกับ SBITO เหมือนกันกล่าวคือการเป็ น
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ กอปรกับการถือหุ้นใน SBITO ของบริ ษัท และ FSL อาจทาให้ เกิดการทับซ้ อนในการดาเนิน
ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท และอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต FSL จึงไม่ประสงค์ที่จะถือหุ้นทางตรง
ใน SBITO และเพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบริ ษัทมีกบั SBI Group ประเทศญี่ ปนตั
ุ่ งแต่
้ การเข้ าร่ วม
ลงทุนกันมาไม่ว่าจะเป็ น SBIR หรื อจนกระทัง่ กร่ วมกันก่อตัง้ SBITO บริ ษัทจึงมีความประสงค์ที่จะซื ้อหุ้น SBITO ที่
FSL ถือทังหมดกลั
้
บคืน เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเดิม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว ใน
ราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ของ SBITO หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 100,000,100 บาท จาก FSL โดย
การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ FSL เพื่ อ เป็ น การช าระราคาการเข้ าท ารายการดังกล่าว จ านวน
31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท) รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท
ซึง่ ราคาดังกล่าวคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของ FSS ย้ อนหลัง 15 วันทาการ ก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2558
(วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว)
ซึง่ บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ทังนี
้ ้ การได้ มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ (“เกณฑ์ได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมโดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และเนื่องจาก
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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บริ ษัทไม่มีการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้ อยละ
5.70 ซึ่งมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 แต่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ มาซึ่งสินทรัพย์นนั ้ โดย
บริ ษัทจะยื่นขอให้ รับหลักทัรพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ “รายการ
ประเภทที่ 3” บริ ษัทมีหน้ าที่จดั ทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้ อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด (บริ ษัทเปิ ดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558)
นอกจากนี ้ เนื่องจากรายการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้ กบั FSL ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ (ผู้ถือ
หุ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด) จึงท าให้ เข้ าข่ายเป็ น รายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษั ทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.68 ของทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท โดยคานวณ
จากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2558 หรื อมีมูลค่าของรายการตังแต่
้ 20.00 ล้ านบาทขึ ้นไปหรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิ(แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และ
รายการเกี่ ยวโยงกันดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พร้ อมจัดทารายงานเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังบริ
้ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (“APM”) เป็ นที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษัทจะซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 21
ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน กรุ งเทพฯ เลขที่ 1
อาคารฟอร์ จนู ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว และ FSL (“ผู้ขาย”)
ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาจะซื ้อจะขายเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ บริ ษัทคาดว่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของ SBITO
จาก FSL จะแล้ วเสร็ จไม่เกินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้
เข้ าทารายการ)
1.3 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
1.3.1 การซือ้ หุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL
ผู้ซื ้อ : บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“FSS”)
ผู้ขาย : บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด (“FSL”)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

ความสัมพันธ์ : FSL เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.26 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัท และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่ นายวราห์ สุจริ ตกุล ซึง่ ดารงตาแหน่ง รอง
ประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หมายเหตุ : รายละเอียดข้ อมูลสรุปของ FSL ตามเอกสารแนบ 2 และรายละเอียดข้ อมูลสรุปของ SBITO ตามเอกสารแนบ 3

1.3.2 การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ FSS ให้ FSL
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“FSS”)
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์ : บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด (“FSL”)
ความสัมพันธ์ : FSL เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.26 ของทุนจด
ทะเบียนบริ ษัท และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้ แก่ นายวราห์ สุจริ ตกุล ซึง่ ดารงตาแหน่ง
รองประธานกรรมการบริษัท ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หมายเหตุ : รายละเอียดข้ อมูลสรุปของ FSL ตามเอกสารแนบ 2

โครงสร้ างกลุ่มบริษัท ก่ อน และหลังเข้ าทารายการ
โครงสร้างกลุ่มบริ ษัท ปั จจุบัน (ภายหลังจาก FSL ซื ้อหุน้ 1 หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิ ม)
บริษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
(“FNS”)
100.00%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
(“FSL”)
25.26%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซียไซรัส จากัด (มหาชน)
(“FSS”)
<0.01%
(1 หุ้น)

44.99%

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย
ออนไลน์ จากัด
(“SBITO”)

96.25%
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ
เอสเอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(“FSSIA”)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

20.00%
SBI Royal Securities Plc.
(“SBIR”)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

โครงสร้างกลุ่มบริ ษัท ก่ อนการเข้าทารายการ (ภายหลังจาก FSL ซื ้อหุน้ เพิ่ มทุน SBITO)
บริษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
(“FNS”)
100.00%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
(“FSL”)
25.26%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซียไซรัส จากัด (มหาชน)
(“FSS”)
13.85%

31.15%

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย
ออนไลน์ จากัด
(“SBITO”)

96.25%
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ
เอสเอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(“FSSIA”)

20.00%
SBI Royal Securities Plc.
(“SBIR”)

โครงสร้างกลุ่มบริ ษัท ภายหลังการเข้าทารายการ (ภายหลังจาก FSS ซื ้อหุน้ SBITO จาก FSL และออกเสนอขายหุน้ เพิ่ ม
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ FSL)
บริษัท ฟิ นนั ซ่า จากัด (มหาชน)
(“FNS”)
100.00%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
(“FSL”)
29.29%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
(“FSS”)
44.99%
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย
ออนไลน์ จากัด
(“SBITO”)

96.25%
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ
เอสเอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(“FSSIA”)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

20.00%
SBI Royal Securities Plc.
(“SBIR”)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ กบั บุคลลในวงจากัด ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวกับบริ ษัท มีดงั นี ้
จานวนหุ้น
จานวนหุ้น
อันดับ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ก่ อนการ PP
หลังการ PP
1
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด /1
138,921,985
25.26 170,269,978
29.29
/2
2
ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
129,580,453
23.56 129,580,453
22.29
3
ครอบครัว เจียรวนนท์
67,383,222
12.26 67,383,222
11.59
- นางสาว ชยุดา เจียรวนนท์
33,691,611
6.13 33,691,611
5.79
- นาย ชวัล
เจียรวนนท์
33,691,611
6.13 33,691,611
5.79
4
นาย ธวัชชัย
สืบวงศ์ลี
16,824,499
3.06 16,824,499
2.89
5
นาง สุพร
วัธนเวคิน
15,071,944
2.74 15,071,944
2.59
6
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
13,516,768
2.46 13,516,768
2.32
7
นาย อนุชา
สิหนาทกถากุล
12,433,850
2.26 12,433,850
2.14
8
ครอบครัว มานะศิลป์
11,976,555
2.18 11,976,555
2.06
-นาย ไพทูรย์
มานะศิลป์
6,475,521
1.18
6,475,521
1.11
-นาง เกศรา
มานะศิลป์
5,501,034
1.00
5,501,034
0.95
9
นาย อรัญ
สันทัดคุณ
9,153,938
1.66
9,153,938
1.57
10
ครอบครัว รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
8,021,596
1.46
8,021,596
1.38
-นาย สุรวุฒิ
รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
4,017,521
0.73
4,017,521
0.69
-นาย จิตติวฒ
ุ ิ
รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
4,004,075
0.73
4,004,075
0.69
11
อื่นๆ
121,170,222
23.12 121,170,222
20.84
รวม 550,055,032
100.00 581,403,025
100.00
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจลงนาม ใน SBITO ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังบริ ษัทเข้ าทารายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี ้
1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวั นที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ของ SBITO หุ้นละ 100 บาท) รวมมูลค่า
ไม่เกิน 100,000,100 บาท จาก FSL โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ FSL เพื่อเป็ นการชาระราคาการ
เข้ าทารายการดังกล่าว จานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท) รวมเป็ นมูลค่า
ไม่เกิน 100,000,100 บาท
ทังนี
้ ้ การเข้ าซื ้อหุ้น SBITO จาก FSL ของบริ ษัท เป็ นไปเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเดิมที่ได้ ทา
สัญญาร่วมลงทุนกับ SBI Group ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ บริ ษัทมีความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้ า รวมถึงเพื่อลดการทับซ้ อนในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท และป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต จากโครงสร้ างการถือหุ้นใน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

SBITO ตามภาพก่อนการเข้ าทารายการ ทังนี
้ ้ รายการดังกล่าวไม่มีการทารายการโดยใช้ สิ่งตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (NonCash Transaction) จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษัท
1.5 รายละเอียดสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
หุ้นสามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น ในราคาซื ้อขายหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น)
รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วของ SBITO ภายหลัง
การเพิ่มทุน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ าย 3 : สรุปข้ อมูลบริ ษัท SBITO)
1.6 ประเภทและขนาดรายการ
การลงทุนซือ้ หุ้นสามัญ ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ น “รายการได้ มาซึ่งสิน ทรัพย์ ” ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้ อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดย
คานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 และเนื่องจากบริ ษัทไม่มีการเข้ าทารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้ อยละ 5.70
นอกจากนี ้ เนื่องจากรายการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าว บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้ กบั FSL ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงทา
ให้ เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ด เผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึง่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.68 ของทรัพย์สนิ ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 หรื อมีมลู ค่าของรายการ
ตังแต่
้ 20.00 ล้ านบาทขึ ้นไปหรื อตังแต่
้ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิ(แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทเกี่ยวกับ
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันดังกล่าว และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทกาหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
Silver 1 A-B Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์ จนู ทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

การคานวณขนาดของรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และการคานวณมูลค่ าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.6.1 การคานวณขนาดรายการของรายการที่ได้ มาซึ่งสินทรัพย์
การคานวณขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ คานวณจากข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท ตามงบการเงินรวม
ระหว่ า งกาล สิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 ซึ่ ง เป็ นงบการเงิ น สอบทานฉบับ ล่า สุด ณ วัน ที่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการมีมติพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี ้
หน่ วย (ล้ านบาท)
FSS/1
SBITO/2
สินทรัพย์รวม
4,962.99
491.38
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
38.11
40.51
หนี ้สินรวม
2,786.21
9.91
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
0.26
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
2,138.42
440.95
กาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นใหญ่
277.45
(18.53)
(กาไรของบริ ษัท 12 เดือนย้ อนหลัง)
ที่มา : /1-งบการเงินรวมของ FSS สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
: /2-งบการเงินของ SBITO สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
การคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ คานวณเปรียบเทียบ
วิธีคานวณ
การคานวน
มูลค่ า (ร้ อยละ)
1. มูลค่ าทรัพย์ สนิ
สัดส่วนการถือหุ้น x NTA ของบริ ษัทที่ทารายการ x 100
2.86
NTA ของ FSS
13.85% x 440.95 x 100
2,138.42
2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
สัดส่วนการถือหุ้น x กาไรสุทธิ ของบริ ษัทที่ทารายการ x 100
n/a1/
กาไรสุทธิของ FSS
3. มูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่าที่จา่ ย x 100
2.01
สินทรัพย์รวมของ FSS
100.00 x 100
4,962.99
4. มูลค่ าหลักทรัพย์ ท่ บี ริษัทจด
จานวนหุ้นที่ FSS ออกเพื่อชาระค่าหุ้น SBITO
5.70
ทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบ
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของ FSS
แทนการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
31.35 x 100
550.06
หมายเหตุ: 1/-ไม่นามาคานวณเปรียบเทียบเนื่องจากกาไรสุทธิของบริษัทที่ทารายการน้ อยกว่าศูนย์

โดย รายการประเภทที ่ 3 คื อ “การที ่บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนอื ่น
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนอืน่ หรื อ บุคคลทีม่ ิ ใช่บริ ษัทจดทะเบียน ซึ่ งเมื ่อคานวณตามเกณฑ์ทีก่ าหนดตามข้อ 7
แล้ว รายการดังกล่าวมี มูลค่าต่ ากว่าร้อยละ 15 และมี การออกหลักทรัพย์ เพือ่ เป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ นนั้
โดยบริ ษัทจดทะเบียนจะยืน่ ขอให้รบั หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป”
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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1.6.2 การคานวณมูลค่ าของรายการที่เกี่ยวโยง
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน คานวณจากข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท ตามงบการเงินรวมระหว่างกาล
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ซึง่ เป็ นงบการเงินสอบทานฉบับล่าสุด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ตา่ งๆ ดังนี ้
วิธีคานวณ
การคานวน
มูลค่ า (ร้ อยละ)
1. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน x 100
4.68
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ FSS
100.00 x 100
2,138.42
2. มูลค่ าตามบัญชีสินทรัพย์
สัดส่วนการถือหุ้น x มูลค่าตามบัญชีของ SBITO x 100
3.11
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ FSS
13.85% x 481.47 x 100
2,138.42
3. มูลค่ าตามราคาตลาดของ
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากมูลค่าหุ้นของ SBITO ไม่มีราคาตลาด
สินทรัพย์ นัน้
1.7 มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและแหล่ งที่มาของเงินทุน
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทต้ องชาระค่าหุ้นสามัญ SBITO ที่บริ ษัทซื ้อจาก FSL จานวน 1,000,001 หุ้น ในราคา
ต่อหุ้นเท่ากับ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) ซึ่งเป็ นไปตามมูลค่าเงินลงทุนของ FSL ใน SBITO โดยใช้ มลู ค่า
หุ้นตามราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท ซึ่งบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายให้ แก่ FSL จานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท ) รวมเป็ นมูลค่า
ไม่เกิน 100,000,100 บาท สาหรับชาระราคาการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ SBITO จาก FSL โดยการจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษัท เนื่องจากไม่มีการทารายการโดยใช้ สิ่งตอบแทนที่เป็ นตัว
เงิน (Non-Cash Transaction) เนื่องจากบริ ษัทต้ องการที่จะรักษาระดับสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์อนั ไม่แน่นอน
ทางสภาวะตลาด และเพื่อการลงทุนอื่นในอนาคต นอกจากนี ้ การกลับไปรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเดิมที่ได้
ทาสัญญาร่วมทุนกับ SBI Group ประเทศญี่ปนุ่ ที่บริ ษัทมีความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้ ามาโดยต่อเนื่อง ก็ยงั เป็ นการสร้ าง
โอกาสและเพิ่มความเป็ นไปได้ ในการร่วมมือในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ กบั FSL ซึง่ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงในครัง้ นี ้ เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาถัว เฉลี่ย ถ่ว งน า้ หนักของหุ้น ของบริ ษั ท ที่ ท าการซื อ้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย
ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ( ช่วงระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม
2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558) ซึง่ เท่ากับ 3.19 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้ าเกณฑ์ราคาต่า
1.8 มูลค่ าสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
หุ้นสามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท รวมมูลค่า ไม่เกิน 100,000,100
บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว ภายหลังการเพิ่มทุน SBITO (ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นของ SBITO ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500,000,000 บาทเป็ น
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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722,222,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,222,222 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) เพื่อเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มของ SBITO ตามสัดส่วน ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้ SBITO มีจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นเท่ากับ
7,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
1.9 ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการทารายการได้ มาซึง่ หุ้นสามัญ SBITO ดังนี ้
(1) บริ ษั ท สามารถกลับ ไปรั ก ษาสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ใน SBITO ตามเดิ ม ที่ ได้ ท าสัญ ญาร่ ว มทุน กับ กลุ่ม SBI
ประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ บริ ษัทมีความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้ าต่อกันตังแต่
้ การร่วมทุนกันในประเทศกัมพูชา
(2) รักษาสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และศักยภาพในการทากาไรของบริ ษัท
1.10 เงื่อนไขการเข้ าทารายการ
การได้ มาซึ่งหุ้นสามัญ ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสิน ทรัพ ย์ และรายการที่เกี่ ย วโยงกัน ซึ่งมี ขนาด
รายการที่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวม
จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และบริ ษัทมีหน้ าที่ต้องแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายย่อยของบริ ษัทเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันดังกล่าว
ทังนี
้ ้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดโดยบริ ษั ท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการ
เข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงวาระที่มีการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทให้ FSL ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ดังนี ้
รายชื่อ
1. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด

2. พลตารวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

จานวนหุ้น ร้ อยละ (%)
ความสัมพันธ์
138,921,985
25.26  เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษั ท และผู้ขายหุ้น
สามัญของ SBITO ให้ กบั บริ ษัท
 มีกรรมการร่วมกันกับบริ ษัท และ FSL
 มีกรรมการร่วมกันกับบริ ษัท และ SBITO
3,655,614
0.66  เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
 เป็ นกรรมการร่วมกันกับบริ ษัท และ SBITO

จานวนหุ้นไม่ มีสทิ ธิออกเสียง
จานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท
รวมจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง

142,577,599
550,055,032
407,477,433

25.92
100.00
74.08
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1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทารายการ) ได้ พิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบการ
เข้ าทารายการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL เนื่องจากเป็ นการทารายการที่ไม่ต้องใช้ สิ่งตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(Non-Cash Transaction) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ สภาพคล่องของบริ ษั ท และยังท าให้ บ ริ ษั ทยังคงการร่ วมมื อกับ SBI
Group ประเทศญี่ ปนซึ
ุ่ ่งมีประสบการณ์ ด้านบริ ษัทหลักทรัพย์ออนไลน์ และเป็ นกลุ่มบริ ษัททางการเงินที่มีชื่อเสียงชั น้ นา
ของประเทศญี่ ปนุ่ จะช่วยเพิ่มโอกาสความเป็ นไปได้ ในการร่ วมมือในการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์อื่นได้ ใน
อนาคต
สาหรั บความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ทเกี่ ยวกับ รายการเกี่ ยวโยงกัน จากการออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเพื่ อ
จาหน่ายให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) คณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทา
รายการ) มีความเห็นว่า
1) รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ ต้ องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2) เหตุผลและความจาเป็ นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มี
ความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นการช่วยรักษาสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัท
3) ราคาขาย 3.19 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท 15 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติใ นครัง้ นี ้ โดย
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 15 วันทาการก่อนคณะกรรมการบริ ษัทมีมติ เท่ากับ 3.19 บาท คานวณ
จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558
4) มีมติอนุมตั ิวาระที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน รวมถึงการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดดังกล่าว และให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามั ญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
1.12 ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ทที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น เดี ย วกัน กับ คณะกรรมการบริ ษั ท และไม่มี ก รรมการบริ ษั ท ท่า นใดมี
ความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
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ส่ วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการทารายการ
2.1

วัตถุประสงค์ และความจาเป็ นในการเข้ าทารายการ
เนื่ อ งจาก SBITO ได้ ท าบัน ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ FSL เพื่ อ ขอซื อ้ SET Membership เลขที่ 33 และ TFEX
Membership ในมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 180.00 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นเงื่อนไขด้ านราคาที่ SBITO ได้ รับผลประโยชน์ดีที่สดุ หลังจากมี
การเจรจากับบริ ษัทหลักทรัพย์รายอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ SBITO ดาเนินการครบถ้ วนตามเงื่อนไขของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัท ตลาดซื ้อขายสัญญาล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึง่ จะส่งผลให้ SBITO
สามารถเริ่ มดาเนินธุรกิ จนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ได้ แต่ SBITO ได้ ทาการชาระราคาค่าซือ้ SET Membership และ
TFEX Membership ดังกล่าวให้ แก่ FSL ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท
รวมมูลค่า 100,000,000 บาท ส่วนที่เหลืออีกจานวน 80,000,000 บาท จะแบ่งชาระเป็ น 2 งวดด้ วยเงินสดตามเงื่อนไขใน
สัญญาซื ้อขาย SET Membership และ TFEX Membership ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทของ FSL ก็มีมติในคราวเดียวกันที่จะ
จาหน่ายหุ้นสามัญของ SBITO ที่ถืออยูท่ งหมด
ั้
1,000,001 หุ้น ให้ แก่บริ ษัทในราคาเดียวกับที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
โดยมีการตกลงที่จะรับชาระค่าซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จึงได้ มีมติเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 100 บาท
รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 100,000,100 บาท จาก FSL ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่FSL จานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60
บาท) รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท เพื่อชาระราคาค่าซือ้ หุ้นสามัญ ของ SBITO ดังกล่าว ซึ่งการเข้ าซือ้ หุ้น
SBITO จาก FSL นอกจากช่วยลดการทับซ้ อนทางธุรกิจของบริ ษัทในกลุ่ม เนื่องจาก SBITO ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
เช่นเดียวกับบริ ษัท และเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทกลับไป
รักษาระดับสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ที่ประมาณร้ อยละ 44.99 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วของ SBITO ยังถือ
เป็ น การรักษาความสัม พันธ์ อันดี กับ SBI Group ซึ่งเป็ น พัน ธมิ ตรทางธุรกิ จ ที่ มี ความสัม พันธ์ อันดี ต่อ กัน มาเป็ น ระยะ
เวลานาน ทั ง้ นี ้ การเข้ าซื อ้ หุ้ น SBITO จาก FSL ไม่ ต้ องท ารายการโดยใช้ สิ่ ง ตอบแทนที่ เ ป็ นตั ว เงิ น (Non-Cash
Transaction) จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษัท
2.2 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
2.2.1 ข้ อดีของการเข้ าทารายการ
 รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และสร้ างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
การกลับเข้ ารักษาสัดส่วนการร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทกับ SBI GroupในSBITO ตามที่ได้ ทาสัญญา
ร่ วมลงทุนกับ SBI Group ในช่วงก่อตัง้ SBITO จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างสองบริ ษัท ซึ่ง
หากการร่วมบริ หารงานระหว่างบริ ษัท และ SBI Groupใน SBITO ประสบความสาเร็ จอาจนามาซึ่ง
โอกาสในการร่ วมมือทางธุรกิ จในอนาคต ทังนี
้ ้ SBI Groupเป็ นกลุ่มบริ ษัททางการเงินชัน้ นาของ
ประเทศญี่ปนุ่ โดยมีบริ ษัทในกลุม่ คือ SBI Securities ที่มีความชานาญในการให้ บริ การแก่นกั ลงทุน
แบบออนไลน์ โดยมีสดั ส่วนทางการตลาดในแง่ของจานวนบัญชีลกู ค้ าเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ
ญี่ปนกอปรกั
ุ่
บ ความเข้ าใจและประสบการณ์ของบริ ษัทในตลาดทุนไทยที่มีมานานกว่า 25 ปี ซึง่ จะ
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ช่วยเสริ มให้ การบริ หารงานใน SBITOมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และสร้ างผลการดาเนินงาน
ที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นของ SBITO ได้


