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(F 53-4)              
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  
วันที่  24  สิงหาคม  2558 

ข้าพเจ้า  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันท่ี  21  
สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ ดังนี ้

(1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  880,089,300.80  บาท เป็น  880,088,051.20  บาท  โดยวิธีการตัดหุ้น
สามัญที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 781 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท 

(2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  880,088,051.20  บาท เป็น  930,244,840.00  บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน  
31,347,993  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.60  บาท รวม  50,156,788.80  บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี ้

 
การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์น หุ้นสามัญ 31,347,993 1.60 50.16 
          การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ - - - 
         (General Mandate) หุ้นบรุิมสิทธ ิ - - - 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด 
(Private 
Placement) คือ  

31,347,993 N/A 3.19 โปรดดูหมายเหตุ 1 โปรดดูหมายเหตุข้อ 2 
และ 3 

บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันซ่า จ ากัด      

     

      
หมายเหตุ: 

1. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย  เงื่อนไข  และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  (2) การเข้าเจรจา  ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ  อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ด าเนินการและลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต  ค าขอผ่อนผัน  รายงาน  ค าชี้แจง และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน  เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยราชการหรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  4 
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

2. การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัดครั้งนี้ ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.39/2551 เรื่องการ
ค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า โดย
ราคาเสนอขายหุ้นจะค านวณโดยอิงกับราคาเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นเวลาสิบห้าวันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 

3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า  จ ากัด (“FSL”)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
25.26  ซึ่ง FSL ถือเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง 
ได้แก่    1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  2) ค้าหลักทรัพย์  3) ที่ปรึกษาทางการเงิน  4) จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาต
จากส านักงาน ก.ล.ต.  แต่อย่างไรก็ดี  ตั้งแต่ปี 2552 FSL ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ
เป็นหลัก  ส าหรับการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.19 บาท โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่ค านวณ
จากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยใช้ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2558 

  2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
 - ให้ปัดทิ้งทั้งจ านวน 

    3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่  21  ตุลาคม  2558  เวลา 14.00 น.  ณ ห้อง 

Sliver 1AB Lower Floor  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ  เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร  10400   โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
................................. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่  7  กันยายน  2558 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่  8  กันยายน  2558  (วันท าการถัดจากวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         
 4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 
 4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 บริษัทจะน าหุ้นจากเพิ่มทุนดังกล่าวไปช าระราคาค่าหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด (“SBITO”) 

