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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

แจงการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอยทางออม

เรียน

กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินที่ซื้อขาย (Broker Seat และสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของ)
ของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่สงมาดวย 1)

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
14/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติใหบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) เขาทํา
ธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพยสิน Broker Seat และสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จากบริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด
(มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายที่ 120,000,000 บาท
การเขาทําธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งทรัพยสินโดยบริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียน โดยเปน
รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (“ประกาศ
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน”) ซึ่งคํานวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 24.64 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเปนรายการที่มีมูลคาเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา แตต่ํากวารอยละ 50 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่ง
เปนเกณฑที่คํานวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ที่เกิดขึ้นในระหวาง 6
เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขาทําธุรกรรม
อยางไรก็ตาม การเขาทําธุรกรรมดังกลาวขางตน ไมใชการเขาทํารายการระหวางบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ดังนั้น จึงไมถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษฎา พฤติภทั ร)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(สิ่งที่สงมาดวย 1)

สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินทีซ่ ื้อขาย (Broker Seat และสิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวของ)
ของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 14/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของหุนที่ออกและจําหนายทั้งหมด เขาทําธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพยสินซึ่งไดแก สิทธิในการเปน
สมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 21) (Broker Seat) สิทธิใน
การเปนสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) รวมทั้ง บรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวของกับสิทธิในการเปนสมาชิกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสิทธิในการเปนสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ
ในการเปนสมาชิกสําหรับธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาใด ๆ (แลวแตกรณีที่สามารถโอนได) รวมถึงแตไมจํากัด
เพียงสิทธิในการเปนสมาชิกของสํานักหักบัญชี (TCH) สําหรับตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และสิทธิในการ
เปนสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยสําหรับตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (Clearing Fund) รวมถึงสิทธิในการเปนสมาชิกกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย (กองทุน SIPF) และกองทุน
คุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (กองทุน DIPF) (“ทรัพยสินที่ซื้อขาย”) จากบริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร
จํากัด (มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายที่ 120,000,000 บาท โดยการเขาทํารายการดังกลาว ไมใชการไดมาซึ่งหุนสามัญในบริษัท
หลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) (“ผูขาย”) แตอยางใด
ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย (ตามที่ไดแกไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา “ประกาศเรื่องการไดมา
หรือจําหนายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกลาวดวยวิธีการคํานวณตามเกณฑตาง ๆ ภายใตประกาศเรื่องการ
ไดมาหรือจําหนายไป โดยคํานวณจากงบการเงินรวม สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทฯ ซึ่ง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดสอบทานแลว มีมูลคาสูงสุดเทากับรอยละ 14.79 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวม
เงิน กองทุน ที่บริ ษั ทฯ มีห นาที่ตองชําระตามที่กฎหมายกําหนดจากการเปนสมาชิกกองทุน คุมครองผูลงทุนในหลั กทรัพ ย
(กองทุน SIPF) และกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (กองทุน DIPF) รวมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง
ๆ ที่ตองชําระใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวนประมาณ 80,000,000 บาท จะทําใหมีมูลคาของรายการสูงสุดเทากับรอยละ
24.64 อนึ่ง บริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มี
มติอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้

(สิ่งที่สงมาดวย 1)

การเขาทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยมีมูลคา
ของรายการเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา แตต่ํากวารอยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองดําเนินการเปดเผยสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21 วัน
นับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ
อยางไรก็ดี การเขาทํารายการดังกลาวขางตน ไมใชการเขาทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ดังนั้น จึงไมถือเปนรายการเกี่ยวโยงกัน ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แกไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”)
บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดการเขาทํารายการดังกลาว ดังตอไปนี้
(1)

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการเขาทํารายการซื้อทรัพยสินที่ซื้อขาย
โดยมีเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญสําหรับการทํารายการตามที่กําหนดในขอ 3.1

(2)

คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
ผูซ้อื

: บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด

ผูขาย

: บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธกับบริษัทจด :

ผูขายไมใชบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยว

ทะเบียน

โยงกันฯ

(3)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ

3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด จะเขาทําธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพยสินซึ่งไดแก สิทธิในการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายเลข 21) สิทธิในการเปนสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (TFEX) รวมทั้ง บรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวของกับสิทธิในการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสิทธิใน
การเปนสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX)

และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการเปนสมาชิกสําหรับธุรกิจ

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาใด ๆ (แลวแตกรณีที่สามารถโอนได) รวมถึงแตไมจํากัดเพียงสิทธิในการเปนสมาชิกของ
สํานักหักบัญชี (TCH) สําหรับตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และสิทธิในการเปนสมาชิกกองทุนทดแทน
ความเสียหายในระบบชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยสําหรับตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (Clearing
Fund) รวมถึงสิทธิในการเปนสมาชิกกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย (กองทุน SIPF) และกองทุนคุมครองผูลงทุนในสัญญา