ลดความทับซ้ อนในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท และป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
SBITO ได้ ท าข้ อ ตกลงกับ FSL เพื่ อ ขอซื อ้ สมาชิ ก ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเลขที่
33(SET Membership) และสมาชิกของบริ ษัท ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (TFEX Membership) โดยSBITOออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุนเสนอขายแก่ผ้ ูถือหุ้น เดิ มเพื่ อ
ชาระค่าSET Membership และ TFEX Membership ซึง่ ทาให้ SBITO มีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจาก
500,000,000 บาท เป็ น 722,222,200บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 7,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 100 บาทซึ่งภายหลังการเพิ่ มทุน แล้ วเสร็ จ จะทาให้ SBIFS บริ ษัท และ FSL ถื อหุ้นใน
SBITO คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 55.00 ร้ อยละ 31.15 และร้ อยละ 13.85 ของจ านวนหุ้ นที่
ออกจาหน่ายแล้ วของ SBITO ตามลาดับ แต่เนื่องจาก FSL เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทอยู่แล้ ว
กอปรกับบริ ษัทและ SBITO ดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์เหมือนกัน จึงอาจทาให้ เกิดการทับซ้ อนทาง
ธุรกิจ ซึง่ อาจนามาซึง่ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทาง FSL จึงไม่มีความประสงค์ที่จะ
ถือหุ้น SBITO โดยตรง ดังนัน้ การเข้ าซือ้ หุ้น SBITO ของบริ ษัท จาก FSL จึงถื อเป็ นการช่วยลด
ความทับซ้ อนทางธุรกิจ และป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตได้



บริ ษัทสามารถรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินได้
บริ ษั ท ช าระค่า หุ้น SBITO ให้ กับ FSL ผ่า นการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ เสนอขายให้ กับ FSL
จานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เป็ นรายการที่ต้องใช้ สิ่ง
ตอบแทนเป็ นตัวเงิน (Non-Cash Transaction) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษัท ซึ่ง
บริ ษัทต้ องการรักษาระดับสภาพคล่องไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์อนั ไม่เน่นอนทางสภาวะตลาดและ
เพื่อการลงทุนอื่นในอนาคต

2.2.2 ข้ อด้ อยของการเข้ าทารายการ
 ผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง
การลงทุนซื ้อหุ้น SBITO จาก FSL มีการชาระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน
31,347,993 หุ้น ให้ แก่ FSL ในราคา 3.19 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท) โดยการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งจะเกิด
ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายในอัตราร้ อย
ละ 5.39 ของจานวนหุ้น ที่ อ อกจาหน่ายแล้ ว ทัง้ หมดภายหลังเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน แบบ
เฉพาะเจาะจงในครัง้ นี ้ ยกเว้ น FSL จะมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ ้น เนื่องจากเป็ นผู้ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครัง้ นี ้เพียงรายเดียว
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2.3 เปรียบเทียบข้ อดีและข้ อด้ อยของการไม่ เข้ าทารายการ
2.3.1 ข้ อดีของการไม่ ทารายการ
 ไม่เกิดผลกระทบจาก Control Dilution ที่ลดลง
หากบริ ษัทไม่เข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นเดิม ทุกรายจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อการลดลงของ
สัดส่วนการควบคุม (Control Dilution) เนื่องจากบริ ษัทจะไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนมาเสนอขาย
2.3.2 ข้ อด้ อยของการไม่ ทารายการ
 การทับซ้ อนในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทในกลุ่ม และอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต
เนื่องจากโครงสร้ างการถื อหุ้นของ SBITO ภายหลังการเพิ่ม ทุนเพื่อซือ้ SET Membership และ
TFEX Membership จะทาให้ SBITO มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 3 รายได้ แก่ SBIFS บริ ษัท และ FSL โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 55.00 ร้ อยละ 31.15 และร้ อยละ 13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ ว
ของ SBITOตามลาดับ โดยบริ ษัท และ SBITO ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เหมือนกัน กอปรกับ FSL
เป็ น ผู้ถื อหุ้น ใหญ่ ในบริ ษั ท อยู่แล้ ว และเป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ใน SBITO ผ่านการถื อ หุ้น ทางตรง ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวอาจทาให้ เกิดการทับซ้ อนในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท รวมถึงอาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตได้


สูญเสียโอกาสในการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรในสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ ้น
SBITO ก่อตังจากการร่
้
วมลงทุนระหว่างบริ ษัท และ SBI Group ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ SBI Group เป็ น
กลุ่มบริ ษัททางการเงินชัน้ นาของประเทศญี่ ปนุ่ โดยมีบริ ษัทในกลุ่มคือ SBI Securities ที่มีความ
ชานาญในการให้ บริ การแก่นกั ลงทุนแบบออนไลน์ โดยมีสดั ส่วนทางการตลาดในแง่ของจานวน
บัญ ชีลูกค้ าเป็ นอันดับ 1 ของประเทศญี่ ปุ่น ในขณะที่ บริ ษัทถือเป็ นหนึ่งในบริ ษัทหลักทรัพย์ ที่มี
ความเข้ าใจและประสบการณ์ ในตลาดทุนไทยมายาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งจากจุดแข็งที่กล่าว ทาให้
บริ ษั ทมีค วามมั่นใจว่า SBITO จะสามารถสร้ างผลการดาเนิน งานที่ดี ได้ ในอนาคต ดังนัน้ หาก
บริ ษัทไม่เข้ าทารายการดังกล่าว อาจสูญเสียโอกาสในการรับรู้สว่ นแบ่งกาไรที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ที่เพิ่มขึ ้น หาก SBITO สามารถสร้ างผลตอบแทนเป็ นไปตามแผนที่วางไว้

2.4 ข้ อดี และข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2.4.1 ข้ อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 การเจรจาเป็ นไปได้ อย่างสะดวกและราบรื่ น
เนื่ องจากการทารายการในครั ง้ นี F้ SL ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษั ท ไม่มี ความประสงค์ จะถื อหุ้น
โดยตรงใน SBITO เนื่องจากจะทาให้ เกิดการทับซ้ อนในการดาเนินธุรกิจระหว่างบริ ษัท และ SBITO ซึ่ง
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เหมือนกันและอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ดังนัน้ เพื่อให้
การทารายการในครัง้ นี ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ FSL จึงขายหุ้นสามัญของ SBITO ให้ กบั บริ ษัท
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ในราคาเดียวกันกับราคาที่ได้ มาจาก SBITO ซึ่งไม่ได้ บวกกาไร จึงทาให้ การเจรจาทังสองฝ่
้
ายในครัง้ นี ้
เป็ นไปได้ ด้วยความราบรื่ น
2.4.2

2.5

ข้ อด้ อยของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 ภาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการพิจารณาเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยง
เนื่องจากคู่สญ
ั ญาในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
คือ FSL ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัททาให้ รายการดังกล่าวถื อเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งขนาดรายการที่เกิด
จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงเท่ากับร้ อยละ 4.68 ของทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัท โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 หรื อมีมูลค่าของ
ขนาดรายการตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิ
จึ งท าให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น และจัด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระเพื่ อ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ซึง่ ทาให้ บริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการพิจารณาเข้ าทา
รายการ

ความเสี่ยงจากการเข้ าทารายการ
 ความเสีย่ งจากการที่ SBITO ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุม่ ลูกค้ าหลักทรัพย์
เนื่องจาก SBITO เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ จึงอาจจะยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับความไว้ วางใจจาก
ลูกค้ าในช่วงแรกของการดาเนินการ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามที่คาดหมายไว้
อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SBITO ประกอบด้ วย 2 กลุม่ หลัก ได้ แก่ SBI Group เป็ นกลุม่ บริ ษัท
ทางการเงินชัน้ นาของประเทศญี่ ปนุ่ โดยมีบริ ษัทในกลุ่มคือ SBI Securities ที่มีความชานาญใน
การให้ บริ การแก่นกั ลงทุนแบบออนไลน์ โดยมีสดั ส่ว นทางการตลาดในแง่ของจานวนบัญชีลกู ค้ า
เป็ นอันดับ 1 ของประเทศญี่ปนุ่ และบริ ษัทที่มีความชานาญ และประสบการณ์ในตลาดทุนไทยมา
ยาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งจากจุดแข็งดังกล่าว บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะช่วยสามารถลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นข้ างต้ นได้


ความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจาก SBITO ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ซึ่งรายได้ หลักของ SBITO จะเกิดจากรายได้
ค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ กับลูกค้ าโดยปริ มาณการซือ้ ขายของลูกค้ า จะ
ขึน้ อยู่กับ ความเชื่ อ มั่น ในภาวะเศรษฐกิ จ และการเมื องภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของลูกค้ า ซึ่งจะส่งผลต่อ
ปริ ม าณการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ดังนัน้ SBITO จึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของ
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ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลทาให้ ผลการดาเนินงานของ SBITO ไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้


ความเสีย่ งจากผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั ิการเข้ าทารายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21สิงหาคม2558 ได้ มีมติอนุมัติให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้ นรายใหญ่ ข องบริ ษั ท จ านวน 1,000,001 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 100 บาท รวมมู ล ค่ า
100,000,100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.85 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วของ SBITO
ภายหลังการเพิ่มทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ FSLเพื่อเป็ นการชาระราคาการ
เข้ าทารายการดังกล่าวจานวน 31,347,993 หุ้นในราคาหุ้นละ 3.19 บาท(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60
บาท) รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท

อย่า งไรก็ต าม หากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติไม่อ นุม ตั ิก ารเข้ าทารายการดังกล่าว จะส่งผลให้ บริ ษัท ไม่
สามารถเข้ าซือ้ หุ้นเพิ่มเติมใน SBITO เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ให้ เป็ นไปตามเดิมที่ได้ ทาสัญญา
ร่วมลงทุนกับ SBI Group ประเทศญี่ ปนุ่ ที่บริ ษัทมีความสัมพันธ์ อนั ดีทางการค้ า รวมถึงอาจส่งผลต่อโอกาสหรื อ
ความเป็ นไปได้ ในการร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
2.6

ผลกระทบจากการไม่ อนุ มัติให้ เข้ าทารายการ
หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติไม่อนุมตั ิการเข้ าทา
รายการดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนี ้
 บริ ษัทจะไม่สามารถกลับไปรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ที่ระดับอัตราร้ อยละ 45 ของหุ้น
ที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SBITO ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงการร่วมลงทุนกับ SBI
Group ประเทศญี่ปนุ่ ส่งผลให้ สทิ ธิในการออกเสียงลดลง (Control Dilution) จากเดิมที่อตั ราร้ อย
ละ 44.99 ของสิทธิออกเสียงทังหมด
้
เหลือเพียงร้ อยละ 31.15 ของสิทธิออกเสียงทังหมด
้
รวมทัง้
สิทธิในการได้ รับผลตอบแทนลดลง (EPS Dilution) จากเดิมที่อตั ราร้ อยละ 44.99 ของกาไรสุทธิ
เหลือเพียงร้ อยละ 31.15 ของกาไรสุทธิ


ตังแต่
้ มีการร่วมลงทุนกับ SBI
Group ในการจัดตัง้ SBITO บริ ษัทได้ ใช้ เงินลงทุนไปแล้ วทังสิ
้ ้น
ประมาณ 225.00 ล้ านบาท แต่ยงั ไม่ไ ด้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนเลย เนื่องจาก SBITO ยังไม่
สามารถเริ่ มดาเนินธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ได้
(SBITO อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเพื่อให้ สามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ คาดว่าจะเริ่ มดาเนินการได้ ในเดือน
พฤศจิกายน 2558) การที่ สทิ ธิในการได้ รับผลตอบแทนจาก SBITO ในส่วนของบริษัทลดลงจาก
อัตราร้ อยละ 44.99 ของกาไรสุทธิ (ก่อนที่บริ ษัทจะสละสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ FSL) เหลือ
เพียงร้ อยละ 31.15 ของกาไรสุทธิ ส่งผลกระทบให้ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ รับคืนเงินลงทุน
ล่าช้ ากว่ากาหนดเดิมที่เคยประมาณการไว้
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บริ ษัทอาจสูญเสียความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้ ากับ SBI
Group ซึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่
ผู้บริ หารบริ ษัทได้ ไปเชิญชวนให้ มาลงทุนธุรกิจร่วมกัน ตังแต่
้ SBIR และ SBITO รวมถึงอาจส่งผลต่อ
โอกาสหรื อความเป็ นไปได้ ในการร่วมมือกันทางธุรกิจในอนาคต

ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิการเข้ าทารายการ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดาเนินธุรกิจของ SBITO เนื่องจาก
ปั จจุบนั SBITO รอเพียงการโอนสิทธิ สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกของบริ ษัท ตลาด
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“TFEX”) จาก FSL เท่านัน้ โดยการโอนสิทธิ ดงั กล่ าวจะ
เกิดขึ ้นได้ ต่อเมื่อ SBITO ผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติของ TCH ซึ่งกาหนดว่าต้ องมีส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 500
ล้ า นบาท เบื ้องต้ น จากการสอบถามจากฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัท คาดว่า จะโอนสิท ธิ ด งั กล่า วได้ ภายในวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2558 นี ้ และจะสามารถดาเนินธุรกิจได้ ทนั ที
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ส่ วนที่ 3 : ความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการ
ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ SBITO จาก FSL โดยจ่าย
ค่าตอบแทนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ FSL (การออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement)) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทในครัง้ นี ้ ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระได้ พิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามทฤษฎีทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป 6 วิธี ประกอบด้ วย
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
2) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
3) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
5) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ได้ แยกการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาหุ้นสามัญของ SBITO และราคาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1 การประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของ SBITO
ภายหลังจากพิจารณาข้ อจากัดและความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแต่ละวิธีแล้ ว ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ ตดั สินใจเลือกใช้ วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามทฤษฎีทางการเงินในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ SBITO
รวม 6 วิธี ได้ แก่
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
2) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
3) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
5) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่ าหุ้นของแต่ ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี ้
1) วิธีมูลค่ าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
ไม่ ส ามารถประเมิ น มู ล ค่ า หุ้น โดยวิ ธี นี ค้ านวณนี ไ้ ด้ เนื่ อ งจาก SBITO ไม่ ได้ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาตลาด
2) วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของ SBITO ตามงบการเงิน ณ
ขณะใดขณะหนึ่ง หารด้ วยจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว ทัง้ หมด โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ข้อมูลงบการเงินของ
SBITO ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ที่จดั ทาโดย SBITO ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงผลกระทบจากการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของ SBITO จานวน 222,222,200 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
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100 บาท เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ของ
SBITO เพื่อนามาคานวณมูลค่าตามบัญชี ซึง่ สามารถคานวณได้ ดังนี ้
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 - ก่ อนเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนทีเ่ พิ่มขึ ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น – หลังเพิ่มทุน
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ ว – หลังเพิ่มทุน
มูลค่ าหุ้นตามบัญชีของ SBITO
หมายเหตุ :

500.00
(18.53)
481.47
222.22
703.69
7.22
97.43

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท/หุ้น

SBITO อยูร่ ะหว่างดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ใช้ จานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่ อค านวณมู ล ค่ าหุ้ นสามั ญ ของ SBITO ซึ่ ง ภายหลั ง การเพิ่ มทุ น ดั ง กล่ า ว SBITO จะมี จ านวนหุ้ น เท่ ากั บ
7,222,222 หุ้น ซึ่งวิธีนีจ้ ะได้ มูลค่ าหุ้นสามัญของ SBITO เท่ ากับ 97.43 บาทต่ อหุ้น (ปั ดเศษจาก 97.4340 บาท
ต่ อหุ้น) ซึ่งมีมูลค่ าต่ากว่ าราคาซือ้ หุ้นสามัญเท่ ากับ 2.57 บาทต่ อหุ้น หรือต่ากว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 2.57
3) วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนีค้ านวณโดยใช้ ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของ SBITO ตามงบการเงิน ณ
ขณะใดขณะหนึง่ มาทาการปรับปรุงรายการต่างๆ เพื่อให้ สะท้ อนฐานะทางการเงินและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ งของ
SBITO เสียก่อน จากนันจึ
้ งนามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ วมาหารด้ วยจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณารายการที่สาคัญในงบการเงินของ SBITO ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2558 ซึ่งได้ พิจารณาถึงผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SBITO จานวน 222,222,200 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 2,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ของ SBITO เพื่อนามาคานวณตามวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี โดยสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 - ก่ อนเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนทีเ่ พิ่มขึ ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น – หลังเพิ่มทุน
หัก เงินลงทุนในหลักทรัพย์

500.00
(18.53)
481.47
222.22
703.69
(9.89)/1

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

ปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ ข อง SBITO ให้ เป็ น
มู ล ค่ า ปั จจุ บั น โดยอ้ างอิ ง จาก
มูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่
9 ก.ย.2558
- หน้ า 25 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น – หลังเพิ่มทุนและปรับปรุ ง

693.80

จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ ว – หลังเพิ่มทุน (ล้ านหุ้น)
มูลค่ าหุ้นตามบัญชีของ SBITO

7.22
96.09

หมายเหตุ : /1- ปรั บ ปรุ ง รายการเงิ น ลงทุน ในหน่ ว ยลงทุ น “KFSPLUS” “KTPLUS” “TMBMPLUS” และ “SCBSFFPLUS-I” ซึ่ง ณ วัน ที่ 9
กั น ยา ยน 2558 SBITO ถื ออยู่ จ าน วน 6,114,743.1552 ห น่ วย 9,625,102.2667 ห น่ วย 4,487,744.2357 ห น่ วย แ ล ะ
9,686,824.9493 หน่ ว ย รวมทัง้ สิ น้ 29,914,414.6069 หน่ ว ย โดยค านวณเที ย บกับ ราคาหน่ ว ยลงทุน สุท ธิ (NAV) ณ วัน ที่ 9
กันยายน 2558 ซึ่งมีมลู ค่ารวมเท่ากับ 370.45 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ SBITO มีการขาย TMBPLUS ออก เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2558 จึงมีการ
ด้ อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวประมาณ 9.89 ล้ านบาท

การประเมินมูลค่ าหุ้นด้ วยวิธีนีจ้ ะได้ มูลค่ าหุ้นเท่ ากับ 96.09 บาทต่ อหุ้น (ปั ดเศษจาก 96.0942 บาทต่ อ
หุ้น) ซึ่งมีมูลค่ าต่ากว่ าราคาซือ้ หุ้นสามัญเท่ ากับ 3.91 บาทต่ อหุ้น หรือต่ากว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 3.91
4) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
การคานวณมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้คานวณโดยใช้ ข้อมูลมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share;
BVPS) จากงบการเงินตามงบการเงิน ณ ขณะใดขณะหนึง่ มาคูณกับค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
(P/BV Ratio; PBVR) ของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับธุรกิจของบริ ษัท โดยหลักเกณฑ์ในการใช้
เลือกคูเ่ ทียบ (Peer Group) ในการประเมินราคา ดังนี ้
1) เป็ น บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ซึ่งประกอบธุรกิ จนายหน้ าซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ และซื อ้ ขายตราสาร
อนุพนั ธ์ผา่ นระบบอินเตอร์ เน็ต มีทงหมด
ั้
30 แห่ง (ศึกษาข้ อมูลได้ จากตารางสรุปเกณฑ์การ
เลือกใช้ คเู่ ทียบ)
2) เป็ นบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ : จากกรอบการพิจารณาข้ อนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ตดั บริ ษัท
หลักทรัพย์จานวน 24 แห่ง ออกจากการเปรี ยบเทียบ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
3) เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่มีสดั ส่วนรายได้ จากนักลงทุนรายย่อยเป็ นหลัก
4) เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่มีข้อมูลราคาตลาด ข้ อมูลอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
(P/BV) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ครอบคลุมในช่วงย้ อนหลัง 360 วันทา
การ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ ในการประเมินมูลค่าหุ้น โดยย้ อนหลั ง
ตังแต่
้ วนั ที่ 20 สิงหาคม 2558
5) เป็ นบริ ษัทหลักทรัพ ย์ที่มีสภาพคล่องการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยวัดจากอัตรา
หมุนเวียนการซื ้อขาย ที่เกินกว่าร้ อยละ10 ขึ ้นไป ตังแต่
้ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557– วันที่ 20
สิงหาคม 2558

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

โดยสามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี ้

อันดับ

บริษัทหลักทรัพย์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (AEC)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน) (AIRA)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน) (APPLE)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด (ASL)
บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (ASP)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด (AWS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (BLS)
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (CGH)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด (CIMBS)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (CNS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด (DBSV)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน) (FSS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด (GLOBLEX)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) (IVG)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (KGI)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด (KKTRADE)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (KS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) (KSS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (KTBST)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (KTZ)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) (LHS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(MBKET)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) (PHATRA)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (PST)
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (RHBOSK)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (SCBS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (TISCO)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (TNS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด (TRINITY)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(UOBKH)

23
24
25
26
27
28
29
30

เป็ นบริษัท
จด
ทะเบียนใน
ตลาด
หลักทรัพย์
ฯ
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มีข้อมูล
มีสัดส่ วน
P/BV, P/E
นักลงทุน
ย้ อนหลัง 360
รายย่ อย
วันนับจาก
เป็ นส่ วน
วันที่
ใหญ่
20ส.ค.58






























































อัตรา
หมุนเวียน
การซือ้ ขาย
มากกว่ า
ร้ อยละ 10
597.94



137.54


65.04

68.54

41.79


133.82






11.41







18.87
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

ดังนัน้ จากข้ อมูลในตารางข้ างต้ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงได้ เลือกใช้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่มีเกณฑ์
ตามกาหนดจานวน 5 บริ ษัท มาเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ เปรี ยบเทียบในการคานวณ ดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (CNS)
2) บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
3) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (KGI)
4) บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (MBKET)
5) บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (UOBKH)
สาหรับการคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
บัญชีนนั ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ใช้ ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (PBVR) ตังแต่
้ วนั ทาการ
สุดท้ ายก่อนหน้ าวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ เห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญ ของ SBITO จาก FSL ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 360 วัน ท าการ หรื อ ตัง้ แต่วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2557- วัน ที่ 20
สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดในการคานวณ ดังนี ้
หลักทรัพย์
CNS
FSS
KGI
MBKET
UOBKH
ค่ าเฉลี่ย
ราคาต่ อหุ้น (บาท)
ที่มา: SETSMART

7 วัน
15 วัน
0.92
0.92
0.78
0.78
1.20
1.21
2.62
2.57
0.65
0.66
1.24
1.23
120.37 119.55min

P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่ า)
30 วัน 60วัน 90วัน 120วัน 180วัน 270 วัน 360วัน
0.92
0.92
0.93
0.96
0.97
0.98
0.97
0.79
0.79
0.81
0.83
0.86
0.90
0.91
1.23
1.27
1.31
1.37
1.40
1.38
1.33
2.54
2.55
2.60 2.64
2.79
2.80
2.67
0.66
0.67
0.68
0.68
0.70
0.72
0.72
1.23
1.24
1.26
1.30
1.34
1.35
1.32
max
119.74 120.82 123.20 126.30 130.84 131.82
128.64

จากการคานวณมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) ของ SBITO (ตามวิธีท่ ี 2) มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้นของ
SBITO เท่ ากับ 97.43 บาท (ปั ดเศษจาก 97.4340 บาทต่ อหุ้ น) ดังนั น้ การประเมินมูลค่ าหุ้นโดยการนามูลค่ า
ตามบัญชีต่อหุ้น คูณด้ วยค่ าเฉลี่ย PBVR ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ที่มีลั กษณะใกล้ เคียงกับ
บริ ษัทจานวน 5 บริ ษัท จะได้ มูลค่ าหุ้นอยู่ระหว่ าง 119.55 – 131.82 บาทต่ อหุ้น ซึ่งมีมูลค่ าสูงกว่ าราคาซือ้ หุ้ น
สามัญเท่ ากับ 19.55 - 31.82 บาทต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 19.55 ถึงร้ อยละ 31.82
5) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
เนื่ องจาก SBITO มี ผลประกอบย้ อ นหลัง 12 เดื อ น สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 ขาดทุน จึ งไม่
สามารถประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ได้
6) วิธีมูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่าหุ้น ตามวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่คานึงถึงผลการดาเนินงานของ SBITO ในอนาคต โดยการ
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นด้ วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม การ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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คานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตอ้ างอิงจากประมาณการทางการเงินของ SBITO ในระยะเวลา 6 ปี (ตังแต่
้ ปี 2558
– 2563) โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานว่าธุรกิจของ SBITO จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการ
เปลี่ย นแปลงอย่างมี นัย สาคัญ เกิ ดขึน้ และเป็ น ไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิ จและสถานการณ์ ในปั จจุบัน หลังจากนัน้ จึ ง
นากระแสเงิ นสดสุทธิ สาหรั บส่วนของผู้ ถื อหุ้น (Free Cash Flow to Equity) มาคิด ลดให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบันด้ วยอัต รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Cost of Equity ; Ke) ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ได้ นาผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจาก
การทารายการในครัง้ นี ้ มาพิจารณาในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
คาอธิบายข้ อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
ประมาณการทางการเงินของ SBITO จัดทาขึ ้นเป็ นระยะเวลา 6 ปี ตังแต่
้ ปี 2558 (เริ่ มเดือนกันยายน
2558) – ปี 2563 โดยใช้ งบการเงิ น ของ SBITO งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2558 สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 ที่ จัด ทาโดย
SBITO ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาประมาณการทางการเงินของ SBITO โดยอ้ างอิงข้ อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับ
จาก SBITO อาทิ งบการเงิน รายงานประจาปี และข้ อมูลที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะทัว่ ไป และจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหาราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SBITO เพื่อเปรี ยบเทียบ
กับ ราคาเสนอซื ้อครั ง้ นีเ้ ท่านัน้ โดยหากภาวะเศรษฐกิ จและปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มี ผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
SBITO รวมทัง้ สภาพธุรกิจภายใน SBITO มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ จากสมมติฐานที่กาหนด มูลค่า หุ้นที่
ประเมินได้ ตามวิธีนีย้ ่อมจะต้ องเปลี่ยนแปลงไปด้ วยเช่นกัน โดยในการจัดทาสมมติฐานประมาณการทางการเงินของ
กิจการในครัง้ นี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจะคานึงถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และจะเน้ นเรื่ องการ
คงไว้ ตามข้ อมูลที่เคยเกิดขึ ้นจริ งเป็ นสาคัญ
1. ประมาณการรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของ SBITO ประกอบด้ วย รายได้ ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ รายได้
ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ อื่นๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดข้ อสมมติฐานสาหรับรายได้ แต่ละประเภท ดังนี ้
1.1 รายได้ คา่ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์
ข้ อสมมติฐาน
คาอธิบายและข้ อมูลประกอบข้ อสมมติฐาน
 ป ระ ม า ณ ก า ร - ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์รวมของประเทศไทยสาหรับ
มู ล ค่ า ซื ้อ ข า ย
ประมาณการปี 2558 เท่ากับ 40,000 ล้ านบาทต่อวัน
หลักทรัพย์รวม
- อ้ างอิงมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยในช่วง 8 เดือนของปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 42,048 บาทต่อวัน
โดยปรับลดมูลค่าการซื ้อขายประมาณ 5% เพื่อให้ สอดคล้ องกับมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
- ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตของมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ ปี 2559 เป็ นต้ น
ไปเท่ากับ 3% ต่อปี อ้ างอิงตามเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
- SBITO คาดว่าจะเริ่ มมีรายได้ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การได้ รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้ องตามกาหนดเวลาที่วางแผนไว้
 ป ระ ม า ณ ก า ร - ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ ประมาณการส่ ว นแบ่ ง การตลาดการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์
ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ของ SBITO โดยอ้ างอิงเป้าหมายส่วนแบ่งตลาดจากแผนการตลาดในการเพิ่มบัญชีลกู ค้ าแต่ละ
ก า ร ซื ้ อ ข า ย
ประเภทเป็ นรายเดือนสาหรับปี ที่ 1 ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท โดยกาหนดเป้าหมายส่วนแบ่ง
ห ลั ก ท รั พ ย์
ตลาดสาหรับเดือนแรกที่เริ่ มมีรายได้ เชิ งพาณิ ชย์ เท่ากับ 0.32% ของมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพ ย์
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ข้ อสมมติฐาน
(Market Share)

คาอธิบายและข้ อมูลประกอบข้ อสมมติฐาน
รวม จานวนบัญชีลกู ค้ าเพิ่มขึ ้นจนถึงสิ ้นปี ที่ 1 ประมาณ 30,000 ราย โดยบริ ษัทกาหนดเป้าหมาย
ส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 2.39% ของมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์รวม และตังแต่
้ ปีที่ 2 ประมาณการ
จานวนบัญชีลกู ค้ าเติบโตขึ ้นปี ละ 3% ตามแผนการตลาดที่ได้ รับจากบริ ษัท ซึ่งประมาณการส่วน
แบ่งตลาดจะเพิ่มขึ ้นในทิศทางเดียวกันไปตลอดจนกระทัง่ ปี ที่ 5 กาหนดเป้าหมายส่วนแบ่งตลาด
เท่ากับ 4.24% ของมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์รวม
 ป ระ ม า ณ ก า ร - ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการอัตราค่าบริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ของ SBITO โดย
อั ต ราค่ า บริ ก าร
อ้ างอิงอัตราค่าบริ การตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท ทังนี
้ ้ในช่วง 4 เดือนแรกตังแต่
้ เริ่ มมีรายได้ เชิง
ซื ้ อ ข า ย
พาณิชย์ SBITO มีแผนการตลาดลดอัตราค่าบริ การเป็ นกรณีพิเศษ
หลัก ทรั พ ย์ แ บบ - ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตของอัตราค่าบริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ ตลอดปี
ออนไลน์
ประมาณการไว้ เท่ากับ 0% ต่อปี
1.2 รายได้ ดอกผลรับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการดอกเบี ้ยรับจากเงินฝากในธนาคารและดอกผลจากการ
บริ หารกระแสเงินสดที่มีอยู่ ทังส่
้ วนเงินสดที่ได้ จากเงินเพิ่มทุนที่อยูร่ ะหว่างรอการลงทุนและ/หรื อกระแสเงินสดคงเหลือ
ในแต่ละปี โดยกาหนดอัตราดอกเบี ้ยรับและดอกผลอื่นเฉลีย่ เท่ากับ 0.50% ของเงินสดคงเหลือเฉลีย่ ในแต่ละปี
1.3 รายได้ อื่น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการรายได้ อื่น คือ ดอกเบี ้ยรับจากลูกหนี ้หลักทรัพย์ซึ่งใช้ บริ การซื ้อ
ขายหลักทรัพย์แบบบัญชีเครดิต (Margin Loan) โดยกาหนดอัตราดอกเบี ้ยรับจากลูกหนี ้หลักทรัพย์เท่ากับ 0.50%
ของยอดลูกหนี ้หลักทรัพย์คงเหลือเฉลี่ยในแต่ละปี อ้ างอิงตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่
FSS กาหนดคิดกับลูกค้ าหลักทรัพย์ของ FSS เช่นกัน
ตารางสรุปรายได้ ของ SBITO
(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ก.ย.-ธ.ค.)
1)
รายได้ ค่ า นายหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์
2.28 174.27 282.27 338.53 404.92 458.35
แบบออนไลน์
2)
รายได้ ดอกผลรับ
0.20 0.95 0.67 0.89 1.38 2.00
3)
รายได้ อื่น
0.10 1.99 2.94 3.53 4.22 4.77
รวมรายได้
2.58 177.22 285.87 342.95 410.52 465.13
ประเภท

2. ประมาณการต้ นทุน และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้ างต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของ SBITO แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท และ
กาหนดข้ อสมมติฐานสาหรับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายแต่ละประเภท ดังนี ้
2.1 ต้ นทุนค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการต้ นทุนค่าธรรมเนียมและค่าบริ การของ
หน่วยงานกากับต่างๆที่เกี่ยวข้ อง อาทิ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดซื ้อขายอนุพนั ธ์ สานักหักบัญชี
เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การส่วนที่ผนั แปรตามมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ เท่ากับ
0.0078% ของมูลค่าการซือ้ ขาย และ 2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การส่วนที่ค งที่ เท่ากับ 2.00 ล้ านบาท/เดือ น ที่
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระก าหนดอัต ราเติ บ โตเท่ า กับ 0% ต่ อ ปี โดยเริ่ ม ค านวณด้ ว ยอัต ราดัง กล่า วตัง้ แต่เดื อ น
พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป ทัง้ นี ้ประมาณการสาหรับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
อ้ างอิงข้ อมูลค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งจากเดือนมิถนุ ายน 2558
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามข้ อมูลตามที่
ได้ รับ จากบริ ษั ท ตามแผนอัต ราก าลังพล ซึ่ง ก าหนดให้ 3 เดื อ นแรกที่ เริ่ ม มี รายได้ เชิ ง พาณิ ช ย์ (เริ่ ม ตัง้ แต่เดื อ น
พฤศจิกายน 2558) เท่ากับ 4.43 ล้ านบาท/เดือน หลังจากนันปรั
้ บเพิ่มขึ ้นเป็ นเท่ากับ 4.76 ล้ านบาท/เดือน ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตเท่ากับ 3% ต่อปี ตงแต่
ั ้ ปีที่ 2 เป็ นต้ นไป อ้ างอิงตามเป้าหมายอัตราเงินเฟ้ อของ
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ประมาณการสาหรับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงข้ อมูลค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้นจริ งจากเดือนมิถนุ ายน 2558
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษาระบบ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้ อมูล และระบบออนไลน์ ตามที่ได้ รับจากบริ ษัท ซึ่งกาหนดให้ 12 เดือนแรกที่เริ่ มมี
รายได้ เชิงพาณิชย์ (เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2558) เท่ากับ 29.77 ล้ านบาท/ปี ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระกาหนด
อัตราเติบโตเท่ากับ 15% ต่อปี ตงแต่
ั ้ ปีที่ 2 เป็ นต้ นไป อ้ างอิงตามที่บริ ษัทกาหนด ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับค่าเฉลีย่ การเติบโต
ของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวที่ FSS จ่ายในอดีตที่ผา่ นมา
ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ การตลาดและการสร้ าง Brand ที่ป รึ กษาทางการเงิน อิสระได้ ป ระมาณการค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ
การตลาดและการสร้ าง Brand ตามข้ อมูลตามที่ได้ รับจากบริ ษัทตามแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
คือ 1) ค่าการตลาดส่วนที่ผนั แปรตามจานวนสมาชิกลูกค้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ตังแต่
้ 433 บาท/ราย ถึง 1,683 บาท/
ราย ขึ ้นอยู่กับประเภทของลูกค้ า โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ อตั ราดังกล่าวตลอดปี ประมาณการ และ 2) ค่า
การตลาดส่วนที่คงที่สาหรับ 12 เดือนแรกที่เริ่ มมีรายได้ เชิงพาณิชย์ (เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2558) เท่ากับ 50.00
ล้ านบาท หลังจากนันไม่
้ มีคา่ การตลาดส่วนคงที่ดงั กล่าวอีก
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ ตามข้ อมูลตามที่
ได้ รับจากบริ ษัท ซึง่ กาหนดให้ 12 เดือนแรกที่เริ่ มมีรายได้ เชิงพาณิยช์ (เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2558) เท่ากับ 2.69
ล้ านบาท/เดือน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตเท่ากับ 3% ต่อปี ตงแต่
ั ้ ปีที่ 2 เป็ นต้ นไป อ้ างอิงตาม
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย ทังนี
้ ้ประมาณการสาหรับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระอ้ างอิงข้ อมูลค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งจากเดือนมิถนุ ายน 2558
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์เกี่ยวกับส่วนตกแต่งสานักงาน เครื่ องใช้ สานักงาน และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตามนโยบายการตัดค่า
เสื่ อ ม ซึ่ ง ก าหนดอายุก ารตัด ค่ า เสื่ อ ม 5 ปี และได้ ประมาณการค่ า ตัด จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนเกี่ ย วกั บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และ software คอมพิวเตอร์ ตามนโยบายการตัดค่า เสื่อม ซึ่งกาหนดอายุการตัดค่า
เสือ่ ม 10 ปี โดยอ้ างอิงประมาณการลงทุนสินทรัพย์ตา่ งๆ ตามข้ อมูลกาหนดเวลาที่ได้ รับจากบริ ษัท
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน จากข้ อมูลโครงสร้ างทางการเงินของ SBITO ซึ่งบริ ษัทไม่มีแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการ
กู้ยืม ดังนันค่
้ าใช้ จ่ายทางการเงิน คือ ดอกเบี ้ยจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี ้หลักทรัพย์ซงึ่ ได้ ทาธุรกรรมขายหลักทรัพย์แล้ วแต่ยงั ไม่
โอนเงินออกไปจากบัญชี โดยเก็บไว้ เพื่อรอหักบัญชีอตั โนมัติกรณีจะทาธุรกรรมซื ้อหลักทรัพย์ในอนาคต ซึ่ง SBITO
สามารถน าเงิ น สดส่วนนีไ้ ปหาดอกผลได้ แต่ต้อ งด าเนิ น การตามกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและด้ ว ยความระมัด ระวัง
รอบคอบ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการอัตราดอกเบี ้ยจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี ้หลักทรัพย์เท่ากับ 1.00% ของ
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ยอดเจ้ าหนี ้หลักทรัพย์คงเหลือเฉลี่ยในแต่ละปี อ้ างอิงตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท และเป็ นอัตราเดียวกันกับที่ FSS
กาหนดให้ แก่ลกู ค้ าหลักทรัพย์ของ FSS เช่นกัน
2.8 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับ 20% ของ
กาไรสุทธิสาหรับปี 2558 ตามประกาศกรมสรรพากรเรื่ องการปรับลดอัตรารัษฎากร หลังจากนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ ประมาณการอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับ 30% ของกาไรสุทธิสาหรับปี 2559 เป็ นต้ นไป
ตารางสรุปต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของ SBITO
(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2558
ประเภท
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ก.ย.-ธ.ค.)
1) ต้ นทุนค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
5.90 53.83 68.03 76.81 87.17 95.50
2) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
18.25 56.88 58.08 59.82 61.62 63.46
3) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษาระบบ
4.96 30.52 35.09 40.36 46.41 53.37
4) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การตลาดและการสร้ าง 21.06 49.73 18.36 18.91 19.48 20.07
Brand
5) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ
13.68 32.44 33.41 34.42 35.45 36.51
6) ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์และค่าตัดจาหน่าย
6.98 40.24 40.24 40.20 39.88 39.44
7) ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
0.30 5.97 8.82 10.58 12.65 14.32
8) ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
- 6.71 40.23
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย 71.12 269.61 262.05 281.10 309.37 362.91
3. ประมาณการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดข้ อสมมติฐานสาหรับการลงทุนตลอดปี ประมาณการ ดังนี ้
3.1 การลงทุน ซื อ้ ใบอนุญ าต ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น อิ สระได้ ป ระมาณการงบลงทุน ซือ้ SET membership และ TFEX
Membership ตามข้ อ ตกลงการซื อ้ ขายใบอนุญ าตระหว่า ง SBITO และ FSL ซึ่ง เท่ า กับ 180.00 ล้ า นบาท รวม
ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตซึง่ ต้ องจ่ายให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 18.00 ล้ านบาท (อัตรา 10% ของราคา
ซื ้อขายใบอนุญ าต) รวมเป็ นงบลงทุนทัง้ สิ ้น 198.00 ล้ านบาท ซึ่งกาหนดการชาระค่าซือ้ ใบอนุญ าต คือ งวดที่ 1
ภายในเดือนกันยายน 2558 จานวน 100.00 ล้ านบาท และค่าธรรมเนียมจานวน 18.00 ล้ านบาท งวดที่ 2 จานวน
40.00 ล้ านบาท ภายใน 1 ปี นบั จากวันโอนใบอนุญาต และงวดที่ 3 จานวน 40.00 ล้ านบาท ภายใน 2 ปี นบั จากวัน
โอนใบอนุญาต
3.2 ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาต TCH ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการงบลงทุนขอใบอนุญาตจากสานักหัก
บัญชี (TCH) จานวน 9.00 ล้ านบาท ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท ซึง่ มีกาหนดชาระภายในเดือนกันยายน 2558
3.3 การลงทุนระบบออนไลน์ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการงบลงทุนงานระบบออนไลน์เพื่อให้ ระบบเสร็ จ
สมบูรณ์ พร้ อมเปิ ดดาเนินงาน รวมทังสิ
้ ้นจานวน 113.02 ล้ านบาท ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท ซึ่งมีกาหนดชาระ
ภายในเดือนกันยายน 2558
3.4 การจาหน่ายเงินลงทุน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการจาหน่ายเงินลงทุน รวมทังสิ
้ ้นจานวน 380.00 ล้ าน
บาท ซึ่งเป็ นการบริ หารเงินสดในกิจการระหว่างรอการลงทุน โดยกาหนดให้ จาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวภายในเดือน
กันยายน 2558 สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่ต้องลงทุนด้ านต่างๆ ตามข้ อ 3.1-3.3 ข้ างต้ น
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4. ประมาณการโครงสร้ างทุน
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จัดทาประมาณการโครงสร้ างทุนตามข้ อมูลสารสนเทศที่ FSS รายงาน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ SBITO โดยจะมีการเพิ่มทุนจานวน 222.22 ล้ านบาท โดยการออกเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 2,222,222 หุ้น ในราคาเสนอขาย 100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) การชาระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะดาเนินการภายในเดือนกันยายน 2558
5. ประมาณการงบกระแสเงินสด
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จัดทาประมาณการงบกระแสเงินสดตามข้ อสมมติฐานโครงสร้ างรายได้
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตารางสรุปประมาณการงบกระแสเงินสดของ SBITO
(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2558
ประเภท
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ก.ย.-ธ.ค.)
1) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
-7.27 -161.10 11.88 78.95 113.77 119.67
2) กระแสเงินสดจากการลงทุน
59.98
3) กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
222.22
รวมกระแสเงินสดสุทธิ 274.93 -161.10 11.88 78.95 113.77 119.67
กระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่ วนของผู้ถอื หุ้น 52.71 -161.10 11.88 78.95 113.77 119.67
(Free Cash Flow to Equity; FCFE)
อัตราส่วนคิดลด
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ จะใช้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้น (Ke) ซึง่ คานวณได้ จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี ้
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Ke ) = Rf + β ( Rm – Rf )
โดยที่
Risk free Rate (Rf )
= อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 40 ปี ซึง่ มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 3.90 ณ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
= ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของหุ้นของบริ ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
Beta (β)
ไทย ย้ อนหลัง 1 ปี (รายวัน) ตังแต่
้ วนั ที่ 15 กันยายน 2557 – วันที่ 20 สิงหาคม
2558 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงค่าเฉลีย่ Beta ของ Peer (ข้ อมูลจาก
E-Finance Thai) ซึง่ ได้ คา่ Beta เท่ากับ 0.21
Market Return (Rm)
= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลีย่ ย้ อนหลัง
40 ปี ตังแต่
้ ปี 2518 – 2558 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 14.02
ทังนี
้ ้ เมื่อนาตัวแปรดังกล่าวมาคานวณ จะได้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) เท่ากับร้ อยละ 5.99 ต่อปี
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มูลค่ ากระแสเงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow)
ประมาณมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี ้
Terminal Value
= ((FCFE6 x (1 + G)) / (Ke – G)
โดยที่
FCFE6
= มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปี ที่ 6 (ปี 2563)
G
= อัตราการเพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอดภายหลังปี
ประมาณการ (Going Concern Basis) กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 0 ต่อปี
Ke
= อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 5.99 ต่อปี
จากข้ อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ น สามารถคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสาหรับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และได้ มลู ค่าหุ้น ดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558F
2559F 2560F 2561F 2562F 2563F
(ก.ย.-ธ.ค.)
กระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
52.71 (161.10) 11.88 78.95 113.77 119.67
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
48.89 (149.08) 10.37 65.04 88.42 87.75
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณ 1,464.95
การ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,616.34
บวก มูลค่าเงินสดและเงินลงทุน-สุทธิ (Non-operating Assets)
18.88
รวมมูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่ วนของผู้ถอื 1,635.22
หุ้น
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
7.22
มูลค่ าหุ้น (บาท/หุ้น)
226.42
การประเมินมูลค่ าหุ้ นโดยวิธีนี ้ จะได้ มูลค่ าหุ้ นเท่ ากับ 226.42 บาทต่ อหุ้ น ซึ่งมีมูลค่ าสูงกว่ า
ราคาซือ้ หุ้นสามัญเท่ ากับ 126.42 บาทต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 126.42
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ตารางสรุ ปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลค่ าโดยวิธีต่างๆ สาหรับ SBITO
สูงกว่ า (ต่ากว่ า) สูงกว่ า (ต่ากว่ า)
มูลค่ าหุ้นที่
ราคาซือ้
ราคาซือ้ หุ้น
ราคาซือ้ หุ้น
วิธีประเมินมูลค่ า
ประเมินได้
(บาท/หุ้น)
สามัญ
สามัญ
(บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)
(%)
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด
N/A
100.00
N/A
N/A
2) วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี*
97.46
100.00
(2.54)
(2.54%)
3) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี*
96.09
100.00
(3.91)
(3.91%)
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
119.55 100.00
19.55 - 31.82
19.55% ตามบัญชี
131.82
31.82%
5) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ
N/A
100.00
N/A
N/A
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
226.42
100.00
126.42
126.42%
หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SBITO ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
500,000,000 บาท เป็ น 722,222,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ SBITO จานวน
2,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ที่มา : การประเมินราคาโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ เลือกวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นทีเ่ ห็นว่ามีความเหมาะสม 1 วิธี ได้ แก่
เปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี คานวณได้ มลู ค่าหุ้นสามัญของ SBITO เท่ากับ 119.55 - 131.82
บาทต่อหุ้น ซึง่ มีมลู ค่าสูงกว่าราคาซื ้อหุ้นสามัญเท่ากับ 19.55 - 31.82 บาทต่อหุ้น หรื อสูงกว่าคิดเป็ นร้ อยละ 19.55 31.82 ดังนัน้ การซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL ในราคา 100 บาทต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
มีความคุ้มค่าและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึง่ มีเหตุผลในการเลือกใช้ วิธีการประเมิน สรุปได้ ดงั นี ้
สรุ ปวิธีการประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของ SBITO ที่เลือกใช้
1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ เป็ นวิธีที่นาค่าเฉลีย่ ของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (PBVR)
ของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับธุรกิจของบริ ษัทจานวน 5 บริ ษัท มาใช้ ในการคานวณกับมูลค่า
ตามบัญ ชี ต่อหุ้นของบริ ษั ท (BVPS) และอัตราส่วนกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (EPS) ของบริ ษัท ตามลาดับ เพื่อให้ ได้ ราคาหุ้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าอัตราส่วน PBVR ที่เฉลีย่ มาจาก Peer Group ที่คดั เลือกมา 5 บริ ษัท
ได้ สะท้ อนมุมมองของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อราคาหุ้นสามัญของกลุม่ ธุรกิจที่บริ ษัทอยู่ได้ เป็ นอย่างดี ลักษณะ
การให้ บริ การ ผลิตภัณฑ์ ที่ให้ บริ การ และกลุม่ ลูกค้ าหลัก ก็คล้ ายคลึงกันกับบริ ษัท จานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบ
ธุรกิ จใกล้ เคียงกับบริ ษั ทจะมีจานวนมากเพื่ อให้ สามารถเลือกนาบริ ษั ทที่เหมาะสมในการคานวณค่าเฉลี่ยเพื่ อนามา
เปรี ยบเทียบได้ ค่อนข้ างมาก ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการวิธี
นี ้มีความเหมาะสมและได้ เลือกนามาใช้
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สรุ ปวิธีการประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของ SBITO ที่ไม่ เลือกใช้
1) วิธีราคาตลาด (Market Price Approach)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้คานวณนี ้ได้ เนื่องจาก SBITO ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาตลาด
2) วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjust Book
Value Approach : ABV)
การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชี แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตาม
รายงานงบการเงินที่นาเสนอโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ส่วนวิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี จะมีการปรับปรุงรายการต่างๆ
ที่นาเสนอในงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ให้ เป็ นมูลค่าตามราคาตลาด ณ ปั จจุบนั
ซึ่งจะเป็ นการช่วยให้ เกิดความถูกต้ องของสถานะทางการเงิ นมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ การคานวณโดยสองวิธีนี ้ จะไม่ได้ คานึงถึง
การดาเนินธุรกิจในอนาคต ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท แนวโน้ มของภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมของธุรกิจ
หลักทรัพย์ในอนาคต ดังนัน้ จึงทาให้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้ อาจจะไม่สะท้ อนราคาหุ้นที่แท้ จริ ง ของกิจการซึง่ มี
การประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern) ได้ อย่างเหมาะสม
3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
เนื่ องจาก SBITO มี ผลประกอบย้ อ นหลัง 12 เดื อ น สิน้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 ขาดทุน จึ งไม่
สามารถประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีนี ้ได้
4) วิธีมูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนี ้เป็ นการคานวณจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ
ที่ได้ รับจากบริ ษัท ข้ อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ ้นจริ ง และกาหนดขึ ้นมาภายใต้ ภาวะอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ปัจจุบนั ทังนี
้ ้ข้ อสมมติฐานต่างๆ มีความไม่แน่นอนค่อนข้ างมาก อาทิ ความไม่แน่นอนของมูลค่าการซื ้อขาย
หลักทรัพย์และมูลค่าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า อันเนื่องมากจากภาวะเศรษฐกิจทีใ่ นประเทศและต่างประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบแนวโน้ มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความไม่แน่นอนของประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริ ษัท อันเนื่องมาจากผลกระทบทางตรงและทางอ้ อมของการเปิ ดเสรี คา่ ธรรมเนียมนายหน้ าการซื ้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัท ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ หรื อทาให้ ข้อสมมติฐานที่ใช้ ในการ
ประเมินมูลค่าเปลีย่ นแปลงไป อีกทังบริ
้ ษัทที่นามาเป็ นคูเ่ ทียบ (Peer Group) ไม่สามารถหาบริษัทที่มีธุรกิจใกล้ เคียงกับ
SBITO ได้ เนื่องจาก SBITO มีนโยบายการดาเนินธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบออนไลน์เท่านัน้ แต่บริ ษัท
หลักทรัพย์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั มีสดั ส่วนรายได้ จากการซื ้อขายผ่านระบบออนไลน์เพียงไม่เกินร้ อยละ 40 ของรายได้ จากการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์รวม และบริ ษัทที่นามาเป็ นคูเ่ ทียบดังกล่าวมีโครงสร้ างทุนที่แตกต่างกันกับ SBITO จึงส่งผลให้ คา่ Beta
ที่คานวณได้ อาจจะไม่เหมาะสม ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัท
โดยวิธีนี ้เป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนือ่ งจากมีความไม่แน่นอนของปั จจัยต่างๆ ที่นามากาหนดข้ อสมมติฐานค่อนข้ างมาก ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต
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3.2 การประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ของ FSS
ภายหลังจากพิจารณาข้ อจากัดและความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแต่ละวิธีแล้ ว ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ ตดั สินใจเลือกใช้ วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามทฤษฎีทางการเงินในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ FSS รวม
6 วิธี ได้ แก่
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
2) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
3) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
5) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่ าหุ้นของแต่ ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี ้
1) วิธีมูลค่ าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
การประเมินราคาหุ้นโดยวิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก เป็ นวิธีการที่สะท้ อนมูลค่าตลาดตามอุป
สงค์และอุปทานในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกิดขึ ้นจริ งจากการซื ้อขายของนักลงทุน ซึง่ นักลงทุนจะพิจารณาจากการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ทังข้
้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษั ท ข้ อมูลภาวะตลาดโดยรวม รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ตา่ งๆ ที่
อาจมีผลกระทบทังต่
้ อผลประกอบการของบริ ษัท สภาวะการซื ้อขายโดยรวม หรื อสภาพเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใช้ วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด โดยอ้ างอิงราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักหุ้นสามัญของ FSS ที่ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังในช่วง 7 วันทาการติดต่อกันจนไปถึง 360 วัน
ทาการ โดยย้ อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็ น วัน ทาการสุด ท้ ายก่อนหน้ าวันที่ คณะกรรมการบริ ษั ท มีม ติ
เห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จานวน 1,000,001 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.85 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ของ SBITO หุ้นละ 100
บาท) รวมมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท จาก FSLโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) เพื่อเป็ นการชาระราคาการเข้ าทารายการดังกล่าวจานวน 31,347,993 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.19 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท) รวมเป็ นมูลค่าไม่เกิน 100,000,100 บาท โดยรายละเอียดของการประเมินมูลค่าหุ้นตาม
ราคาตลาดสามารถคานวณได้ ดงั นี ้
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ตารางแสดงราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก ย้ อนหลังนับจากวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาที่ใช้ ในการ ช่ วงเวลาในการคานวณ ราคาหุ้นถัวเฉลี่ย ปริมาณซือ้ ขาย มูลค่ าการซือ้ ขาย อัตราหมุนเวียน
คานวน
ถ่ วงนา้ หนัก
เฉลี่ยต่ อวัน
เฉลี่ยต่ อวัน การซือ้ ขายเฉลี่ย
(บาทต่ อหุ้น)
(หุ้น)
(บาท)
(%)
min
7 วันย้ อนหลัง
11 ส.ค.58 - 20 ส.ค.58
3.15
141,681.71
446,788.16
0.19
15 วันย้ อนหลัง
29 ก.ค.58 - 20 ส.ค.58
3.19
195,806.80
624,652.44
0.53
30 วันย้ อนหลัง
8 ก.ค.58 - 20 ส.ค.58
3.20
215,803.07
689,831.87
1.18
60 วันย้ อนหลัง
25 พ.ค.58 - 20 ส.ค.58
3.23
246,380.17
794,599.02
2.67
90 วันย้ อนหลัง
2 เม.ย.58 - 20 ส.ค.58
3.30
263,035.31
866,929.14
4.27
max
120 วันย้ อนหลัง
18 ก.พ.58 - 20 ส.ค.58
3.50
371,009.75
1,296,713.05
8.06
180 วันย้ อนหลัง
19 พ.ย.57 - 20 ส.ค.58
3.47
386,687.43
1,342,660.44
12.62
270 วันย้ อนหลัง
10 ก.ค.57 - 20 ส.ค.58
3.46
515,281.61
1,780,375.99
25.23
360 วันย้ อนหลัง
25 ก.พ.57 - 20 ส.ค.58
3.43
614,079.74
2,108,538.22
41.79
ที่มา : SETSMART

