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แผนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

เน ื ่องด ้วยท ี ่ประช ุมคณะกรรมการบร ิษ ัทหล ักทร ัพย ์  ฟ ิน ันเซ ีย ไซร ัส จ  าก ัด (มหาชน) (“บร ิษ ัทฯ”) คร ั ้ งท ี ่  4/2565 เม ื ่อว ันท ี ่   
28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ขอ งบ ร ิ ษ ั ท ฯ  แ ล ะ ก า รด  า เ น ิ น ก า รอ ื ่ น  ๆ  ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  ( " แ ผ นก า รป ร ั บ โ ค ร ง ส ร ้ า ง ฯ ” )  โ ด ยภาย ใ ต ้ แ ผ นก า รป ร ั บ โ ค ร ง ส ร ้ า ง ฯ  
(1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดทีป่ระกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด 
(มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”) (2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการ
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 34/2552”) และการ
ได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
ฯ โดยก าหนดวิธีช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุน้สามัญของบรษิัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัท
ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลารับซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจ านวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจ านวนน้อย
ก ว ่ า ร ้ อ ย ล ะ  75 ข อ ง จ  า น ว น ส ิ ท ธ ิ อ อ ก เ ส ี ย ง ท ั ้ ง ห ม ด ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท ฯ  Hold Co.  จ ะ ย ก เ ล ิ ก ค  า เ ส น อ ซ ื ้ อ ห ล ั ก ท ร ั พ ย ์   
(3) ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะน าหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน และ (4) ภายหลังจากที่ Hold Co. 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. ในฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อ
ห ุ ้ น ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท ย ่ อ ย ท ั ้ ง ห ม ด ท ี ่ ถ ื อ โ ด ย บ ร ิ ษ ั ท ฯ  ไ ม ่ ว ่ า โ ด ย ท า ง ต ร ง ห ร ื อ ท า ง อ ้ อ ม  ณ  ว ั น ท ี่  
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“FSSIA”) และ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”)1 รวมถึงหุ้นของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจทางการเงิน เช่น Digital Asset Broker, ICO Portal และธุรกิจอื่น 
ๆ ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง (“การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co.”) 

อนึ่ง ภายใต้สมมติฐานว่า Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ทั้งหมด โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน
และหลังการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นดังนี้ 

                                                           
1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 (1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้ FSSIA ซ้ือหุ้นของ FSL จากบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) ("FNS”) และบริษัทย่อย ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 100 และ (2) บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดจะด าเนินการซ้ือหุ้นของ FSSIA จาก FSL ในสัดส่วนร้อยละ 3.75  
บริษัทฯ คาดว่าการซ้ือขายหุ้นของ FSSIA และ FSL ข้างต้นจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 และคาดว่าการโอนหุ้นของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะเสร็จสิ้นภายในปี 2566 อย่างไรก็ตาม การซ้ือขาย
หุ้นของ FSSIA และ FSL ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากการด าเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติการซ้ือขายหุ้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FNS  
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1. วัตถุประสงค์และเหตุผลในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

1.1 วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

1.1.1 การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะช่วยด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทฯ ต้องมีเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ฐานะทีบ่ริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด อีกทั้ง Hold Co. จะสามารถขยายธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจอื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงเงินกองทุน
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

3.75%1 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าท ารายการ โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเข้าท ารายการ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

FSSIA                     

96.25% 20.01% 

Hold Co.  
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

(เพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน) 

 

FSSIA 

20.01% 

100.00% 100.00% 

100.00% 
100.00% 

บริษัทจัดตัง้ 
ขึน้ใหม่  
(Digital 
Asset 

Broker) 
 

FSL 
บริษัทจัดตัง้ 

ขึน้ใหม่  
(Digital Asset 

Broker) 

 

100.00% 100.00% 

บริษัทจัดตัง้ 
ขึน้ใหม่  

(ICO Portal) 