(สิ่งที่สงมาดวย 1)

ซื้อขายลวงหนา (กองทุน DIPF) (“ทรัพยสินที่ซื้อขาย”) จากผูขาย โดยมีราคาซื้อขาย 120,000,000 บาท ภายใตผลสําเร็จ
เงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญ คือ
1. ผลการตรวจสอบสถานะของทรัพยสินที่ซื้อขาย (Due Diligence) เปนไปตามความประสงคในการประกอบธุรกิจ
ของผูซื้อ
2. การโอนทรัพยสินที่ซ้ือขายไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2

ประเภทและขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑที่กําหนดในประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยคํานวณจากงบการเงิน

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดสอบทานแลวมีมูลคาของ
รายการสูงสุดเทากับรอยละ 14.79 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมเงินกองทุนที่บริษัทฯ มีหนาที่ตองชําระ
ตามที่กฎหมายกําหนดจากการเปนสมาชิกกองทุนคุมครองผูลงทุนในหลักทรัพย (กองทุน SIPF) และกองทุนคุมครองผูลงทุน
ในสัญญาซื้อขายลวงหนา (กองทุน DIPF) รวมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ที่ตองชําระใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จํานวนประมาณ 80,000,000 บาท จะทําใหมีมูลคาของรายการสูงสุดเทากับรอยละ 24.64 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑการคํานวณ

วิธีการคํานวณ

1. เกณฑ มู ลค า สิ นทรั พย ที่ มี ตั วตน = (สัดสวนที่บริษัทฯ จะซื้อหุน x NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่จะซื้อหุน) x
สุทธิ (เกณฑ NTA)

100 / NTA ของบริษัทผูซื้อ
= ไมสามารถนํามาคํานวณไดเนื่องจากมิไดเปนการซื้อบริษัท

2. เ ก ณ ฑ กํ า ไ ร สุ ท ธิ จ า ก ก า ร
ดําเนินงาน

= (สัดสวนที่บริษัทฯ จะซื้อหุน x กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทที่
จะซื้อหุน) x 100 / กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทผูซื้อ
= ไมสามารถนํามาคํานวณไดเนื่องจากมิไดเปนการซื้อบริษัท

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน

= (มูลคารายการที่จาย / มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทผูซ้อื ) x 100
= (120,000,000+80,000,000) / 811,629,000 x 100
= รอยละ 24.64

(สิ่งที่สงมาดวย 1)

เกณฑการคํานวณ

วิธีการคํานวณ

4. เกณฑมูลคาหุนทุนที่ออกเพื่อชําระ

= จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100 / จํานวนหุนที่ออกและ

คาสินทรัพย

ชําระแลวของบริษัทผูซื้อ
= ไมสามารถนํามาคํานวณได เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดออกหุนเพื่อเปนสิ่ง
ตอบแทนการไดมาแตอยางใด

หมายเหตุ:
1/ อางอิงจากงบการเงินสอบทานของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

อนึ่ง บริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ
มีมติอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้
การเขาทํารายการในครั้งนี้เขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 ตามที่กําหนดในประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป
ถือเปนรายการที่มีมูลคาเทากับรอยละ 15 หรือสูงกวา แตต่ํากวารอยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศ
การเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันที และจัดสงหนังสือเวียนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแตวันที่เปดเผย
สารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ
(4)

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน มูลคาสินทรัพยที่ซื้อ เกณฑที่ใชกําหนดมูลคารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการ
ชําระราคา
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด จะชําระราคาทรัพยสินที่ซื้อขาย เปนจํานวน 120,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกลาว

เปนมูลคาที่ไดจากการเจรจาตอรองระหวางผูซื้อและผูขาย
(5)

ประโยชนที่บริษัทฯ คาดวาจะไดรับจากการทํารายการ
5.1

เปนการขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหมคือธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่ง
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเจริญเติบโตสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อันเปน
การกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ

5.2

แมบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (“บริษัทยอยทางออม”) จะสามารถดําเนินการสมัครเปนสมาชิกตลาด
หลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมถึงกองทุน และหนวยงานตาง ๆ ดวยตนเองก็ตาม แตการ
ซื้อและรับโอนทรัพยสินที่ซื้อขายจะสงผลดีตอบริษัทยอยทางออมมากกวา ดวยเหตุผลดังนี้
(ก)