การประเมินราคาหุ้นของบริ ษัทด้ วยวิธีนี ้ จะได้ มูลค่ าหุ้นอยู่ระหว่ าง 3.15 ถึง 3.50 บาทต่ อหุ้น ซึ่งมี
มูลค่ าต่ากว่ าราคาออกเสนอขายให้ แก่ FSL เท่ ากับ 0.04 บาทต่ อหุ้น และสูงกว่ าราคาออกเสนอขายให้ แก่ FSL
เท่ ากับ 0.31 บาทต่ อหุ้น หรือต่ากว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 และสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 9.72
ทังนี
้ ้ ในช่วง 360 วันทาการย้ อนหลัง คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ราคาปิ ดสูงสุดของหุ้นสามัญของบริ ษัทเท่ากับ 4.52 บาทต่อหุ้น และราคาปิ ดต่าสุดเท่ากับ 2.86 บาทต่อหุ้น
4.52บาท ณ วันที่ 25ก.พ.57

2.86 บาท ณ วันที่ 26 พ.ค.57

ที่มา : SETSMART
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2) วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach : BV)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้คานวณโดยใช้ ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามงบการเงิน ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ หารด้ วยจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ใช้ ข้อมูลงบการเงินรวมของบริ ษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ซึ่งสอบทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว นามาคานวณมูลค่าตามบัญชีของบริ ษัท
โดยสามารถคานวณได้ ดงั นี ้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
สารองตา่ กว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้ าของ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รวมส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัท
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ ว (ล้ านหุ้น)
มูลค่ าหุ้นตามบัญชีของ FSS (บาทต่ อหุ้น)

จานวนเงิน (ล้ าน
บาท)
880.09
571.05
0.32
(0.25)
723.40
1.92
2,176.53
550.06
3.96

การประเมินมูลค่ าหุ้นด้ วยวิธีนีจ้ ะได้ มูลค่ าหุ้น 3.96 บาทต่ อหุ้น (ปั ดเศษจาก 3.9569 บาทต่ อหุ้น) ซึ่งมี
มูลค่ าสูงกว่ าราคาออกเสนอขายให้ แก่ FSL 0.77 บาทต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 24.14
3) วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach : ABV)
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้คานวณโดยใช้ ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามงบการเงิน ณ ขณะ
ใดขณะหนึง่ มาทาการปรับปรุงรายการต่างๆ เพื่อให้ สะท้ อนฐานะทางการเงินและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ งของบริ ษัท
เสียก่อน จากนันจึ
้ งนามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ วมาหารด้ วยจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระได้ พิ จ ารณารายการที่ สาคัญ ในงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2558 ซึง่ สอบทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว เพื่อพิจารณาการปรับปรุงมูลค่าโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. รายการเงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีรายการเงินลงทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน
442.17 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย หลักทรั พย์ ห้ ุนทุนที่ ยืมมาและยังไม่ได้ ส่งมอบ ซึ่งบริ ษัท ไม่ได้ เป็ นผู้ถื อ
กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นนั ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ทาการปรับปรุงรายการเงินลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสันมู
้ ลค่า 400 ล้ าน
บาท จากการตรวจสอบข้ อมูลพบว่าบริ ษัทมีการซื ้อ ขาย ตราสารหนี ้ระยะสันเพิ
้ ่มเติมภายหลังวัน ดังกล่าว
และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ปรับปรุงมูลค่า โดยอ้ างอิงราคาหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 9 กันยายน
2558 พบว่าบริ ษัทมีมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้ คิดเป็ นมูลค่า 804.27 ล้ านบาท ดังนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีการปรับปรุงมูลค่าของรายการเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ ้น 404.27 ล้ านบาท
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2. รายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ บริ ษัทมีนโยบายตัง้ ค่า เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ของลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และ
ลูกหนี ้อื่นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นการจากปรับราคาและความเสี่ยง
ในการเรี ยกชาระคืนหนี ้เทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ ค ้าประกันของลูกหนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ไม่ได้ ปรับปรุ งรายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้นจากเดิม เนื่องจากพิจารณาแล้ วว่ากิจการตังค่
้ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญเต็มจานวนของมูลหนี ้จัดชันสงสั
้ ย (มูลหนี ้เฉพาะส่วนที่สงู เกินกว่าหลักประกันของลูกหนี ้) ซึ่งมี
ความเหมาะสมและเพียงพอแล้ ว
3. หนี ้สินและภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ปรับปรุงรายการหนี ้สินและ
ภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต เนื่องจากพิจารณาแล้ วว่าบริ ษัทได้ บนั ทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตไว้ แล้ ว อาทิ รายการสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งบันทึกแล้ วเต็มจานวน อีกทัง้ คดี
ความที่ค่กู รณีฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากอดีตผู้บริ หารบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556
บริ ษั ทได้ ทาสัญ ญาซือ้ ขายหุ้น ของอดีต บริ ษั ท ย่อย โดยตกลงที่จะรั บ ประกัน ความเสียหายจากคดีค วาม
ดังกล่าว นัน้ ศาลแรงงานกลางได้ พิพากษายกฟ้อง และศาลแพ่งได้ พิพากษายกฟ้อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ ว
880.09
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
571.05
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
0.32
สารองตา่ กว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
(0.25)
กาไรสะสม
723.40
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้ าของ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตรา
1.92
ต่างประเทศ
รวมส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัท
2,176.53
บวก : มูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
404.27/1 ปรับปรุ ง : ลงทุนเพิ่มในหน่ วย
ลงทุน และปรับปรุ งมูลค่ า
หน่ วยลงทุน ณ วันที่ 9 ก.ย.58
รวมส่ วนของเจ้ าของ หลังปรับปรุ ง ณ วันที่ 9 ก.ย.2558
2,580.80
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ ว (ล้ านหุ้น)
550.06
มูลค่ าหุ้นตามบัญชีของ FSS (บาทต่ อหุ้น)
4.69
หมายเหตุ : /1 -ปรับ ปรุ งรายการเงิน ลงทุน ในหน่ วยลงทุน “KFSPLUS” “KTPLUS” “TMBMPLUS” “SCBSFFPLUS-I” และ “LHMM” ซึ่ง ณ
วันที่ 9 กันยายน 2558 บริษัทถืออยู่จานวน 5,081,481.56 หน่วย 23,849,851.62 หน่วย 13,269,950.19 หน่วย 19,295,421.90
หน่วย และ 9,154,491.19 หน่วย รวมทังสิ
้ ้น 70,651,196.46 หน่วย โดยคานวณเทียบกับราคาหน่วยลงทุนสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 9
กันยายน 2558 ซึ่งมีมลู ค่ารวมเท่ากับ 804.27 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทขาย T-CASH ออก เมื่อวันที่ 14ส.ค.58 และขาย FAM VF
ออก เมื่อวันที่ 25ส.ค.58 จึงมีการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ ้นประมาณ 404.27 ล้ านบาท

การประเมินมูลค่ าหุ้นด้ วยวิธีนีจ้ ะได้ มูลค่ าหุ้น 4.69 บาทต่ อหุ้น (ปั ดเศษจาก 4.6919 บาทต่ อหุ้น) ซึ่งมี
มูลค่ าสูงกว่ าราคาออกเสนอขายให้ แก่ FSL 1.50 บาทต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 47.08
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4) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
การคานวณมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้คานวณโดยใช้ ข้อมูลมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share;
BVPS) จากงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ซึ่งสอบทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว
มาคูณ กับ ค่าเฉลี่ยของอัต ราส่วนราคาตลาดต่อ มูลค่าตามบัญ ชี (P/BV Ratio; PBVR) ของบริ ษั ทจดทะเบี ย นที่ มี การ
ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับธุรกิจของบริ ษัท โดยหลักเกณฑ์ในการใช้ เลือกคูเ่ ทียบ (Peer Group) ในการประเมินราคา ดังนี ้
1) เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และซื ้อขายตราสารอนุพันธ์ ที่มีส่วน
แบ่งการตลาดการซื ้อขายหลักทรัพย์ (Market Share) อยูใ่ น 20 อันดับแรก ตังแต่
้ เดือนกันยายน 2557 –
สิงหาคม 2558 (ศึกษาข้ อมูลได้ จากตารางสรุปเกณฑ์การเลือกใช้ คเู่ ทียบ)
2) เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ :
จากกรอบการพิจารณาข้ อนี ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ตดั บริ ษัทหลักทรัพย์จานวน 11 แห่ง ออกจาก
การเปรี ยบเทียบ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
3) พิจารณาตัดบริ ษัทหลักทรัพย์ที่มีขนาดธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาดที่แตกต่างกันกับบริ ษัทอย่างมี
นัยสาคัญ และบริ ษัทหลักทรัพย์ ที่มีกลุ่มลูกค้ าแตกต่างกันกับบริ ษัท : จากกรอบการพิจารณาข้ อนี ้ ที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ตัดบริ ษัทหลักทรัพย์จานวน 2 แห่ง คือ บริ ษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ออก
จากการเปรี ยบเทียบ
4) เป็ น บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ที่ มี ข้ อ มู ลราคาตลาด อัต ราส่ว นราคาตลาดต่ อ มูล ค่ า ตามบัญ ชี (P/BV) และ
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (P/E) ครอบคลุมในช่วงย้ อนหลัง 360 วันทาการ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ ในการประเมินมูลค่าหุ้น โดยย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ 20 สิงหาคม 2558
5) เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวัดจากอัตราหมุนเวียนการซื ้อ
ขาย ที่เกินกว่าร้ อยละ10 ขึ ้นไป ตังแต่
้ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557– วันที่ 20 สิงหาคม 2558
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โดยสามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี ้

อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บริษัทหลักทรัพย์

มีข้อมูล
อัตรา
เป็ นบริษัท P/BV, P/E
หมุนเวียน
จดทะเบียน ย้ อนหลัง
การซือ้ ขาย
ในตลาด 360 วันนับ
มากกว่ า
หลักทรัพย์ ฯ จากวันที่
ร้ อยละ 10
20ส.ค.58

บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)/1
(MBKET)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด (CIMBS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (KS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (BLS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (TNS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (KGI)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)(PHATRA)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (SCBS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จากัด (CS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (AEC)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด (AWS)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (CNS)
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (CGH)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (KTZ)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน) (APPLE)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด (GLOBLEX)
บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (ASP)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (TISCO)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) /1
(UOBKH)





11.41








































41.79



133.82



597.94

68.54
65.04
55.80


137.54






18.87

หมายเหตุ : /1 - ไม่นบั รวมบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็ นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีขนาดธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาดที่แตกต่างกันกับบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ

ดังนัน้ จากข้ อมูลในตารางข้ างต้ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงได้ เลือกใช้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่มีเกณฑ์
ตามกาหนดจานวน 3 บริ ษัท มาเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ เปรี ยบเทียบในการคานวณ ดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (KGI)
2) บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (CNS)
3) บริ ษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (ASP)
สาหรับการคานวณมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
บัญชีนนั ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ใช้ ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (PBVR) ตังแต่
้ วนั ทาการ
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สุดท้ ายก่อนหน้ าวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของ SBITO จาก FSLโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
เพื่อเป็ นการชาระราคาการเข้ าทารายการดังกล่าว ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 360 วันทาการ หรื อตังแต่
้ วนั ที่ 25กุมภาพันธ์
2557- วันที่ 20 สิงหาคม2558 โดยมีรายละเอียดในการคานวณ ดังนี ้
หลักทรัพย์
KGI

P/BV Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่ า)
7 วัน 15 วัน 30 วัน 60วัน 90วัน 120วัน 180วัน 270 วัน 360วัน
1.20 1.21 1.23 1.27 1.31 1.37
1.40 1.38 1.33

CNS

0.92

0.92

0.92

0.92

0.93

0.96

0.97 0.98

0.97

ASP
ค่ าเฉลี่ย

1.77
1.30

1.77
1.30

1.79
1.32

1.81
1.33

1.81
1.35

1.84
1.39

1.91 1.89
1.43 1.42

1.83
1.38

5.13min

5.14

5.21

5.27

5.34

5.50 5.65 max 5.60

5.46

ราคาต่ อหุ้น (บาท)
ที่มา: SETSMART

จากการคานวณมูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) ของ FSS (ตามวิธีท่ ี 2) มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้นของ FSS
เท่ ากับ 3.96 บาท (ปั ดเศษจาก 3.9569 บาทต่ อหุ้น) ดังนัน้ การประเมินมูลค่ าหุ้นโดยการนามูลค่ าตามบัญชีต่อ
หุ้น คูณด้ วยค่ าเฉลี่ย PBVR ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีลักษณะใกล้ เคียงกับบริ ษัทจานวน
3 บริ ษัท จะได้ มูลค่ าหุ้ นอยู่ระหว่ าง 5.13 – 5.65 บาทต่ อหุ้ น ซึ่งมีมูลค่ าสูงกว่ าราคาออกเสนอขายให้ แก่ FSL
เท่ ากับ 1.94 - 2.46 บาทต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 60.84 ถึงร้ อยละ 77.15
5) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
การคานวณมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้คานวณโดยใช้ ข้อมูลกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning per Share; EPS) จากงบ
การเงินรวมของบริ ษัท ย้ อนหลัง 12 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ซึง่ ตรวจสอบหรื อสอบทานและรับรองโดยผู้สอบ
บัญ ชีของบริ ษัทแล้ ว มาคูณ กับ ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น (P/E Ratio; PER) ของบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท 3 บริ ษัท ซึ่งเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ถกู เลือกตาม
กรอบการพิจารณาซึ่งที่ปรึกษาได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น เช่นเดียวกับกรอบการพิจารณาเลือกคู่เทียบที่ใช้ ในการประเมินมูลค่า
หุ้นด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (ข้ อ 4) สามารถคานวณหามูลค่าหุ้นได้ ดงั นี ้
หลักทรัพย์
KGI
CNS
ASP
ค่ าเฉลี่ย
ราคาต่ อหุ้น (บาท)