100.00%2 100.00%2 

FSL 

100.00%1 

บริษัทจัดตัง้ 
ขึน้ใหม่  

(ICO Portal) 

 

100.00% 

หมายเหตุ:  
1. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 (1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้ FSSIA ซ้ือหุ้นของ FSL จาก FNS และบริษัทย่อย 

ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 และ (2) บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดจะด าเนินการซ้ือหุ้นของ FSSIA จาก FSL ในสัดส่วนร้อยละ 3.75 ท้ังน้ี การได้มาซ่ึงหุ้น FSL 
และ FSSIA ข้างต้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 ("การลงทุนใน FSL และ FSSIA”) 
ท้ังน้ี ราคาซ้ือหุ้นมีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นราคาท่ีได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และคู่สัญญา โดยราคาซ้ือหุ้นของ FSL เป็นราคาท่ีพิจารณาจากมูลค่าตาม
บัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และราคาซ้ือหุ้นของ FSSIA เป็นราคาท่ีพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA โดยภายหลังจาก
การเข้าลงทุนใน FSL เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการของ FSL โดยจะพิจารณาจากกรรมการในปัจจุบันของ FSL ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้บริหารมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ที่ดีที่สุดของ FSL อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงกรรมการในอนาคตอาจเกิดขึ้นหากกรรมการลาออกหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการแข่งขั น
หรือความจ าเป็น ท้ังน้ี FSL จะประกอบธุรกิจเช่นเดิม และส าหรับใบอนุญาตท่ี FSL ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ FSL จะยังคงถือใบอนุญาตดังกล่าวต่อไป 

2. บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจทางการเงิน เช่น Digital Asset Broker, ICO Portal และธุรกิจอื่น ๆ ทั้งนี้ รายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

3. ผู้ถือหุ้นอื่นรายอื่นของ SBI Royal Securities Plc. ได้แก่ SBI Holding, Inc. ซ่ึงถือหุ้นประมาณร้อยละ 65.3 และ Royal Group of Companies Ltd.  
ซ่ึงถือหุ้นประมาณร้อยละ 14.7 

3 3 
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ท ั ้งน ี ้  การโอนหุ ้นของบร ิษ ัทย ่อยท ี ่บร ิษ ัทฯ ถ ืออยู ่ ให ้  Hold Co.  จะไม ่กระทบการด  ารงเง ินกองทุนสภาพคล ่องส ุทธ ิของบร ิษ ัท ฯ  
ซึ่งปัจจุบ้น บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิมากกว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด และจะไม่กระทบการด ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ 
FSL และ FSSIA ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ/หรือสัญญากู้ 

1.1.2 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้การจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จะท าให้บริษัทฯ สามารถปรับแผนกล
ย ุ ทธ ์ ใ ห ้ สอดคล ้ อ งก ั บสถานการณ ์ต ่ า ง  ๆ  อย ่ า งท ั นท ่ ว งท ี  โ ดยบร ิ ษ ั ทฯ  จ ะม ี ความย ื ดหย ุ ่ น ใ นกา รด  า เ น ิ นธ ุ ร ก ิ จผ ่ าน  
การด าเนินงานของบริษัทย่อยของ Hold Co. เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิมซึ่งบริษัทฯ ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงานเนื่องจากต้องค านึงถึง
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก ากับการด าเนินงานและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของธุรกิจหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้การจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จะช่วยให้ Hold Co. สามารถ
บริหารจัดการเงินทนุหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co.  