การรับโอนทรัพยสินที่ซื้อขายใชระยะเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และสรางรายไดใหกับบริษัทยอยทางออมในระยะเวลาที่สั้นกวาการสมัครสมาชิกใหม

(สิ่งที่สงมาดวย 1)

เนื่องจากเปนการรับโอนสิท ธิจากผูข ายซึ่ งเปนผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาซึ่งเชื่อมตอระบบรับสงคําสั่งซื้อขายกับตลาดหลักทรัพยและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
แตเดิมอยูแลว จึงคาดวาจะใชระยะเวลาในการเตรียมการที่สั้นกวา นอกจากนี้ โดยทางปฏิบัติ
แลว สํานักหักบัญชีในสวนของสัญญาซื้อขายลวงหนา และกองทุนคุมครองผูลงทุนในสวนของ
สัญ ญาซื้อ ขายลว งหนา ไมไ ดเปดรับ สมาชิก ใหมตลอดเวลา แตจ ะเป ดรับ สมาชิก เปน รอบ ๆ
ตามแต ที่ เ ห็ น สมควร ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ความไม แ น น อนและกระทบต อ กรอบเวลาและแผนการ
ดําเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยทางออม ตางจากรับโอนสิทธิในการเปนสมาชิก
สําหรับสํานักหักบัญชีในสวนของสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งสามารถทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
และไมตองรอสํานักหักบัญชีเปดรับสมาชิกในรอบถัดไป
(ข)

ตามการประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทยอยทางออม การรับโอนทรัพยสินที่
ซื้อขาย มีคาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมที่ตองชําระใหตลาดหลักทรัพย ตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และหนวยงานที่เกี่ยวของในจํานวนที่นอยกวา
โดยเฉพาะคาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการสมัครเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพย ซึ่งนอกจากที่
ผูสมัครสมาชิกใหมตองชําระคาธรรมเนียมในอัตราคงที่ใหตลาดหลักทรัพยจํานวน 10 ลานบาท
แลว ยังตองชําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.025 ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเปนราย
เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปแรก นับแตวันที่เริ่มทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
ซึ่งในชวงระยะเวลา 3 ปแรก บริษัทฯ คาดการณวาจะมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยจํานวนมาก
และสงผลใหคาธรรมเนียมในสวนนี้สูงขึ้นตามไปดว ย ในขณะที่การรับโอนสิทธิ ไมตองชําระ
คาธรรมเนียมที่กลาวมาขางตน แตชําระเพียงคาธรรมเนียมการโอนสิทธิใหแกตลาดหลักทรัพย ใน
อัต ราร อ ยละ 10 ของมูล คา การโอนสิท ธิ กลา วคื อ 12 ลา นบาท ซึ่ ง นอกจากจะเป น จํ า นวนที่
แนนอนและเปนประโยชนตอการประมาณการตนทุนของบริษัทยอยทางออมแลว ยังเปนจํานวนที่
นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมที่ตองชําระในกรณีสมัครสมาชิกใหมดวยตนเองอีกดวย

5.3

การซื้อและรับโอนทรัพยสินที่ซื้อขายนั้นมีความเสี่ยงนอยกวาการซื้อหุนสามัญของผูขาย เนื่องจากบริษัทฯ
ไมตองรับภาระในดานหนี้สินและภาระติดพันที่ผูขายมีอยู

(6)

แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อสินทรัพย
บริษัทฯ จะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ (2) แหลงเงินทุนจากการกูยืม

(สิ่งที่สงมาดวย 1)

(7)

เงื่อนไขในการทํารายการ
เนื่องจากรายการดังกลาวเขาขายเปนรายการประเภทที่ 2 ตามที่กําหนดในประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป

บริษัทฯ จึงตองดําเนินการเปดเผยขอมูลสารสนเทศการเขาทํารายการดังกลาวของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ และจัดสง
หนังสือแจงผูถือหุนไดรับทราบภายใน 21 วัน นับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ การโอนทรัพยสินที่
ซื้อขายตองไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(8)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการ

เขาทํารายการดังกลาว เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาการทํารายการดังกลาวมีประโยชนกับบริษัทฯ เพราะเปนการขยายการ
ลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจหลักทรัพยอันเปนธุรกิจใหมของบริษัทฯ โดยการซื้อทรัพยสินที่ซื้อขายมีความเหมาะสมในดาน
ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายและคาธรรมเนียมที่บริษทั ฯ ตองใชหากบริษัทฯ เริ่มดําเนินการสมัครสมาชิกใหมดวยตนเอง
(9)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ (8) เกี่ยวกับการเขาทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเขาทํารายการในครั้งนี้ และไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

กรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทขางตน โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบทุกทาน
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวา ขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ และไมทําใหบุคคลอื่น
สําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษฎา พฤติภัทร)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