7 วัน 15 วัน
8.24 8.29
10.23 10.24
9.46 9.21
9.31 9.25
4.70 4.66min

P/E Ratio เฉลี่ยย้ อนหลัง (เท่ า)
30 วัน 60วัน 90วัน 120วัน 180วัน 270 วัน 360วัน
8.47 8.68 8.93 9.38
9.78
9.99
9.67
10.23 10.24 10.75 11.65 13.39 15.06 15.09
9.22 9.25 9.46 9.79 10.35 10.41
9.83
9.30 9.39 9.71 10.27 11.18 11.82 11.53
4.69 4.74 4.90 5.18
5.64 5.96max
5.82
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จากงบการเงินรวมของบริ ษัทย้ อนหลัง 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ
(EPS) เท่ ากับ 0.50 บาทต่ อหุ้น ดังนัน้ การประเมินราคาหุ้นโดยการนากาไรต่ อหุ้นของบริ ษัท คูณด้ วยค่ าเฉลี่ย
PER ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ที่มีลักษณะใกล้ เคียงกับบริ ษัทจานวน 3 บริ ษัท จะได้ มูลค่ า
หุ้นอยู่ระหว่ าง 4.66 - 5.96 บาทต่ อหุ้น ซึ่งมีมูลค่ าสูงกว่ าราคาออกเสนอขายให้ แก่ FSL เท่ ากับ 1.47 - 2.77 บาท
ต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 46.22 - 86.87
6) วิธีมลู ค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมิ น มูลค่าหุ้น ตามวิธีนี ้ เป็ นวิ ธีที่ ค านึงถึ งผลการด าเนิน งานของบริ ษั ท ในอนาคต โดยการ
คานวณหามูลค่าปั จจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นด้ วยอัตราส่วนลดที่เหมาะสม การ
คานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตอ้ างอิงจากประมาณการทางการเงินของบริ ษัท ในระยะเวลา 6 ปี (ตังแต่
้ ปี 2558 –
2563) โดยตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานว่าธุรกิ จ ของบริ ษั ท จะยังคงด าเนิน ต่อไปอย่างต่อ เนื่ อ ง (Going Concern Basis) ไม่มี การ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึ ้น และเป็ นไปภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั หลังจากนันจึ
้ งนากระแส
เงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) มาคิดลดให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ด้ วยอัต ราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้น (Cost of Equity ; Ke) ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่ได้ นาผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการทารายการใน
ครัง้ นี ้ มาพิจารณาในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
คาอธิบายข้ อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
ประมาณการทางการเงินของบริ ษัทจัดทาขึ ้นเป็ นระยะเวลา 6 ปี ตังแต่
้ ปี 2558 – ปี 2563 โดยใช้ งบการเงินของ
บริ ษัทงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ที่ตรวจทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ จดั ทาประมาณการทางการเงินของบริ ษัท โดยอ้ างอิ งข้ อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับจากบริ ษัท อาทิ งบ
การเงิน รายงานประจาปี และข้ อมูลที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะทัว่ ไป และจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาหาราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัท เพื่อเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงครัง้ นี ้เท่านัน้ โดยหากภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังสภาพธุ
้
รกิจภายในบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากสมมติฐานที่กาหนด
มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ ตามวิธีนีย้ ่อมจะต้ องเปลี่ ยนแปลงไปด้ วยเช่นกัน โดยในการจัดทาสมมติฐานประมาณการทาง
การเงินของกิจการในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะคานึงถึงหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และจะเน้ น
เรื่ องการคงไว้ ตามข้ อมูลที่เคยเกิดขึ ้นจริ งเป็ นสาคัญ
1. ประมาณการรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษั ท ประกอบด้ วย รายได้ ค่านายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ รายได้ การบริ หาร
เงินทุนส่วนบุคคล รายได้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รายการนี ้รวมรายได้ ค่าที่ปรึ กษาทางการเงินและรายได้ ค่าจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงรายได้ ค่าธรรมเนียมการออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริ ษัทย่อย) และรายได้
อื่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดข้ อสมมติฐานสาหรับรายได้ แต่ละประเภท ดังนี ้
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1.4 รายได้ คา่ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ข้ อสมมติฐาน
คาอธิบายและข้ อมูลประกอบข้ อสมมติฐาน
 ประมาณการมูลค่า - ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการมูล ค่าซื ้อขายหลักทรัพย์รวมของประเทศไทย
ซื ้อขายหลักทรัพย์
สาหรับประมาณการปี 2558 เท่ากับ 40,000 ล้ านบาทต่อวัน
รวม
- อ้ างอิงมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยในช่วง 8 เดือนของปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 42,048 บาท
ต่อวัน โดยปรับ ลดมูลค่าการซือ้ ขายประมาณ 5% เพื่ อให้ สอดคล้ องกับมุมมองของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์ในปั จจุบนั
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตของมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ ปี 2559
เป็ นต้ นไปเท่ากับ 3% ต่อปี อ้ างอิงตามเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
 ประมาณการส่วน - ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
แบ่งตลาดการซื ้อ
บริ ษั ท โดยอ้ างอิ งเป้าหมายส่วนแบ่งตลาดตามข้ อมูลที่ได้ รับ จากบริ ษั ท โดยก าหนด
ขายหลักทรัพย์
เป้าหมายส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 5.50% ของมูลค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวม ซึ่งที่ปรึ กษา
(Market Share)
ทางการเงิน อิสระได้ สอบทานจากข้ อมูลส่วนแบ่ งการตลาดย้ อนหลัง 2-3 ปี พบว่าส่วน
แบ่งการตลาดของบริ ษัทใกล้ เคียงกันมาโดยตลอด และเป็ นไปตามเป้าหมายของบริ ษัท
- ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการส่วนแบ่งการตลาดตลอดปี
ประมาณการ
 ประมาณการอัตรา - ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการอัตราค่าบริ การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ค่ า บริ ก ารซื อ้ ขาย
โดยอ้ างอิงโครงสร้ างอัตราค่าบริ การตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท ซึ่งแบ่งตามประเภท
หลักทรัพย์
ลูกค้ านักลงทุนทัว่ ไป และลูกค้ านักลงทุนสถาบัน
- ที่ป รึ กษาทางการเงิ นอิสระกาหนดอัตราเติ บโตของอัตราค่าบริ การซือ้ ขายหลักทรั พ ย์
ตลอดปี ประมาณการไว้ เท่ากับ 0% ต่อปี
 ประมาณการรายได้ - ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการรายได้ ค่าบริ การซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ โดย
ค่ า บริ ก ารซื อ้ ขาย
อ้ างอิงเป้าหมายสัดส่วนรายได้ ค่าบริ การซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ เทียบกับรายได้ คา่ บริ การ
ตราสารอนุพนั ธ์
ซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นอัตราคงที่ตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท ซึง่ ผู้บริ หารบริ ษัทแจ้ งว่าการ
ประมาณการรายได้ ดงั กล่าวมีหลายปั จจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการประมาณการ ดังนัน้
จึงมีนโยบายรักษาสัดส่วนรายได้ คา่ บริ การซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีการเปลีย่ นแปลงอัตรารายได้ ดงั กล่าวตลอดปี ประมาณการ
1.5 รายได้ ค่าบริ หารเงินทุนส่วนบุคคล ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าบริ หารเงินทุนส่วนบุคคล (Wealth
Management Fee) โดยอ้ างอิงเป้าหมายรายได้ จากแผนงานประจาปี ของบริ ษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนด
อัตราเติบโตของรายได้ ดงั กล่าวตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไปเท่ากับ 10% ต่อปี อ้ างอิงตามเป้าหมายของผู้บริ หารบริ ษัท
1.6 รายได้ คา่ ธรรมเนียมอื่น ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Fee) สาหรับบทบาทต่างๆ
อาทิ การนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นราย
ย่อ ย การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาควบรวมกิ จ การ เป็ นต้ น รายได้ ค่ า จัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์
(Underwriting Fee) รายได้ ค่าธรรมเนียมธุรกรรมยืม/ให้ ยืมหลักทรัพย์ (SBL Fee) และค่าธรรมเนียมอื่น เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ FSSIA ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณ
การรายได้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยอ้ างอิงเป้าหมายรายได้ จากแผนงานประจาปี ของบริ ษัท ที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระกาหนดอัตราเติบโตของรายได้ ดงั กล่าวตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไปเท่ากั บ 0% ต่อปี ยกเว้ นรายได้ ค่าธรรมเนียม
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ธุรกรรมยืม/ให้ ยืมหลักทรัพย์ (SBL Fee) กาหนดอัตราเติบโตตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไปเท่ากับ 10% ต่อปี เนื่องจากเห็น
ว่าธุรกรรมดังกล่าวยังมีศกั ยภาพในการเติบโตในอนาคต อ้ างอิงตามเป้าหมายของผู้บริ หารบริ ษัท
1.7 รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไรจากการลงทุนซื ้อขายหลักทรัพย์โดยบัญชีหลักทรัพย์ของบริ ษัท (Proprietary Trading)
ดอกผลรับจากดอกเบี ้ยซึ่งเกิ ดจากการบริ หารเงินฝากสถาบันการเงิน เงินปั นผลรับซึ่งเกิดจากการถือหลักทรัพย์ ที่
บริ ษัทเข้ าลงทุน ดอกเบี ้ยรับจากลูกหนี ้หลักทรัพย์ซึ่งใช้ บริ การซื ้อขายหลักทรั พย์แบบบัญชีเครดิต (Margin Loan) ซึ่ง
คานวณจากยอดลูกหนี ้หลักทรัพย์คงเหลือเฉลีย่ ในแต่ละปี แต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ผ้ บู ริ หารบริ ษัทกาหนดไว้ ส่วนแบ่ง
กาไร/ขาดทุนจากบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทค้ า ซึ่งหมายถึง SBI Royal และ SBITO ตามลาดับ โดยรับรู้ ส่วนแบ่งกาไร/
ขาดทุนของ SBI Royal ตามสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 20% อ้ างอิงตามประมาณการที่จัดทาโดย SBI Royal ซึ่งที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ปรับลดประมาณรายได้ ในส่วนที่ยงั ไม่มีความแน่นอนออกตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative Basis) และรับรู้ ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนของ SBITO ตามสัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 31.15% ซึ่งลดลง
จากสัดส่วน 44.99% เนื่องจากสละสิทธิ์การซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนไปให้ แก่ FSL โดยอ้ างอิงตามประมาณการทาง
การเงินของ SBITO ซึง่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาไว้ ในรายงานฉบับนี ้
ตารางสรุปรายได้ ของบริ ษัท

1)
2)
3)
4)

(หน่วย : ล้ านบาท)
ประเภท
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
รา ย ได้ ค่ า น า ย ห น้ า ซื ้อ ข า ย 1,395.09 1,436.94 1,480.05 1,524.45 1,570.19 1,617.29
หลักทรัพย์
รายได้ ค่ า บริ ห ารเงิ น ทุ น ส่ ว น
5.00
5.50
6.05
6.66
7.32
8.05
บุคคล
รายได้ คา่ ธรรมเนียมอื่น
69.00
69.20
69.42
69.66
69.93
70.22
รายได้ อื่น
187.72 182.76 218.51 229.85 241.53 241.24
รวมรายได้ 1,656.81 1,694.41 1,774.03 1,830.62 1,888.97 1,936.81

2. ประมาณการต้ นทุน และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระแบ่งโครงสร้ างต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 8 ประเภท และ
กาหนดข้ อสมมติฐานสาหรับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายแต่ละประเภท ดังนี ้
2.1 ต้ นทุนค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการต้ นทุนค่าธรรมเนียมและค่าบริ การของ
หน่วยงานกากับต่างๆที่เกี่ยวข้ อง อาทิ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดซื ้อขายอนุพนั ธ์ สานักหัก บัญชี
เป็ นต้ น โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การส่วนที่ผนั แปรตามมูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ เท่ากับ
0.0078% ของมูลค่าการซือ้ ขาย ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระได้ หักกลบยอดกับรายได้ ค่าธรรมเนียมการซื ้อขาย
หลักทรัพย์แล้ วจึงไม่ต้องคานวณประมาณการต้ นทุนค่าธรรมเนียมส่วนนี ้ และ 2) ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การส่วนที่
คงที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้ างอิงข้ อมูลต้ นทุนค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกิดขึ ้นจริ งจากงวด 6 เดือนแรกของปี
2558 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตเท่ากับ 5% ต่อปี นบั จากปี 2559 เป็ นต้ นไป
2.2 ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรตามข้ อมูลตามที่
ได้ รับจากบริ ษัท โดยอ้ างอิงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 และปรับปรุงด้ วยค่าใช้ จ่ายที่ค้าง
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- หน้ า 46 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

จ่ายข้ ามงวดมาจ่ายในต้ นปี 2558 นี ้ออก รวมถึงปรับลดค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้ลงตามแผนบริ หารอัตรากาลังพลในช่วงครึ่งปี
หลังของปี 2558 ที่ได้ รับจากบริ ษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตเท่ากับ 3% ต่อปี ตงแต่
ั ้ ปี 2559 เป็ น
ต้ นไป อ้ างอิงตามเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสานักงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสานักงานตาม
ข้ อมูลตามที่ได้ รับจากบริ ษัทซึ่งยังไม่มีแผนการเปิ ดสาขาใหม่ โดยอ้ างอิงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งจากงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558 ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตเท่ากับ 5% ต่อปี ตงแต่
ั ้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป ให้ สอดคล้ อง
กับภาวะตลาดพื ้นที่สานักงานให้ เช่าในเขตชุมชนที่สานักงานใหญ่และสาขาตังอยู
้ ่
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษาระบบ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้ อมูล โดยอ้ างอิงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตเท่ากับ 15% ต่อปี ตงแต่
ั ้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับค่าเฉลีย่ การเติบโต
ของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวที่ FSS จ่ายในอดีตที่ผา่ นมา
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ โดยอ้ างอิง
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งจากงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดอัตราเติบโตเท่ากับ 3% ต่อ
ปี ตงแต่
ั ้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป อ้ างอิงตามเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์เกี่ยวกับส่วนตกแต่งสานักงาน เครื่ องใช้ สานักงาน และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตามนโยบายการตัดค่า
เสื่ อ ม ซึ่ ง ก าหนดอายุก ารตัด ค่ า เสื่ อ ม 5 ปี และได้ ประมาณการค่ า ตัด จ าห น่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนเกี่ ย วกั บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และ software คอมพิวเตอร์ ตามนโยบายการตัดค่าเสื่อม ซึ่งกาหนดอายุการตัดค่า
เสือ่ ม 10 ปี โดยอ้ างอิงประมาณการลงทุนสินทรัพย์ตา่ งๆ ตามข้ อมูลกาหนดเวลาที่ได้ รับจากบริ ษัท
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน จากข้ อมูลโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัท ซึ่งไม่มีแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม
ดังนันค่
้ าใช้ จ่ายทางการเงิน คือ ดอกเบี ้ยจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี ้หลักทรัพย์ซึ่งได้ ทาธุรกรรมขายหลักทรัพย์แล้ วแต่ยงั ไม่โอน
เงินออกไปจากบัญชี โดยเก็บไว้ เพื่อรอหักบัญชีอตั โนมัติกรณีจะทาธุรกรรมซื ้อหลักทรัพย์ในอนาคต ซึ่งบริ ษัทสามารถ
นาเงินสดส่วนนี ้ไปหาดอกผลได้ แต่ต้องดาเนินการตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องและด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ ที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการอัตราดอกเบี ้ยจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี ้หลักทรัพย์เท่ากับ 1.00% ของยอดเจ้ าหนี ้
หลักทรัพย์คงเหลือเฉลีย่ ในแต่ละปี อ้ างอิงตามข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประมาณการอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับ 20% ของ
กาไรสุทธิสาหรับปี 2558 ตามประกาศกรมสรรพากรเรื่ องการปรับลดอัตรารัษฎากร หลังจากนันที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ ประมาณการอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเท่ากับ 30% ของกาไรสุทธิสาหรับปี 2559 เป็ นต้ นไป
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ตารางสรุปต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประเภท
ต้ นทุนค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าสานักงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบารุงรักษาระบบ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์และค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย

ปี 2558
82.43
907.78
234.76
12.00
88.81
62.10
24.36
48.91
1,461.15

ปี 2559
86.55
935.02
246.50
13.80
91.47
62.97
25.09
69.90
1,531.30

ปี 2560
90.88
963.07
258.82
15.87
94.22
15.71
25.84
92.89
1,557.29

ปี 2561
95.42
991.96
271.76
18.25
97.05
1.22
26.61
98.51
1,600.78

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2562 ปี 2563
100.19 105.20
1,021.72 1,052.37
285.35 299.62
20.99 24.14
99.96 102.96
1.22
1.20
27.41 28.24
99.64 96.93
1,656.47 1,710.64

3. ประมาณการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดข้ อสมมติฐานสาหรับการลงทุนในสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โดยอ้ างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างติดตัง้ จานวน 0.15 ล้ านบาท และ 11.87
ล้ านบาท ตามลาดับ ตามข้ อมูลสินทรัพย์จากงบการเงินสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
4. ประมาณการโครงสร้ างทุน
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จดั ทาประมาณการการจ่ายเงินปั นผลเป็ นประจาทุกปี ในอัตรา 40% ของ
กาไรสุทธิประจาปี อ้ างอิงตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัท
5. ประมาณการงบกระแสเงินสด
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ จัดทาประมาณการงบกระแสเงินสดตามข้ อสมมติฐานโครงสร้ างรายได้
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตารางสรุปประมาณการงบกระแสเงินสดของบริษัท
ประเภท
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
1) กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
288.68 230.40 200.15 186.53
2) กระแสเงินสดจากการลงทุน
-28.76 -33.39
2.36 13.70
3) กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
-93.51 -65.24 -86.70 -91.94
รวมกระแสเงินสดสุทธิ 166.41 131.77 115.81 108.29
กระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่ วนของผู้ถอื หุ้น 259.92 197.01 202.51 200.22
(Free Cash Flow to Equity; FCFE)
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(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2562 ปี 2563
176.57 169.56
25.38 25.09
-93.00 -90.46
108.95 104.18
201.95 194.65
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อัตราส่วนคิดลด
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ จะใช้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้น (Ke) ซึง่ คานวณได้ จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดนมีสตู รการคานวณ ดังนี ้
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Ke )
= Rf + β ( Rm – Rf )
โดยที่
Risk free Rate (Rf )
= อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 40 ปี ซึง่ มีคา่
เท่ากับร้ อยละ 3.90 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
Beta (β)
= เป็ นค่าเฉลีย่ ความแปรปรวน ของหุ้นของบริ ษัทที่ซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 1 ปี (รายวัน)
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 กันยายน 2557 – วันที่ 20 สิงหาคม 2558
(ข้ อมูลจาก E-Finance Thai) ซึง่ ได้ คา่ Beta เท่ากับ 0.62
Market Return (Rm)
= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเฉลีย่ ย้ อนหลัง 40 ปี ตังแต่
้ ปี 2518 – 2558 ซึง่
เท่ากับร้ อยละ 14.02
ทังนี
้ ้ เมื่อนาตัวแปรดังกล่าวมาคานวณ จะได้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) เท่ากับร้ อยละ 10.17 ต่อปี
มูลค่ ากระแสเงินสดหลังจากช่ วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value of Cash Flow)
ประมาณมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี ้
Terminal Value
= ((FCFE6 x (1 + G)) / (Ke – G)
โดยที่
FCFE6
= มูลค่ากระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปี ที่ 6 (ปี 2563)
G
= อัตราการเพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอดภายหลังปี
ประมาณการ (Going Concern Basis) กาหนดให้ เท่ากับร้ อยละ 0 ต่อปี
Ke
= อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 10.17 ต่อปี
จากข้ อมูลและสมมติฐานดังกล่าวข้ างต้ น สามารถคานวณหามู ลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสาหรับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และได้ มลู ค่าหุ้น ดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558F 2559F 2560F 2561F 2562F 2563F
กระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
259.92 197.01 202.51 200.22 201.95 194.65
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
251.67 173.14 161.55 144.98 132.73 116.12
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิหลังจากช่วงระยะเวลา 1,141.79
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2,121.97
บวก มูลค่าเงินสดและเงินลงทุน-สุทธิ (Non-operating Assets)
871.25
รวมมูลค่ าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสาหรับส่ วนของผู้ถอื หุ้น 2,993.22
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
550.06
มูลค่ าหุ้น (บาท/หุ้น)
5.44
จากการประเมินมูลค่ าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะได้ มูลค่ าหุ้นเท่ ากับ 5.44 บาทต่ อหุ้น ซึ่งมีมูลค่ าสูงกว่ าราคาออก
เสนอขายเท่ ากับ 2.25 บาทต่ อหุ้น หรือสูงกว่ าคิดเป็ นร้ อยละ 70.59
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- หน้ า 49 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