ให้กับ FSL  โดยที่มาของการเข้าท ารายการนี้ เกิดจาก SBITO ต้องการเพิ่มทุนจาก 500.00 ล้านบาทเป็น 722.22 ล้านบาท โดยเสนอ
ขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.99994  แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่มีนโยบายจะจ่ายเงินสดเพื่อลงทุนในหุ้นของ 
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SBITO เพื่อรักษาสภาพคล่องของตัวบริษัทเอง  ในขณะเดียวกัน ทาง SBITO ต้องการสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“TFEX”) (ต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “SET 
Membership and TFEX membership”)  เพื่อใช้ในการเริ่มด าเนินการธุรกิจหลักทรัพย์  ดังนั้น ทางผู้บริหารของ SBITO จึงได้ท าการ
เปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างการขออนุญาต SET Membership and TFEX membership ใหม่กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ TFEX  และการเจรจาเข้าซื้อจากบริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดด าเนินธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์แต่มีความประสงค์จะท า
การขาย SET Membership and TFEX membership เป็นจ านวนหลายราย  พบว่า FSL ตกลงที่จะขาย SET Membership and TFEX 
membership ด้วยมูลค่า 180 ล้านบาทให้กับ SBITO (โดยมีเงื่อนไขการช าระราคาแบ่งเป็น 3 งวดคือ งวดที่ 1  ช าระ 100 ล้านบาท
ให้กับ FSL ภายในวันที่ SBITO ก าหนดให้มีการช าระเงินในจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  งวดที่ 2 ช าระเงิน 40 ล้านบาท ให้กับ FSL ภายใน 1 ปี
นับจากก าหนดช าระราคาในงวดที่ 1  และงวดที่ 3 ช าระเงิน 40 ล้านบาท ให้กับ FSL ภายใน 1 ปีนับจากก าหนดช าระราคาในงวดที่ 2)  
แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นของ SBITO มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อด ารงคุณสมบัติของสมาชิกส านักหักบัญชีที่
ก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นมา
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วง 1 ปีข้างหน้าอีกด้วย เพราะโดยลักษณะปกติของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในช่วงแรก ผลการด าเนินงานโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นผลขาดทุน  ดังนั้น ทาง SBITO จึงท าข้อตกลงกับ FSL โดยให้ทาง FSL เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนการสละสิทธิ์ของ
บริษัทและส่วนเศษที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมใน SBITO จ านวนไม่เกิน 100 ล้านบาท  ซึ่ง FSL เล็งเห็นว่า เพื่อให้การจ าหน่ายไปซึ่ง SET 
Membership and TFEX membership ประสบความส าเร็จสูงสุด จึงเข้าท ารายการดังกล่าว  ต่อจากนั้น SBITO ก็จะน าเงินบางส่วนที่
ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปช าระค่างวดแรกของ SET Membership and TFEX membership ในมูลค่า 100  ล้านบาท ให้แก่ FSL  
แต่อย่างไรก็ดี FSL ไม่มีความประสงค์จะถือหุ้นโดยตรงใน SBITO เนื่องจากจะท าให้เป็นโครงสร้างที่ทับซ้อน เพราะ FSL เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เหมือนกันกับ SBITO  ขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังคงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นใน SBITO 
ประมาณร้อยละ 31.15 ใน SBITO อีก  ทว่าหากพิจาณาย้อนกลับไปถึงจุดประสงค์หลักของการก่อตั้ง SBITO คือ การจัดตั้งภายใต้
การร่วมค้ากันของบริษัทซึ่งมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านตลาดทุนไทยมากกว่า 25 ปีและกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัท
ลูกคือ SBI Securities ที่มีความช านาญในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ด้านออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักฐานอันเป็นท่ี
ประจักษ์คือ ส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 30 ในแง่ของจ านวนบัญชีลูกค้า  โดยผู้ร่วมค้าทั้งสองฝ่ายจะช่วยกันบริหารจัดการ SBITO 
ให้สามารถให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์อย่างแท้จริงแก่นักลงทุนไทย  ดังนั้น การกลับไปรักษาระดับสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัทใน SBITO ของบริษัทที่ประมาณร้อยละ 45.00 โดยการซื้อหุ้น SBITO จาก FSL จึงถือเป็นเรื่องของการรักษาความ
สัมพันธภาพอันดีกับพันธมิตรของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมมือในการลงทุนที่ เกี่ยวเนื่องของธุรกิจใน
อนาคต 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อีกทั้งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อค านวณขนาดรายการโดย
อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จะได้ขนาดรายการ ดังนี้ 

- เกณฑ์ได้มาหรือจ าหน่ายไป  ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.70 (เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อ
ช าระค่าสินทรัพย์) ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

- เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.68 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของงบการเงินรวมของบริษัท 

จากผลการค านวณขนาดรายการข้างต้น เข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และต้องแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อรายการได้มาดังกล่าว  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่  21  
สิงหาคม  2558 ที่ผ่านมาได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมแนจเม้นท์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปและหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
 
  



หน้าที่ 4 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 การเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด  ตามเดิมที่ได้

ท าสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่ม SBI ประเทศญี่ปุ่นซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีทางการค้า โดยรายการดังกล่าวไม่ต้องมีการท ารายการ
โดยใช้สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Non-Cash Transaction) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท 

7. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

  -ไม่มี- 

8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
8.1 ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และ 

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
21  สิงหาคม  2558 

8.2 วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 
(Record Date) 

7  กันยายน  2558 

8.3 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 

8  กันยายน  2558 

8.4 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 21  ตุลาคม  2558 
8.5 วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 22  ตุลาคม  2558 
8.6 วันน ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน                          

นับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 

                              ลายมือชื่อ.................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                   (นายช่วงชัย  นะวงศ์) 

                               กรรมการผู้อ านวยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    
(กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
พร้อมประทับตราของบริษัท 
                              ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                                (นางพรพริ้ง  สุขสันติสุวรรณ) 
                    กรรมการผู้อ านวยการ 
 