ตารางสรุ ปเปรียบเทียบความเหมาะสมของการประเมินมูลค่ าโดยวิธีต่างๆ สาหรับ FSS
สูงกว่ า (ต่ากว่ า) สูงกว่ า (ต่ากว่ า)
มูลค่ าหุ้นที่ ราคาออก
ราคาออกเสนอ ราคาออกเสนอ
วิธีประเมินมูลค่ า
ประเมินได้ เสนอขาย
ขาย
ขาย
(บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)
(%)
1) วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด
3.15 – 3.50 3.19
(0.04) - 0.31
(1.25%) - 9.72%
2) วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
3.96
3.19
0.77
24.14%
3) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
4.69
3.19
1.50
47.08%
4) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตาม
5.13 - 5.65 3.19
1.94 - 2.46
60.87 - 77.15
บัญชี
5) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ
4.66 - 5.96 3.19
1.47 - 2.77
46.22 - 86.87
6) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
5.44
3.19
2.25
70.59%
ที่มา : การประเมินราคาโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ เลือกวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นทีเ่ ห็นว่ามีความเหมาะสม 3 วิธี ได้ แก่ วิธีมลู ค่า
หุ้นตามราคาตลาด วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี และวิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ โดยได้ มลู ค่าหุ้นอยูร่ ะหว่าง 3.15 – 5.96 บาทต่อหุ้น โดยต่ากว่าราคาออกเสนอขายให้ FSL เท่ากับ 0.04 บาทต่อ
หุ้น และสูงกว่าราคาออกเสนอขายให้ แก่ FSL เท่ากับ 2.77 บาทต่อหุ้น หรื อต่ากว่าคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 และสูงกว่าคิดเป็ น
ร้ อยละ 86.83 ดังนัน้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ FSL ในราคา 3.19 บาทต่อหุ้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึง่ มีเหตุผล
ในการเลือกใช้ วิธีการประเมิน สรุปได้ ดงั นี ้
สรุ ปวิธีการประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของกิจการที่เลือกใช้
1) วิธีราคาตลาด (Market Price Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยวิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็ นการอ้ างอิงข้ อมูลราคาซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะสะท้ อนถึงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทตามอุปสงค์และอุปทานในการซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯของ
นักลงทุน ไว้ แล้ ว ซึ่งนักลงทุน จะพิจารณาจากข่าวสารและข้ อมู ลที่ เปิ ดเผย การคาดการณ์ ผลประกอบการในอนาคต
ความสามารถในการทากาไร ความสามารถด้ านการแข่งขัน ข่าวสารที่เกี่ ยวข้ องกับสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ตา่ งๆ ที่อาจมีผลกระทบทังต่
้ อผลประกอบการของบริ ษัท สภาวะการซื ้อขายโดยรวมหรื อ
สภาพเศรษฐกิจแล้ ว และเนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ ว่าปริ มาณ
การซื ้อขายเฉลีย่ ต่อวันและอัตราหมุนเวียนการซื ้อขาย (Turnover Ratio) จะต่ากว่าร้ อยละ 10 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษั ทวิธีนี ้มีความเหมาะสมและจึงได้ เลือกนามาใช้ อย่างไรก็ตาม
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระไม่ได้ ใช้ ราคาตลาดล่า สุด ก่ อนหน้ าวัน จัด ท ารายงานฉบับ นี ้ เนื่ อ งจากราคาหุ้น อาจได้ รับ
ผลกระทบหลังจากที่บริ ษัทแจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทเรื่ องการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรั พย์ฯ ซึ่ง
อาจทาให้ ราคาซื ้อขายในช่วงดังกล่าวสะท้ อนข่าวการเพิ่มทุนไปแล้ ว จึงได้ เลือกใช้ ข้อมูลราคาตลาดหุ้นสามัญของกิจการ
ย้ อนหลังในช่วง 7 วันทาการติดต่อกันจนไปถึง 360 วันทาการ โดยย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ 20 สิงหาคม 2558 ซึง่ เป็ นวันทาการ
สุดท้ ายก่อนหน้ าวันที่คณะกรรมการของบริ ษัทมีมติให้ ออกจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับบุคคลในวงจากัด (Private
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Placement) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทในครัง้ นี ้ และมีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
2) วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อมูลค่ าตามบัญชี (Price to Book Value Approach : P/BV)
และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนราคาตลาดต่ อกาไรสุทธิ (Price to Earning Approach : P/E)
การประเมิ นมูลค่าหุ้น ด้ วย 2 วิธีนี ้ เป็ นวิธีที่นาค่าเฉลี่ย ของอัต ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า ตามบัญ ชี
(PBVR) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ้น (PER) ของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับธุรกิจของ
บริ ษัทจานวน 3 บริ ษัท มาใช้ ในการคานวณกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริ ษัท (BVPS) และอัตราส่วนกาไรสุทธิต่อหุ้น
(EPS) ของบริ ษั ท ตามลาดับ เพื่ อ ให้ ได้ ราคาหุ้น ในแต่ละวิธี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่า
อัตราส่วน PBVR และ PER ที่เฉลี่ยมาจาก Peer Group ที่คดั เลือกมา 3 บริ ษัท ได้ สะท้ อนมุมมองของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อราคาหุ้นสามัญของกลุม่ ธุรกิจที่บริ ษัทอยู่ได้ เป็ นอย่างดี ลักษณะการให้ บริ การ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ บริ การ และ
กลุม่ ลูกค้ าหลัก ก็คล้ ายคลึงกันกับบริ ษัท ส่วนแบ่งทางการตลาดที่บริ ษัทครองอยูเ่ มื่อเทียบกับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่นที่นามา
เปรี ยบเทียบก็อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน จานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทจะมีจานวนมากเพื่อให้
สามารถเลือกนาบริ ษัทที่เหมาะสมในการคานวณค่าเฉลี่ยเพื่อนามาเปรี ยบเทียบได้ ค่อนข้ างมาก ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการวิธีนี ้มีความเหมาะสมและได้ เลือกนามาใช้
สรุ ปวิธีการประเมินมูลค่ าหุ้นสามัญของกิจการที่ไม่ เลือกใช้
1) วิธีมูลค่ าตามบัญชี (Book Value Approach : BV) และวิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี (Adjust Book
Value Approach : ABV)
การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีมลู ค่าตามบัญชี แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตาม
รายงานงบการเงินที่นาเสนอโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ส่วนวิธีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี จะมีการปรับปรุงรายการต่างๆ
ที่นาเสนอในงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ให้ เป็ นมูลค่าตามราคาตลาด ณ ปั จจุบนั
ซึ่งจะเป็ นการช่วยให้ เกิดความถูกต้ องของมูลค่าหุ้นสามัญมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้การคานวณโดยสองวิธีนี ้ จะไม่ได้ คานึงถึงการ
ดาเนิ น ธุรกิ จในอนาคต ความสามารถในการแข่งขัน ของบริ ษั ท แนวโน้ ม ของภาวะเศรษฐกิ จและภาพรวมของธุรกิ จ
หลักทรัพย์ในอนาคต ดังนัน้ จึงทาให้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้ วยสองวิธีนี ้ อาจจะไม่สะท้ อนราคาหุ้นที่แท้ จริ งของกิจการซึง่ มี
การประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Going Concern) ได้ อย่างเหมาะสม
2) วิธีมูลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach : DCF)
การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีนี ้เป็ นการคานวณจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นสมมติฐานต่างๆ ที่
ได้ รับ จากบริ ษั ท ข้ อ มูล ในอดี ต ที่ เคยเกิ ด ขึน้ จริ ง และก าหนดขึน้ มาภายใต้ ภาวะอุต สาหกรรม ภาวะเศรษฐกิ จ และ
สถานการณ์ปัจจุบนั ทังนี
้ ้ข้ อสมมติฐานต่างๆ มีความไม่แน่นอนค่อนข้ างมาก อาทิ ความไม่แน่นอนของมูลค่าการซื ้อขาย
หลักทรัพย์และมูลค่าการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า อันเนื่องมากจากภาวะเศรษฐกิจที่ในประเทศและต่างประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบแนวโน้ มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ความไม่แน่นอนของประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริ ษัท อันเนื่องมาจากผลกระทบทางตรงและทางอ้ อมของการเปิ ดเสรี คา่ ธรรมเนียมนายหน้ าการซื ้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
ซึ่งอาจส่งผลให้ ผลประกอบการในอนาคตของบริ ษั ท ไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ หรื อทาให้ ข้อสมมติ ฐานที่ใช้ ในการ
ประเมินมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัท
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โดยวิธีนี ้เป็ นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของปั จจัยต่างๆ ที่นามากาหนดข้ อสมมติฐานค่อนข้ างมาก ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อประมาณการผลการดาเนินงานในอนาคต
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ส่ วนที่ 4 : สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลต่างๆ แล้ วมีความเห็นว่า การที่บริ ษัทเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ
SBITO จาก FSL โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่ FSL เพื่อเป็ นการชาระราคา นันมี
้ ความ
สมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าว เนื่องจากบริ ษัทได้ ร่วมก่อตัง้ SBITO โดยการร่ วมทุนระหว่างบริ ษัทร้ อยละ 45
และ SBI Group ประเทศญี่ ปุ่น ร้ อยละ 55.00 เพื่อดาเนินธุรกิ จด้ านหลักทรัพย์ ซึ่ง SBITO ต้ องการ SET Membership
และ TFEX Membership เพื่อใช้ ในการเริ่ มดาเนินการธุรกิจหลักทรัพย์ และ FSL ไม่ได้ ใช้ ใบอนุญาตดังกล่าวในการดาเนิน
ธุรกิจมาหลายปี แล้ วเนื่องจากดาเนินธุรกิ จด้ านหลักทรัพย์ ผ่าน FSS เพียงบริ ษัทเดียว FSL จึงมีความประสงค์ จะขาย
ใบอนุญาตดังกล่าว ในขณะเดียวกัน เพื่อให้ มีคุณสมบัติในการสมัครเป็ นสามาชิก TCH ทาง SBITO ต้ องมีสว่ นของผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้ านบาท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 ของ SBITO จึงมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย
เสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุนให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น เดิ มตามสัดส่วน เพื่ อน าเงิน เพิ่ ม ทุนที่ ได้ ไปลงทุนใน SET Membership และ TFEX
Membership และเพื่อให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดของ TCH แต่เนื่องจากบริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะลงทุน
ในหุ้นของ SBITO เป็ นเงินสดเพิ่มเติม จึงได้ มีมติอนุมตั ิสละสิทธิ์การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SBITO และเสนอสิทธิ์นี ้
ให้ กบั FSL อย่างไรก็ตาม FSL ก็ไม่มีนโยบายที่จะไม่ถือหุ้นโดยตรงใน SBITO เนื่องจาก FSL เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
อยูแ่ ล้ ว ซึ่งบริ ษัทมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่เหมือนกันกับ SBITO และอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) แต่เพื่อให้ ธุรกรรมการซื ้อขายใบอนุญาตเกิดขึ ้น ทาง FSL จึงมีมติในคราวเดียวกันที่จะเข้ าไปใช้ สทิ ธิ์ซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุนแทนบริ ษัท และจาหน่ายหุ้น SBITO คืนให้ กบั บริ ษัท โดยแลกเปลี่ยน (SWAP) กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้
ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว นอกจากจะทาให้ การ SBITO และ FSL บรรลุวตั ถุประสงค์แล้ ว บริ ษัทจะสามารถกลับเข้ ารักษา
สัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO ตามเจตนารมย์เดิม ซึ่งจะเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบริ ษัท กับ SBI Group
บริ ษัทสามารถรักษาสภาพคล่องให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ เพื่ อเสริ มสร้ างศักยภาพทางการเงินของบริ ษัทให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ ้นเพื่อรองรับความสามารถในการขยายธุรกิจในอนาคต ลดข้ อจากัดเรื่ องการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ
(NC) และการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) เนื่องจากสามารถคงเงินสดซึง่ เป็ นสินทรัพย์สภาพคล่อง
ในบริ ษัท ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังมีความเห็นว่าการที่บริ ษัทเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก FSL โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ FSL เพื่อเป็ นการชาระราคา นัน้ แสดงให้ เห็นถึงความ
ตัง้ ใจของบริ ษัท ในการกลับเข้ ารักษาสัดส่วนในการเข้ า ถือหุ้น ใน SBITO ตามเดิม และดาเนิ นการให้ SBITO ได้ มาซึ่ง
ใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อสามารถเริ่ มดาเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ อาทิ รายได้ จากค่าบริ การซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่เพิ่มขึ ้น และรายได้ จากค่าบริ การซื ้อขายสัญ ญาล่วงหน้ าที่เพิ่มขึ ้น เป็ น ต้ น และสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตให้ แก่บริ ษัท ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การทาธุรกรรมซื ้อหุ้นสามัญของ SBITO จาก
FSL ในราคา 100 บาทต่อหุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ FSL ในราคา 3.19
บาทต่อหุ้น เพื่อเป็ นการชาระราคาค่าซื ้อหุ้นของ SBITO ดังกล่าวข้ างต้ น มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและ
ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท อี ก ทัง้ ประโยชน์ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น จะได้ รับ ในอนาคตคุ้ม ค่า มากกว่า สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ที่ จ ะลดลงไปจาก
ผลกระทบของการลดสัดส่วนสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
ด้ านผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อผู้ถือหุ้น คือ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงในบริ ษัท (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้น
อื่นทุกรายยกเว้ น FSL กล่าวคือ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 อนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ FSL
จะได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบเฉพาะเจาะจงทาให้ FSL มีสดั ส่วนในการถือหุ้นในบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อย
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ละ 25.26 เป็ นร้ อยละ 29.29 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ในขณะที่สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอื่นที่เหลือ
ทุกรายจะลดลงร้ อยละ 5.39 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 อนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ FSL อาจจะ
ถูกบังคับระยะเวลาห้ ามขายหุ้นสามัญที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นเวลา 1 ปี นบั จากวันที่ได้ ห้ นุ
ดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากปรากฎว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3.19 บาทต่อ
หุ้น ) ต่ ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ที่ มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันติดต่อกันนับตังแต่
้ ก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึง่ เป็ นไปตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อน และวิธีการพิ จารณาค าขอให้ รับหุ้นสามัญ หรื อหุ้น
บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษัท เท่ากับ 3.15 – 5.96 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ FSL ในราคา 3.19 บาทต่อหุ้น ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และอยูใ่ นช่วงระดับราคาที่ที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระได้ กล่าวไว้ ในรายงานฉบับนี ้
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติ อนุ มั ติ รายการได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตั ิในการเข้ าทารายการอยูใ่ นดุลพินิจของผู้
ถือหุ้น ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีหน้ าที่ให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามที่เห็นสมควรบนพื ้นฐานของข้ อมูลที่
ได้ รับจากบริ ษัท รวมทังที
้ ่ได้ รับจากการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษา
ข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที่ แนบมากับ หนังสือเชิ ญ ประชุม ในครั ง้ นี ด้ ้ วย เพื่ อใช้ วิจารณญาณ และดุลพิ นิจประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้ อย่างเหมาะสม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าได้ ทาหน้ าที่ศกึ ษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ วด้ วยความ
รอบคอบ และถูกต้ องตามจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และได้ ให้ เหตุผลบนพื ้นฐานของข้ อมูลและการวิเคราะห์
อย่างเที่ยงธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของกิจการเป็ นสาคัญ
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เอกสารแนบ 1
สรุ ปข้ อมูลบริ ษัท
(ที่มา : แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2557 และงบการเงินของบริ ษัท)
1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทหลัก ทรั พย์ ฟิ นั นเซีย ไซรั ส จากั ด (มหาชน) (“FSS”หรื อ “บริ ษัท”) ประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ โดยได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ 5 ประเภท ได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรั พย์ การค้ าหลักทรั พย์ การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน การ
จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ และการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์ โดยเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 24 นอกเหนือจากการให้ บริ การ
ดังกล่าว บริ ษัทยังได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)ใน
การให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ธุรกิ จซื ้อขายสัญญาล่วงหน้ า รวมทั ้งยังมีบริ การเป็ นตัวแทนซื ้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling
Agent Service) และตัวแทนซื ้อขายตราสารหนี ้ของศูนย์ซื ้อขายตราสารหนี ้ไทย ซึ่งบริ ษัทเป็ นหนึ่งในสมาชิกของศูนย์ซื ้อขายตราสาร
หนี ้ไทย โดยแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิ จหลักๆดังนี ้
1. ธุรกิ จนายหน้ าซื ้อขายหลักทรั พย์
บริ ษัทให้ บริ การธุรกิ จนายหน้ าซื ้อขายหลักทรั พ ย์ โดยเป็ น สมาชิกตลาดหลัก ทรั พย์ฯ หมายเลข 24 บริ ษัทให้
ความสาคัญกั บการลงทุนของลูกค้ า โดยจัดให้ มีเจ้ า หน้ าที่ให้ คาปรึ กษาด้ านการลงทุน และให้ บริ การข้ อมูลการวิเคราะห์หลักทรั พย์
แก่ ลูกค้ าเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัด สินใจในการลงทุน นอกจากนี ้บริ ษัท ยังจัด ให้ มีระบบการซื ้อขายผ่านอิ นเตอร์ เ น็ต เพื่ อ
อานวยความสะดวกแก่ลูกค้ าในการส่งคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบข้ อมูล บัญชี ตรวจสอบการยืนยันรายการซื ้อขาย และการ
ชาระราคาได้ ด้วยตนเอง
2. ธุรกิ จวาณิ ชธนกิ จ
บริ ษั ทประกอบธุร กิ จวาณิ ช ธนกิ จ โดยให้ บริ ก ารเป็ นที่ ปรึ ก ษาทางการเงิน การจั ดจาหน่า ยหลักทรั พย์ และ
รั บประกั นการจาหน่ายหลักทรั พย์ โดยทีมงานซึ่งประกอบด้ วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ อีกทั ้งมีความรู้ ใน
ตลาดเงินและตลาดทุนทั ้งในและต่างประเทศ โดยบริ ษัทได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ตั ง้ แต่ วัน ที่ 30 กั นยายน 2545และยังได้ รับใบอนุญ าตจากกระทรวงการคลังให้ ประกอบธุรกิ จการจัดจ าหน่า ย
หลักทรั พย์
นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาด้ านอื่นๆ ได้ แก่ การควบรวมกิ จการและการเข้ าครอบงากิ จการ การ
ปรั บปรุ งโครงสร้ างทางการเงิน การศึ กษาความเป็ นไปได้ ของโครงการหรื อบริ ษัท การประเมินมูลค่ากิ จการ การเข้ าทารายการ
ประเภทต่างๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เช่น
การเพิกถอนหลักทรั พย์ของบริ ษัทจดทะเบียน การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่ง สินทรั พย์ของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการเข้ าทารายการที่
เกี่ ยวโยงกั นของบริ ษัทจดทะเบียน เป็ นต้ น
3. ธุรกิ จการลงทุน
บริ ษัทมีฝ่ายค้ าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริ ษัทเพือ่ รั บผิดชอบดูแลธุรกิจการลงทุนของบริ ษัท โดยมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน ตราสารหนี ้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรื อลงทุนในกิ จการนอกตลาดหลักทรั พย์ ภายใต้ กฎระเบียบที่ทางการกาหนดอย่าง
เคร่ งครั ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ าในระยะสั ้น และลงทุนในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงิน กาหนด
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แนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฎิบตั ิ และนโยบายการลงทุน โดยที่นโยบายการลงทุนสอดคล้ องกั บการกากั บดูแลตามประกาศที่
เกี่ ยวข้ องของสานั กงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้บริ ษัทยัง มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่กาหนดกลยุทธ์หรื อนโยบายการลงทุนของบริ ษัททั ้งประเภทระยะสั ้นและระยะยาว
4. ธุรกิ จตราสารหนี ้
บริ ษัทเป็ นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และตลาดตราสารหนี ้แห่งประเทศไทยในการให้ บริ การเป็ น
ตัวแทนและซื ้อขายตราสารหนี ้ให้ บริ การแก่นักลงทุนในการซื ้อขายตราสารหนี ้โดยนักลงทุนทั่วไปสามารถเปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายตรา
สารหนี ้ควบคู่ไปกั บการเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ได้
5. ธุรกิ จซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ประกอบธุรกิ จซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า รวมทั ้งมีคุ ณสมบัติ
ครบถ้ วนในการเป็ นสมาชิกประเภทตัวแทนซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ของบริ ษัท ตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศไทย)
จากั ด (มหาชน) (“TFEX”) และบริ ษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากั ด (“TCH”) โดยบริ ษัทได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การซื ้อขายสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า ตั ้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็ นต้ นมา
6. ธุรกิ จตัวแทนสนับสนุนการซื ้อ / ขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทให้ บริ การด้ านการลงทุนในกองทุน รวมที่อานวยความสะดวกแก่ ลูกค้ า ภายใต้ แนวคิดการให้ บริ การจุ ด
เดียวแบบครบวงจร โดยลูกค้ าสามารถทารายการซื ้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ ทุกประเภท จากทุกบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการ
กองทุนรวม (บลจ.) ที่บริ ษัทเป็ นตั วแทน พร้ อมข้ อมูลเชิ งเปรี ยบเที ยบ และการนาเสนอสรุ ปรายการลงทุนทั ง้ หมดในรายงานฉบับ
เดียว ซึ่งทาให้ การลงทุนในกองทุนรวมเป็ นเรื่ องง่ายสาหรั บลูกค้ า ปั จจุบนั บริ ษัทรั บเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่ว ย
ลงทุนให้ กับบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการหน่วยลงทุน จานวน 18 แห่ง
7. ธุรกิ จการยืมและให้ ยืมหลักทรั พย์
บริ ษัททาหน้ าที่เป็ นคู่สัญญากั บผู้ยมื และผู้ให้ ยืมหลักทรั พย์ โดยจัดให้ ลูกค้ าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรั พย์
หรื อให้ ยืมหลัก ทรั พย์สามารถดาเนินการตามความประสงค์ ธุรกรรมนี ้ช่วยพัฒนาให้ นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ ้นในการลงทุนใน
ตลาดหลักทรั พย์ฯ ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน เป็ นอีกทางหนึ่งในการบริ หารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้ กับนักลงทุน
บริ ษัทได้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้ บริ การธุรกรรมนี ้เพื่อให้ ลูกค้ามีช่องทางในการเข้ าใช้ บริ การธุรกรรมอย่างกว้ างขวาง
8. ธุรกิ จซื ้อขายหลักทรั พย์ต่างประเทศ (Global Trading)
บริ ษัทให้ บริ การลูกค้ า ด้ านการซื ้อขายหลัก ทรั พย์ใ นตลาดหลักทรั พย์ต่า งประเทศ ด้ ว ยโปรแกรมการซื ้อขาย
หลักทรั พย์ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลที่ ได้ มาตรฐาน เป็ นที่ยอมรั บในระดับ
สากล สามารถซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ กว่า 34 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื ้อขายอานวยความสะดวกให้ นักลงทุน นักลงทุนสามารถ
จัดการ Portfolio การลงทุนเองได้ อย่างง่ายดาย ภายใต้ การเปิ ดบัญ ชีครั ง้ เดีย ว โดยไม่ต้ องเปิ ดบัญ ชีเงินฝากต่างประเทศ ลูกค้ า
สามารถย้ ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ต ลาดที่มีแนวโน้ มตอบแทนที่ใ ห้ ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ ตลอดเวลา ด้ านการชาระราคา
ระหว่างประเทศ บริ ษัทได้ ทาธุรกรรมผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้ านการชาระราคาระหว่างประเทศ
ทั ้งนี ้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ กับนัก ลงทุนในประสิทธิภาพการชาระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 2 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

2. โครงสร้ างการถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่า จากั ด (“FSL”)

25.26%

อื่นๆ

ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จากั ด (มหาชน) (“ICBC”)

23.56 %

51.18%

บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นั นเซี ย ไซรั ส จากัด (มหาชน)(“FSS”)

3.75%

96.25 %
บริ ษัทหลักทรั พย์ ที่ปรึ กษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จากั ด
(“FSSIA”)

20.00 %
SBI Royal Securities Plc. (“SBIR”)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

44.99 %

<0.01%

บริ ษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากั ด (“SBITO”)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 3 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

บริ ษัทย่ อย FSSIA
บริ ษัท
1. บริ ษัทหลักทรั พย์ที่
ปรึ กษาการลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอร์
เนชั่นแนล จากั ด
(“FSSIA”)
บริ ษัทร่ วม
1.SBI Royal
Securities Plc.
(“SBIR”)

สัดส่ วน
ประวัติความเป็ นมา
ประเภทธุรกิจ
96.25% ตั ้งขึ ้นเมื่อปี 2557 ด้ วยทุนจดทะเบียน ดาเนินธุรกิ จหลักทรั พย์ที่ปรึกษาการลงทุน จด
3,000,000 บาท
ทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัทตามกฎหมายไทย ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ ประเภทการ
เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน และได้ รั บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิ จซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
20.00% ตั ้งขึ ้นเมื่อปี 2553 เป็ นสถาบันการเงิน ประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์ จดทะเบียนภายใต้
แห่งแรกของประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ได้ ลขิ สิทธ์ กฎหมายกั มพูชา
ดาเนินการในประเทศกั มพูชา

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริ ษัท SBI Royal Securities Plc. (“SBIR”) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1
SBI Holdings, Inc.
1,044 65.29
2
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซียไซรั ส จากั ด (มหาชน)
320 14.70
3
Camsec Co., Ltd
235 20.01
รวม
1,599 100.00
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
1. SBI Thai Online
44.99% ตั ้งขึ ้นเมื่อปี 2557 ด้ วยทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิ จหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามกฎหมาย
Securities
500,000,000 บาท
ไทย
Company
Limited(“SBITO”)
รายชื่อผู้ถือหุ้นบริ ษัท เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากั ด (“SBITO”) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1
เอสบีไอ ไฟแนนเชียล เซอร์ วิสเซส คัมปะนีลิมิเต็ด
2,750,000
55.00
2
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซียไซรั ส จากั ด (มหาชน)
2,249,997
44.99
3
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่า จากั ด
1
<0.01
4
นางสาวกนกพร ขาสอางค์
1
<0.01
5
นางสาวพิชญ์ สินี ทวีธนโชติพันธ์
1
<0.01
รวม
5,000,000
100.00

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 4 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นบริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน)
บริ ษัท มีทุ นจดทะเบีย นจานวน 880,089,300.80บาท และมีทุ น ชาระแล้ วจ านวน 880,088,051.20 บาท แบ่ง เป็ น หุ้ น
สามัญ 550,055,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.60 บาท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 8 กั นยายน
2558 มีดังนี ้
อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
/1
1
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่า จากั ด
138,921,985
25.26
2
ธนาคาร ไอซีบซี ี (ไทย) จากั ด (มหาชน)/2
129,580,453
23.56
3
ครอบครั ว เจียรวนนท์
67,383,222
12.26
- นางสาว ชยุดา เจียรวนนท์
33,691,611
6.13
- นาย ชวัล
เจียรวนนท์
33,691,611
6.13
4
นาย ธวัชชัย
สืบวงศ์ลี
16,824,499
3.06
5
นาง สุพร
วัธนเวคิน
15,071,944
2.74
6
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากั ด
13,516,768
2.46
7
นาย อนุชา
สิหนาทกถากุล
12,433,850
2.26
8
ครอบครั ว มานะศิลป์
11,976,555
2.18
-นาย ไพทูรย์
มานะศิลป์
6,475,521
1.18
-นาง เกศรา
มานะศิลป์
5,501,034
1.00
9
นาย อรั ญ
สันทัดคุณ
9,153,938
1.66
10
ครอบครั ว รุ่ งวัฒนาเศรษฐ์
8,021,596
1.46
-นาย สุรวุฒิ
รุ่ งวัฒนาเศรษฐ์
4,017,521
0.73
-นาย จิตติวุฒิ
รุ่ งวัฒนาเศรษฐ์
4,004,075
0.73
11
อืน่ ๆ
121,170,222
23.12
รวม
550,055,032
100.00
หมายเหตุ : -/1 รายชื่ อ ผู้ถื อหุ้ นบริ ษั ทหลัก ทรั พย์ ฟิ นั น ซ่ า จ ากั ด ซึ่ งบริ ษั ทมี ทุ น จดทะเบี ยนและมี ทุ น ช าระแล้ ว จ านวน
700,000,000.00 บาท แบ่งเป็ น หุ้นสามัญ 70,000,000 หุ้ น มูล ค่าที่ต ราไว้ ห้ ุ นละ 10.00 บาท โดยรายชื่อผู้ถือ หุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัท ณ วันที่ 22 เมษายน 2558 มีดังนี ้
อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
/3
1
บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
69,999,994
100.00
2
ฟิ นันซ่า ฟันด์ เมนเนจเม้ นท์ ลิมิเต็ด
1
0.00
3
ฟิ นันซ่า อินเวสท์เม้ นท์ แอดไวเซอร์ ส ลิมิเต็ด
1
0.00
4
นางสาว ยุพดี
เทพเรื องชัย
1
0.00
5
นาย ยูจีน เอส.
เดวิส
1
0.00
6
นาย วรสิทธิ์
โภคาชัยพัฒน์
1
0.00
7
ม.ล. สุทธิมาน
โภคาชัยพัฒน์
1
0.00
รวม
70,000,000
100.00

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 5 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
-/2 รายชื่ อผู้ถื อหุ้น ธนาคาร ไอซีบี ซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)ซึ่ง บริ ษั ทมี ทุน จดทะเบี ยนจ านวน 20,164,021,759.52 บาท
แบ่ ง เป็ น ทุ น จด ทะเบี ย นหุ้ นบุ ริ มสิท ธิ์ จ า นวน 4,023,642.52 บ าท และทุ น จด ทะเบี ย นหุ้ นสา มั ญ จ า นว น
20,159,998,117.00 บาท โดยมีทุนชาระแล้วแบบหุ้ นบุริมสิท ธิ์จานวน 4,023,000.00 บาท และทุนชาระแล้วแบบหุ้ น
สามัญจานวน 20,128,071,000.00 บาท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นณ วันที่ 8 เมษายน 2558 มีดังนี ้
อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited
2,208,614,150
97.86
2
นางสาว ศิริวรรณ พานิชชีวะ
15,407,521
0.68
3
นาย บัณฑร
ลิ ้วประเสริ ฐ
8,883,242
0.39
4
นางสาว ศิริมา
พานิชชีวะ
6,137,254
0.27
5
นาย สาเริ ง
มนูญผล
2,998,982
0.13
6
นาย เลา ติง ไฟ
2,827,500
0.13
7
นาย อดิศักดิ์
ภูติกชกร
2,567,700
0.11
8
นาย บุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
2,355,125
0.10
9
บริ ษัท ประเสริ ฐกิจเอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
923,857
0.04
10
นางสาว พัสนา
อุทัยแสงชัย
710,659
0.03
11
อื่นๆ
5,535,208
0.25
รวม
2,256,961,198
100.00
(ทีม่ า: รายชื่อผู้ถือหุ้นบริ ษัท ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) บนเว็บไซต์ www.icbcthai.com/th/about/shareholders.aspx)

-/3 รายชื่อผู้ถือหุ้ นบริ ษัท ฟิ นัน ซ่า จากัด (มหาชน) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและมีทุนชาระแล้ วจานวน 1,235,198,000.00 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 247,039,600 หุ้น มูลค่าที่ต ราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท โดยรายชื่อผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ณ วันที่ 8
กันยายน 2558 มีดังนี ้
อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1
Morgan Stanley & Co. International Plc
29,077,855
11.17
2
Ubs Ag Singapore Branch
25,212,690
10.21
3
นาย กอบคุณ
เธียรปรี ชา
22,662,900
9.17
4
นาย วรสิทธิ์
โภคาชัยพัฒน์
20,980,000
8.49
5
ม.ล. สุทธิมาน
โภคาชัยพัฒน์
10,500,000
4.25
6
นาง นนธญา
อภิธโนทัย
8,892,100
3.60
7
นายพงศ์ธวัช
ชีรณวาณิช
7,272,200
2.94
8
นาง ประกายคา
ใบแก้ ว
6,237,000
2.52
9
นาง มนต์รวี
เดวิส
6,210,000
2.51
10
นาย วชิระ
ทยานาราพร
4,000,000
1.62
11
อื่นๆ
105,994,855
42.91
รวม
247,039,600
100.00

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 6 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

4. คณะกรรมการและผู้บริ หาร บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายชัชวาลย์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายวราห์
สุจริ ตกุล
รองประธานกรรมการบริ ษัท
3. นายช่วงชัย
นะวงศ์
กรรมการบริ ษัท
4. นายสมภพ
กี ระสุนทรพงษ์
กรรมการบริ ษัท
5. นางพรพริ ง้
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการบริ ษัท
6. Mr. Zhigang
Li
กรรมการบริ ษัท
7. พล.ต.ท. วิสนุ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระ
8. นายไพบูลย์
ศิริภาณุ เสถี ยร
กรรมการอิสระ
9. นายกิ ตติศักดิ์
เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวนรวม 3 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายช่วงชัย นะวงศ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสมภพ กี ระสุนทรพงษ์
กรรมการบริ หาร
3. นางพรพริ ง้
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการบริ หาร
ผู้บริ หารบริ ษัท
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริ ษทั มีผ้ บู ริ หารจานวน 16 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายช่วงชัย
นะวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้อานวยการ
2. นายสมภพ
กี ระสุนทรพงษ์
กรรมการผู้อานวยการ
3. นางพรพริ ง้
สุขสันติสุวรรณ
กรรมการผู้อานวยการ
4. นายกั ณฑรา
ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 1
5. นายฉั ตรชัย
ชุ่มศิริ
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 2
6. นายชัยพร
ธรรมพีร
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 3
7. นายโพธร
เชื่อมวราศาสตร์
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 4
8. นายสมชาย
แก้ วเจริ ญไพศาล
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 5
9. นางวิไล
พงศ์ปรี ชา
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 7
10. นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 8
11. นายสุพัตร์
อภิรติภัย
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 9
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 7 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

12.
13.
14.
15.
16.

รายชื่อ
นายปั ณณทัต
สมิทธิศักดา
นางนุสรา
รุ่ นเจริ ญ
Mr. Richard
Edmond Markarian
นางเพ็ญพร
อภิรักษ์เหล่าสกุล
นางวิมล
หล่อวิจิตร

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 10
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 12
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายธุรกิจหลักทรั พย์-สถาบันต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ

5. ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(งบการเงินรวม)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี ้สานักหักบัญชี
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และการร่วมค้ า
อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้สานักหักบัญชี
เจ้ าหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า
ประมาณการหนี ้สิน ผลประโยชน์
พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญมูลค่าหุ้ น
ละ 1.60 บาท

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2555
ล้ านบาท สัดส่ วน

งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
งบสอบทาน
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557 30 มิถนุ ายน 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน

707.37
81.23

16.86%
1.94%

1,037.80
194.10

25.72%
4.81%

996.06
60.63

24.07%
1.47%

429.10
805.78

8.65%
16.24%

3,012.96
47.33

71.83%
1.13%

2,421.39
47.91

60.00% 2,468.62
1.19%
14.61

59.66%
0.35%

2,709.69
442.15

54.60%
8.91%

181.45 4.33%
44.31 1.06%
120.06 2.86%
4,194.70 100.00%

- 302.01 7.30%
147.76
3.66% 108.92 2.63%
38.27
0.95%
36.40 0.88%
15.02
0.37%
13.64 0.33%
133.22
3.30% 137.26 3.32%
4,035.48 100.00% 4,138.14 100.00%

305.16

7.27%

90.85

1,645.63

39.23%

23.69
186.33
33.78
2.13
32.93
2,519.14

747.69

2.25%

312.49 6.30%
87.39 1.76%
38.11 0.77%
15.54 0.31%
122.73 2.47%
4,962.99 100.00%

412.40

9.97%

18.10

0.36%

1,575.13

39.03% 1,148.13

27.74%

2,502.02

50.41%

0.56%
4.44%
0.81%
0.05%
0.79%
60.06%

53.28
264.96
48.98
3.06
32.92
2,069.17

1.32%
44.18
6.57% 239.22
1.21%
59.11
0.08%
1.80
0.82%
36.80
51.27% 1,941.63

1.07%
5.78%
1.43%
0.04%
0.89%
46.92%

47.78
161.16
24.41
1.80
30.94
2,786.20

0.96%
3.25%
0.49%
0.04%
0.62%
56.14%

17.82%

747.69

18.53%

21.27%

880.09

17.73%

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

880.09

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 8 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2555
ล้ านบาท สัดส่ วน
731.31 17.43%
558.12 13.31%

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(งบการเงินรวม)
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
กาไรจากการแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
ค่านายหน้ า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากตราสาร
อนุพันธ์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการ
ลงทุนในบริษัทร่วม
ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อซื ้อ
หลักทรัพย์
กาไรจากการขายบริษัทย่อย
รายได้ อื่น
รายได้ รวม

งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
งบสอบทาน
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557 30 มิถนุ ายน 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน
747.69 18.52% 880.09 21.27%
880.09 17.73%
571.05 14.15% 571.05 13.80%
571.05 11.51%

9.39

0.22%

0.32

0.01%

0.32

0.01%

0.32

0.01%

-

-

-

-

-

-

(0.25)

(0.01%)

19.78
301.62

0.47%
7.19%

40.51
606.60

1.00%
15.03%

52.69
692.03

1.27%
16.72%

52.69
670.70

1.06%
13.51%

1,620.59 38.63%
54.97 1.31%
1,675.56 39.94%
4,194.70 100.00%

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2555
ล้ านบาท สัดส่ วน

0.13 0.00%
1,966.03 48.72% 2,196.31 53.07%
0.28
0.01%
0.20 0.00%
1,966.31 48.73% 2,196.51 53.08%
4,035.48 100.00% 4,138.14 100.00%

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท สัดส่ วน

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท สัดส่ วน

1.92 0.04%
2,176.52 43.85%
0.26 0.01%
2,176.78 43.86%
4,962.99 100.00%
งบสอบทาน
30 มิถนุ ายน 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน

1,490.42
68.94

82.24%
3.80%

1,880.47
88.94

77.23%
3.65%

1,472.66
140.93

80.00%
7.66%

716.46
21.45

83.65%
2.50%

108.91

6.01%

206.45

8.48%

100.16

5.44%

53.84

6.29%

(0.17)

(0.01%)

(0.24)

(0.01%)

(0.04)

0.00%

(0.03)

0.00%

48.88

2.70%

72.93

3.00%

(13.08)
74.34

-0.71%
4.04%

38.04

4.44%

90.13
5.20
1,812.31

4.97%
0.29%
100.00%

75.35
103.17
7.70
2,434.77

3.09%
4.24%
0.32%
100.00%

56.08
9.80
1,840.86

3.05%
0.53%
100.00%

28.51
5.05
856.50

3.33%
0.59%
100.00%

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 9 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้ จ่ายอื่น
โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
เงินลงทุน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2555
ล้ านบาท สัดส่ วน

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท สัดส่ วน

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท สัดส่ วน

งบสอบทาน
30 มิถนุ ายน 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน

37.92
155.00

2.09%
8.55%

37.24
188.09

1.53%
7.73%

34.99
131.96

1.90%
7.17%

16.82
67.82

1.96%
7.92%

911.34

50.29%

1,194.72

49.07%

958.04

52.04%

483.75

56.48%

284.98
15.62
161.04

15.72%
0.86%
8.89%

279.46
15.92
187.45

11.48%
0.65%
7.70%

257.10
10.22
147.76

13.97%
0.56%
8.03%

123.38
5.13
64.14

14.41%
0.60%
7.49%

(1.11)

(0.06%)

(2.44)

(0.10%)

(0.78)

(0.04%)

(0.12)

(0.01%)

2.04
1,566.83
245.48
(62.83)
182.65
182.65

0.11%
86.45%
13.55%
(3.4%)
10.08%

6.11
1,906.56
528.21
(123.90)
404.31
(15.70)
388.61

0.25%
78.31%
21.69%
(5.09%)
16.61%
(0.64%)
15.96%

0.36
1,539.65
301.21
(71.51)
229.70
15.23
244.93

0.02%
83.64%
16.36%
(3.88%)
12.48%
(0.83%)
13.31%

760.92
95.58
(23.59)
71.99
1.79
73.78

88.84%
11.16%
(2.75%)
8.41%
0.21%
8.61%

10.08%

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน

446.78

657.23

322.01

2558
(ม.ค.-มิ.ย.)
(446.00)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุน

(44.55)

502.82

(341.01)

(26.87)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)

(30.00)
372.23

(340.64)
819.40

(21.93)
(41.75)

(94.08)
(566.96)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้ นงวด

335.13

707.37

1,037.80

996.06

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ ้นงวด

707.37

1,037.80

996.06

429.10

2555

2556

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

ภาพรวมฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
(หน่วย : ล้ านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
งบการเงินรวมสาหรั บ
30 มิถุนายน 2557 30 มิถุนายน 2558
งวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่
ล้ านบาท
ร้ อยละ
กาไรสุทธิสาหรับงวด
24.24
71.99
47.75 เพิ่มขึ ้น 196.99%
ผลประกอบการของบริ ษัทตามงบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกาไรรวมสาหรั บปี เท่ากั บ 229.70
ล้ านบาทเปรี ยบเทียบกั บผลดาเนินงานสาหรั บปี 2556 มีผลกาไรรวม 404.31 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นการปรั บตัวลดลง 174.61 ล้ า น
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 43.19 เนื่องจากรายได้ จากค่านายหน้ าการซื ้อขายหลักทรั พย์ที่ ลดลง ซึ่งเป็ นผลจากปริ มาณการซื ้อขาย
หลักทรั พย์ต่อวัน และส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ส่งผลให้ กาไรสุทธิสาหรั บงวดลดลง
สาหรั บงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวั นที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมจานวน 71.99 ล้ านบาท ซึ่งเมื่ อ
เทียบกั บช่วงเดียวกั นกับปี 2557 เพิ่มขึ ้น 47.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 196.99 เนื่องจากรายได้ จากค่านายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรั พย์ที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นผลจากปริ มาณการซื ้อขายหลักทรั พย์ต่อวัน และส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ ้น
6. โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : ล้ านบาท)
ประเภทรายได้
รายได้ ค่านายหน้ าหลักทรั พย์
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี ้ยเงินให้ กยืู้ มเพื่อซื ้อหลักทรั พย์
รายได้ อื่นๆ
รวมรายได้ ทงั ้ หมด

งวด 6 เดือน สิน้ สุด
งวด 6 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 การเปลี่ยนแปลง
งบสอบทาน
งบสอบทาน
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%
553.92 79.59% 716.46
83.65% 162.54 23.35%
32.74
4.70%
21.45
2.50% (11.29) (1.62%)
40.92
5.88%
53.84
6.29%
12.92
1.86%
(0.02)
0.00% (0.02)
0.00%
(0.02)
0.00%
(6.82)
(0.80%)
(6.8) (0.98%)
35.24
5.06%
38.04
4.44%
2.8
0.40%
25.69
3.69%
28.51
3.33%
2.82
0.41%
7.49
1.08%
5.05
0.59% (2.44)
(0.35)
695.98 100.00% 856.50
100.00% 160.52 23.06%

ในปี 2557 รายได้ ของบริ ษัทประกอบด้ วย รายได้ ค่านายหน้ าหลักทรั พ ย์ รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ ก าร กาไรจากเงิ น
ลงทุน ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล ดอกเบี ้ยเงินให้ กยืู้ มเพื่อซื ้อหลักทรั พย์ และรายได้ อื่นๆ
สาหรั บปี 2557 บริ ษั ทมี ร ายได้ รวมเท่ ากั บ 1,840.86 ล้ านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2556 เป็ นจานวน 593.91 ล้ านบาท
เนื่องจากรายได้ ค่า นายหน้ า หลักทรั พ ย์ลดลง 407.81 ล้ านบาท จาก 1,880.47 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 1,472.66 ล้ า นบาทในปี

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

2557 ซึ่งลดลงตามปริ มาณการซื อ้ ขายหลักทรั พย์โดยรวมในตลาดหลักทรั พย์นอกจากนี ้ กาไรจากเงินลงทุนของบริ ษัทสาหรั บปี
2557 ลดลงเป็ นจ านวน 106.29 ล้ านบาท จาก 206.45 ล้ า นบาทในปี 2556 เป็ น 100.16 ล้ า นบาทในปี 2557 เนื่ องจากภาวะ
เศรษฐกิ จที่แย่ลงและปั ญหาทางการเมือง ทั ้งนี ้ในปี 2556 บริ ษัทมีรายการที่ไม่ได้ เกิ ดขึ ้นเป็ นประจา (Non-recurring items) คือการ
ขายบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทหลักทรั พย์ สินเอเซีย จากั ด”) ทาให้ บริ ษัทมีกาไรจากการขายบริ ษัทย่อยเท่ากั บ 103.17 ล้ านบาท.
สาหรั บ งวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัทมีรายได้ เท่ากั บ 856.50 ล้ านบาท เมื่อเทียบกั บงวดเดียวกันของ
ปี 2557 ปรั บตัวเพิ่มขึ ้น 160.52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.06 โดยรายได้ ค่านายหน้ าจากการซือ้ ขายหลักทรั พย์ปี 2558 จาก
งบการเงินรวมเท่ากั บ 716.46 ล้ านบาท เทียบกั บช่วงเดียวกั นกั บปี ก่อนเพิ่มขึ ้น 162.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.34
เนื่องจากการเพิ่ มขึ ้นของปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ ยต่ อวัน ของบริ ษั ท และการเพิ่ม ขึ ้นของส่วนแบ่ง การตลาดของบริ ษั ท รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การของบริ ษัทเท่า กั บ 21.45 ล้ านบาท เมื่อเทียบกั บช่วงเดียวกั นกั บปี ก่อนลดลง 11.29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ลดลงร้ อยละ 34.48 เนื่องจากการลดลงของจานวนรายการของการจัดจาหน่ายหลักทรั พย์ และการเป็ นที่ปรึ กษาการเงิน อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทมีรายได้ กาไรจากเงินลงทุนเท่ากั บ 53.84 ล้ านบาท เมื่อเทียบกั บช่วงเดียวกั นกั บปี ก่อนเพิ่มขึ ้น 12.92 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 31.58 โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพือ่ บัญชีบริ ษัทตามปริ มาณการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรั พย์
ที่เพิ่มขึ น้ ในด้ า นของค่ าใช้ จ่า ยบริ ษัท มีค่าใช้ จ่ายรวมเท่ากั บ 760.92 ล้ า นบาท เมื่อเทีย บกั บช่ว งเดียวกั นกั บปี ก่อนเพิ่มขึ ้น 99.17
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.99 เนื่องจากค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย และค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บพนักงานซึ่งเพิ่มขึ ้นตาม
ปริ มาณการซื ้อขาย
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
(หน่วย : ล้ านบาท)
งวด 6 เดือน สิน้ สุด งวด 6 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 การเปลี่ยนแปลง
ประเภทค่ าใช้ จ่าย
งบสอบทาน
งบสอบทาน
ค่ าใช้ จ่าย
%
ค่ าใช้ จ่าย
%
ค่ าใช้ จ่าย
%
ต้ นทุนทางการเงิน
14.58
2.20%
16.82 2.21%
2.24 15.34%
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
55.83
8.44%
67.82 8.91%
11.99 21.49%
ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน
390.83 59.06%
483.75 63.57%
92.92 23.77%
ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
128.77 19.46%
123.38 16.21%
(5.39) (4.18%)
ค่าตอบแทนกรรมการ
5.11
0.77%
5.13 0.67%
0.02
0.39%
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
66.58 10.06%
64.14 8.43%
(2.44) (3.66%)
โอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(0.30) (0.05%)
(0.12) (0.02%)
0.18
(60%)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน
0.36
0.05%
0.00 0.00%
(0.36) (100%)
รวม
661.75 100.00%
760.92 100.00%
99.17 14.99%
ในปี 2557 บริ ษัท มีค่าใช้ จ่ายรวมจานวน 1,539.65 ล้ านบาท ซึ่ งลดลงจานวน 368 ล้ านบาท จากปี 2556 โดยมีสัดส่ว น
ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากั บ 968.26 ล้ านบาท คิดเป็ น 62.89% ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บอาคาร สถานที่
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

และอุปกรณ์ เท่า กั บ 16.70 ล้ านบาท คิด เป็ น 16.70% และค่า ธรรมเนี ยมและค่ าบริ การจ่าย เท่า กั บ 147.76 ล้ า นบาท คิ ดเป็ น
9.60% ซึ่งเห็นได้ ชัดว่าค่าใช้ จ่ายที่ลดลงแปรผันตามรายได้ ที่บริ ษัทหาได้
ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรั บปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เป็ นจานวน 242.28 ล้ านบาท
เนื่องจากการจ่ ายผลตอบแทนให้ แ ก่ เ จ้ าหน้ า ที่การตลาดตามปริ มาณการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษั ทปรั บตั วลดลง สาหรั บ
ค่าธรรมเนีย มและค่าบริ การจ่ายของปี 2557 ปรั บตั วลดลง 56.13 ล้ า นบาท จากปี 2556 เนื่ องจากค่าธรรมเนี ยมสมาชิก ตลาด
หลักทรั พย์ที่แปรผันตามปริ มาณการซื ้อขายหลักทรั พย์ที่ลดลง
สาหรั บ งวด 6 เดือน สิ น้ สุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 ต้ น ทุน และค่าใช้ จ่า ยรวมของบริ ษัท เท่า กั บ 760.92 ล้ านบาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกั นของปี 2556 จานวน 99.17 ล้ านบาท โดยต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทเท่ากับ 16.82 ล้ านบาท เมื่อเทียบกั บ
ช่วงเดียวกั บกั บปี 2557 ปรั บตัวเพิ่มขึ ้น 2.24 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.36
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์รวม
สินทรั พย์รวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557 ตามงบการเงินรวมเท่ากั บ 4,138.14 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก สิ ้นปี 2556 ประมาณ
102.66 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เกิ ดจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า-สุทธิ ซึ่งมีจานวนเท่ากั บ
2,468.62 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกั บปี 2556 ที่มีจานวนเท่ากั บ 2,421.40 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามปริ มาณการซื ้อขายหลักทรั พย์
และตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ลูกหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ประกอบด้ วย ลูกหนี ซ้ ื ้อหลักทรั พย์ด้วย
เงินสด จานวน 1,571.20 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 63.65% ของลูกหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งเพิ่มจากปี
2556 ประมาณร้ อยละ 5 นอกจากนี ้ยังเป็ นเงินกู้ ยืมเพื่อซื ้อหลักทรั พย์ จานวน 889.09 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 36.02% ของลูกหนี ้
ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ณ วันที่ 30 มิถุน ายน 2558 บริ ษัท มีสินทรั พย์ร วมเท่ากั บ 4,962.99 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ ้นจาก สิ ้นปี 2557 โดยส่วนใหญ่ เกิ ด
จากการเพิ่ม ขึ ้นของลูกหนี ้หักบัญชี ประมาณ 745.15 ล้ า นบาท และการเพิ่ม ขึ ้นของลูกหนี ้ธุรกิ จหลัก ทรั พย์ และสั ญญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าประมาณ 241.07 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
หนี ้สินรวมของบริ ษั ท ณ สิ ้นปี 2557 ตามงบการเงินรวมเท่ากั บ 1,941.63 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 ประมาณ127.53
ล้ านบาทโดยหนี ้สิ นของบริ ษัทโดยส่ว นใหญ่ เกิ ดจากการลดลงของเจ้ าหนี ธ้ ุรกิ จหลักทรั พย์แ ละสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ประ มาณ
427.00 ล้ านบาทและค่ าใช้ จ่า ยค้ า งจ่า ย ประมาณ 25.74 ล้ านบาท ในขณะที่ บริ ษั ทมี เจ้ า หนี ้ส านั กหั กบัญ ชี เพิ่ม ขึ ้นประมาณ
321.55 ล้ านบาท ตามปริ มาณการซื ้อขายหลักทรั พย์
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 2,786.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2557 ประมาณ 844.57
ล้ านบาท โดยหนี ้สินส่วนใหญ่ เกิ ดจากการเพิม่ ขึ ้นของเจ้ าหนี ้ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ประมาณ 1,353.89ล้ าน
บาท ตามปริ มาณการซื ้อขายหลักทรั พย์
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บงบการเงิ นรวม ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีส่ วนของผู้ถือหุ้น รวมในปี 2557 เท่ากั บ 2,196.51 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ ้นจากปี
2556 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากั บ 1,966.31 ล้ านบาท คิด เป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.70 ซึ่งเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสม
จาก 606.60 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 692.03 ล้ านบาท ในปี 2557 ในขณะที่กาไรสะสม สิ ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน 2558 ลดลงเหลือ
670.70 ล้ านบาท ส่งผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากั บ 2,176.78 ล้ านบาท
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 13 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

เอกสารแนบ 2
สรุ ปข้ อมูลบริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่ า จากัด (“FSL”)
1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่า จากั ด (“FSL”) ตั ้งอยู่เลขที่ 48/45 ชั ้น 20 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรั ก กรุ ง เทพมหานคร 10500 จดทะเบียนจัดตั ้งเมื่อวั นที่ 13 สิงหาคม 2536 ปั จจุบนั FSL มี ทุนจดทะเบียนและทุน จดทะเบีย น
เรี ยกชาระแล้ วเท่ากับ 700,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุ รกิ จหลัก ทรั พย์ที่ ออกโดยกระทรวงการคลังตามทะเบียนเลขที่ (2) 476/2536 ได้ แก่ 1) นายหน้ าซื ้อขายหลัก ทรั พย์ 2)
ธุรกิ จค้ าหลักทรั พย์ 3) ที่ปรึ กษาการลงทุน 4) จัดจาหน่ายและรั บประกั นการจัดจาหน่ายหลักทรั พย์ และ 5) ตัวแทนซื ้อขายสัญญา
ซื ้อขายล่ วงหน้ า นอกจากนี ้ FSL ยังเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิน ที่ไ ด้ รับอนุญ าตจากคณะกรรมการกากั บหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่ปี 2552 FSL ได้ ปรั บโครงสร้ างธุรกิ จและได้ ห ยุดให้ บริ การธุรกิ จหลักทรั พย์เป็ นการชั่วคราว โดยมุ่งเน้ นการ
ให้ บริ การด้ านวาณิ ชธนกิ จเป็ นหลัก
2. โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
บริษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน)
ฟิ นันซ่า ฟั นด์ เมนเนจเม้ นท์ลิมิเต็ด
ฟิ นันซ่า อินเวสท์เม้ นท์แอดไวเซอร์ส ลิมิเต็ด
นางสาวยุพดี
เทพเรืองชัย
นายยูจีน
เอส. เดวิส
นายวรสิทธิ์
โภคาชัยพัฒน์
ม.ล. สุทธิมาน
โภคาชัยพัฒน์
รวม

สัญชาติ
ไทย
อังกฤษ
อังกฤษ
ไทย
อเมริกัน
ไทย
ไทย

จานวน (หุ้น)
69,999,994
1
1
1
1
1
1
70,000,000

สัดส่ วน (%)
99.99%
<0.01%
<0.01%
<0.01%
<0.01%
<0.01%
<0.01%
100.00%

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของบริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด (มหาชน) (FNS) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 มีดังนี ้
1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และภรรยา ร้ อยละ 12.74
2) Morgan Stanley ร้ อยละ 11.77
3) UBS AG Singapore Branch ร้ อยละ 10.21
4) นายกอบกุล เธียรปรี ชา ร้ อยละ 9.17
5) นางนนธญา อภิธโนทัย ร้ อยละ 3.60

3. รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายกิตติพงษ์
เลิศวนางกูร
นางศนิษฐา
อัศวจินดา
นายวราห์
สุจริตกุล
นายยูจีน
เอส.เดวิส
นายวิทยา
เวชชาชีวะ
นายอัครรัตน์
ณ ระนอง

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายวราห์ สุจริ ตกุล นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร นางศนิษฐา อัศวจินดา กรรมการสองในสามคนลง
ลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 14 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

4. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(งบการเงินรวม)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี ้ค่าธรรมเนียมและบริการ-สุทธิ
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทใหญ่
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
โบนัสค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
กาไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
ค่านายหน้ า
ค่าธรรมเนียมและบริการ

งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
3.38
0.42%
4.17
0.49%
1.79
0.22%
2.62
0.31%
69.53
8.67%
34.38
4.05%
149.05
18.59%
136.47
16.07%
0.00%
625.40
73.63%
533.00
66.47%
0.00%
2.46
0.31%
3.22
0.38%
12.62
1.57%
12.49
1.47%
0.18
0.02%
0.00%
29.89
3.73%
30.59
3.60%
801.89 100.00%
849.33 100.00%
57.62
7.19%
14.85
1.75%
1.68
0.21%
4.86
0.57%
-

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ
11.08
1.31%
1.70
0.20%
11.22
1.32%
143.88
16.97%
625.70
73.78%
0.00%
5.04
0.59%
12.37
1.46%
0.99
0.12%
36.07
4.25%
848.04 100.00%
15.14
1.79%
0.59
0.07%
3.41
0.40%
-

2.12
0.27
17.17
78.85
500.00
500.00

0.26%
0.03%
0.00%
2.14%
9.83%
62.35%
62.35%

1.14
0.15
0.25
1.76
23.01
700.00
700.00

0.13%
0.02%
0.03%
0.21%
2.71%
82.42%
82.42%

2.25
0.02
3.50
24.91
700.00
700.00

50.00
173.04
723.04
801.89

6.24%
21.58%
90.17%
100.00%

50.00
76.32
826.32
849.33

5.89%
8.99%
97.29%
100.00%

50.00
73.13
823.13
848.04

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2555
ล้ านบาท สัดส่ วน
30.10
276.40

9.37%
86.06%

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท สัดส่ วน
30.14
79.88

0.26%
0.41%
2.94%
82.54%
82.54%

2.38
6.83
35.12
700.00
700.00

0.73%
3.75%
74.72%
74.72%

5.90%
8.62%
97.06%
100.00%

50.00
151.66
901.66
936.78

5.34%
16.19%
96.25%
100.00%

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท สัดส่ วน

25.32%
67.11%

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

14.98
41.25

งบสอบทาน
30 มิถนุ ายน 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ
6.12
0.65%
1.70
0.18%
65.52
6.99%
121.93 13.02%
625.70 66.79%
61.00
6.51%
5.69
0.61%
12.31
1.31%
0.21
0.02%
36.60
3.91%
936.78 100.00%
11.75
1.25%
1.63
0.17%
0.72
0.08%
11.82
1.26%

23.90%
65.83%

0.25%
-

งบสอบทาน
30 มิถนุ ายน 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน
24.56
108.54

15.52%
68.57%
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรจากเงินลงทุน
ดอกเบี ้ยและเงินปั นผล
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าที่ปรึกษาและบริการ
ค่าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท สัดส่ วน
2.16
0.67%
2.77
2.33%
11.89
3.70%
5.53
4.64%
0.63
0.20%
0.71
0.60%
321.18 100.00%
119.04 100.00%
0.02
0.01%
0.01
0.01%
12.18
3.79%
2.94
2.47%
0.00%
0.00%
124.62
38.80%
65.64
55.15%
8.35
0.81
23.11
13.01
182.10
139.08
33.26
105.83

2.60%
0.25%
7.20%
4.05%
56.70%
43.30%
10.35%
32.95%

7.40
0.76
25.43
11.86
114.04
5.00
1.72
3.28

งบตรวจสอบ
31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท สัดส่ วน
1.36
2.16%
4.56
7.28%
0.52
0.83%
62.66 100.00%
1.36
2.17%
0.00%
33.63 53.68%

6.21%
0.64%
21.36%
9.97%
95.80%
4.20%
1.44%
2.75%

3.80
0.36
8.66
4.72
52.54
10.12
1.50
8.62

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ ม ขึ ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ ้นงวด

งบสอบทาน
30 มิถนุ ายน 2558
ล้ านบาท สัดส่ วน
1.09
0.69%
23.86
15.07%
0.24
0.15%
158.30
100.00%
2.92
1.84%
0.00%
42.91
27.11%

6.07%
0.57%
13.82%
7.53%
83.84%
16.16%
2.40%
13.76%

4.42
0.36
8.52
5.81
64.93
93.36
14.84
78.52

2.79%
0.22%
5.38%
3.67%
41.02%
58.98%
9.37%
49.60%

งบการเงินรวม
2555
70,616
-71,942
-113
-1,439
4,815
3,376

2556
-10,791
-88,298
99,881
792
3,376
4,168

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)

2557
5,329
1,714
-130
6,913
4,168
11,081

2558
(ม.ค.-มิ.ย.)
33,784
-38,721
-22
-4,959
11,081
6,122
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เอกสารแนบ 3
สรุ ปข้ อมูลบริ ษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด (“SBITO”)
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทหลักทรั พย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากั ด (“SBITO”) ก่ อตั ้งขึ น้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 มีสานักงานตั ้งอยู่ที่ 1768
อาคารไทยซับมิท ทาวเวอร์ ชั ้นที่ 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั SBITO มีทุนจด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว 500,000,000 บาท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้นของ SBITO ครั ง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2558 ได้ มีมติเพิ่ มทุน จดทะเบียนจาก 500,000,000 บาท เป็ น 722,222,200 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่มทุ นและ
เสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จานวน 2,222,222 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) รวม
เป็ นมูลค่า 222,222,200 บาท โดยปั จจุบนั SBITO อยู่ระหว่างดาเนินการดังกล่าว ทั ้งนี ้ SBITO เป็ นการร่ วมทุนระหว่างบริ ษัท และ
SBI Group ซึ่งตกลงร่ วมทุนในสัดส่วนการถือหุ้นที่ใกล้ เคียงกัน โดย SBI Group เป็ นบริ ษัททางการเงินที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ ปนุ่
โดยมีบริ ษัทในเครื ออย่าง SBI Securities เป็ นบริ ษัทหลักทรั พย์ชั ้นนาที่มีความชานาญในการให้ บริ การแก่ นักลงทุน แบบออนไลน์
โดยปั จจุบนั SBITO ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
โดยมีใบอนุญาต 5 ประเภท ซึ่งได้ แก่ การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลั กทรั พย์ การค้ าหลักทรั พย์ การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน การจั ด
จาหน่ายหลักทรั พ ย์ และได้ รั บใบอนุญ าตประกอบธุรกิ จสัญญาซื ้อขายล่ว งหน้ า ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และคาดการณ์ วา่ จะสามารถเปิ ดดาเนินธุรกิ จอย่างเป็ นทางการได้ ภายในเดือนตุลาคม
2558 นอกจากนี ้ SBITO ยังอยู่ระหว่างจัดทาบันทึกข้ อตกลงเพื่อขอซื อ้ สมาชิกของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยเลขที่ 33 และ
สมาชิก ของบริ ษั ท ตลาดสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า (ประเทศไทย) จ ากั ด (มหาชน) (“TFEX”) ในราคา 170,000,000 บาท และ
10,000,000 บาท รวมเป็ นมูลค่ า 180,000,000 บาท จากบริ ษัท หลักทรั พย์ ฟิ นันซ่า จากั ด (“FSL”) วัตถุประสงค์ก ารดาเนินธุรกิ จ
ของ SBITO เพื่อเป็ นบริ ษัทหลักทรั พย์ที่เน้ นการให้ บริ การแบบออนไลน์แก่ นักลงทุน
2. รายชื่อคณะกรรมการ
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1
นายวราห์ สุจริ ตกุล
2
นายเมกุมุ โมโตฮิสะ
3
นายอิชิโร โซ
4
นางพรพริ ง้ สุขสันติสุวรรณ
5
นายมาโกโตะ มิยาซากิ
6
นายวิสนุ ปราสาททองโอสถ
7
นายวิญญู ไชยวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นายเมกุมุ โมโตฮิสะ หรื อนายอิชิโร โซ ลงลายมือชื่อร่ วมกับนางพรพริ ง้ สุขสันติสวุ รรณ

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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3. รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อผู้ถือหุ้น
เอสบีไอ ไฟแนนเชียล เซอร์ วิสเซส คัมปะนีลิมิเต็ด/1
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซียไซรั ส จากั ด (มหาชน)/2
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันซ่า จากั ด
นางสาวกนกพร ขาสอางค์
นางสาวพิชญ์ สินี ทวีธนโชติพันธ์
รวม

สัญชาติ
ญี่ ปนุ่
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

จานวน (หุ้น) สัดส่ วน (%)
2,750,000
55.00%
2,249,997
44.99%
1
<0.01%
1
<0.01%
1
<0.01%
5,000,000
100.00%

หมายเหตุ: /1 เอสบีไอไฟแนนเชียลเซอร์ วิสเซสคัมปะนีลมิ ิเต็ด (SBIFS) เป็ นบริ ษั ทลูกที่ถือ หุ้นโดย SBI Holding ในสัดส่วนร้ อยละ 100ทั ้งนี ้ SBI
Holding เป็ นบริ ษัท ที่โดดเด่นในด้ านการดาเนินธุรกิ จแบบบริ ษั ทหลักทรั พย์ที่เน้ นการให้ บริ การแบบออนไลน์ โดยมีข้ อมูลบริ ษั ท
โดยสังเขปดังนี ้ SBI Holding, Inc. เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ประเทศญี่ป่ นุ (Tokyo Stock Exchange) โดยก่อตั ้ง
บริ ษัทเมื่อเดือน กรกฎาคม 2542 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน ณ วั นที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 81,681 ล้านเยน โดยแบ่งประเภท
ของธุ รกิจ ออกได้ เ ป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1) การให้ บริ การทางการเงิน 2)ด้ านการบริ ห ารสินทรั พย์ และ3) ธุ รกิจ ที่เกี่ ยวข้ องกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ เครื่ องสาอางค์ และอาหารเพือ่ สุขภาพ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมทุนกับนานาประเทศในการดาเนิ น
ธุรกิจรู ปแบบต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ที่ร่วมทุนก่อตั ้งบริ ษัท SBITO
: /2 บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั สจากัด (มหาชน) รายละเอียดบริ ษัทตามเอกสารแนบ 1
: * ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของ SBITO ครั ง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558ได้ มีมติ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 500 ,000,000
บาท เป็ น 722,222,200 บาท โดยปัจจุบัน SBITO อยูร่ ะหว่างดาเนินการดังกล่าว

โครงสร้ างการถื อหุ้น SBITO ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ผู้ถือหุ้นอื่น
55.00%

44.99%

<0.01%

<0.01%

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ FSS ครั ง้ ที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดขึ ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัญชาติ จานวน (หุ้น) สัดส่ วน (%)
1
เอสบีไอ ไฟแนนเชียล เซอร์ วิสเซส คัมปะนี ลิมิเต็ด
ญี่ ปนุ่
3,972,222
55.00%
2
บริ ษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซียไซรั ส จากั ด (มหาชน)
ไทย
3,249,998
44.99%
3
นางสาวกนกพร ขาสอางค์
ไทย
1
<0.01%
4
นางสาวพิชญ์ สินี ทวีธนโชติพันธ์
ไทย
1
<0.01%
รวม
7,222,222
100.00%
โครงสร้ างการถื อหุ้น SBITO
ภายหลังได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ FSS ครั ง้ ที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดขึ ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ผู้ถือหุ้นอื่น
55.00%

44.99%

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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- เอกสารแนบท้ ายหน้ า 18 -

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)

4. ตารางสรุ ปงบการเงิน
ข้ อมูลสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงิ นสดของ SBITO
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินลงทุนสุทธิ
อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ วเต็มมูลค่า
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
กาไรจากเงินลงทุน
ดอกเบี ้ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ตัง้ แต่ วันที่ 21 ต.ค. 2557
ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้ อยละ
68,379,703
13.16%
421,528,303
81.11%
11,228,340
2.16%
14,700,534
2.83%
3,884,984
0.75%
519,721,864
100.00%
1,062,053
0.20%
27,157,084
5.23%
1,065,710
0.21%
308,196
0.06%
29,593,043
5.69%
500,000,000
96.21%
500,000,000
96.21%
(9,871,179)
(1.90%)
490,128,821
94.31%
519,721,864
100.00%

สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(สอบทาน)
บาท
ร้ อยละ
18,876,381
3.84%
383,644,757
78.08%
37,079,256
7.55%
40,513,760
8.24%
11,264,656
2.29%
491,378,809
100.00%
1,337,809
0.27%
7,711,133
1.57%
378,862
0.08%
482,710
0.10%
9,910,514
2.02%
500,000,000
101.75%
500,000,000
101.75%
(18,531,874)
(3.77%)
481,468,126
97.98%
491,378,640
100.00%

ตัง้ แต่ วันที่ 21 ต.ค. 2557
ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2558
(ตรวจสอบ)
บาท
ร้ อยละ

สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2558
(สอบทาน)
บาท
ร้ อยละ

1,528,303
970,548
2,498,851

61.16%
38.84%
100.00%

2,116,453
37,442
2,153,896

98.26%
1.74%
100.00%

32,100
12,337,930
12,370,030
(9,871,179)
0
(9,871,179)

1.28%
493.74%
495.03%
(395.03%)
0.00%
(395.03%)

106,062
10,708,529
10,814,592
(8,660,696)
0
(8,660,696)

4.92%
497.17%
502.09%
(402.09%)
0.00%
(402.09%)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (APM)
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