1.1.3 การลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบบริษัทฯ ในกรณีที่จะมีการท าธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับ
ส ิ น ท ร ั พ ย ์ ด ิ จ ิ ท ั ล  แ ล ะ ก า ร ล ง ท ุ น ใ น ธ ุ ร ก ิ จ ห ล ั ก ท ร ั พ ย ์ ใ น ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ป ็ น ต ้ น  ใ น ก า ร น ี ้  ก า ร เ ป ล ี ่ ย น ส ถ า น ะ ข อ ง 
บร ิษ ัทฯ  และบร ิษ ัทย ่อยของบร ิษ ัทฯ  เป ็นบร ิษ ัทย ่อยของ Hold Co.  จะช ่วย ให ้บร ิษ ัทฯ ไม ่ ได ้ ร ับผลกระทบหร ือความเส ี ่ยงจาก 
การด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ ดังกล่าว  

1.1.4 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน 

การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะท าให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ไม่ซับซ้อน โดย Hold Co. จะ
สามารถก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มได้โดยตรงซึ่งง่ายกว่าการก ากับดูแลผ่านไปเป็นทอด ๆ อีกทั้งภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ การส่งผ่านผลประโยชน์ เช่น 
เงินปันผลของแต่ละบริษัทให้กับ Hold Co จะไม่มีภาระภาษีซ ้าซ้อน 

1.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

กระแสธุรกิจการลงทุนในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล ท าให้ผู้ลงทุนมองหาการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ประกอบกับการที่ธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องและน าเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าหรือผู้ลงทุน ซึ่งท าให้บริษัทฯ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่าง
รวดเร็วและมีข้อจ ากัดให้น้อยที่สุด และไม่เป็นภาระในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้น าในธุรกิจได ้และสามารถท าให้ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจและการลงทุน 

2. ภาพรวมของ Hold Co. และรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ 

2.1 การด าเนินธุรกิจของ Hold Co.  

Hold Co. จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งธุรกิจหลักของ Hold Co. คือ ธุรกิจหลักทรัพย์ โดย (ก) กลุ่ม
ธุรกิจหลักของ Hold Co. ที่ด าเนินการผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์
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รวมของ Hold Co. และ (ข) กลุ่มธุรกิจหลักของ Hold Co.ที่ด าเนินการผ่านบริษัทย่อยจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
สินทรัพย์รวมของ Hold Co.  

ทั้งนี้ ลักษณะของธุรกิจที่ด าเนินการผ่านบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

1.1) ธุรกิจที่ด าเนินงานโดยบริษัทฯ: บริษัทฯ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก. ได้แก่ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้า
หลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Principal และ Agent) 
และ (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 ได้แก่ (1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
และ (2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ (1) ที่ปรึกษาทางการเงิน (2) ตัวแทนซื้อ/
ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) และ (3) ตัวแทนซื้อและขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย 

1.2) ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย FSSIA: FSSIA ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนให้แก่ลูกค้าของ FSSIA ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ FSSIA ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 

1.3) ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย FSL: FSL ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท ได้แก่ (1) การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ (5) การเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

นอกจากนี้ FSL ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยในการด าเนินธุรกิจ FSL มุ่งให้บริการทางด้านวาณชิ
ธนกิจ ทั้งในด้าน (1) การประเมินมูลค่า (Valuation) (2) การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) (3) การจัดหาแหล่งเงินทุน
และเงินกู้ (Equity and Debt Financing) (4) การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring) (5) การปรับโครงสร้างบริษัท 
(Corporate Restructuring) ตลอดจน (6) การเป็นที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) นอกจากนี้ ยังให้
บริการเป็น (7) ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (RO) (8) การน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Listing) และ (9) การจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) เช่น การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

5 

2) บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก 

ธุรกิจที่ด าเนินงานโดย SBI Royal Securities PLC ("SBIR”): SBIR ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์จากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งกัมพูชา (Securities and Exchange Regulator of 
Cambodia (SERC)) และให้บริการดังต่อไปนี้ (1) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ (2) ให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ ได้แก่ (ก) การจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ (ข) การระดมทุนผ่านตราสารทุน กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้ (ค) การควบรวมกิจการ และ (ง) การ
พัฒนาแผนธุรกิจ โดยมีการร่วมลงทุนกับ SBI Holdings ในประเทศญี่ปุ่น (หรือกลุ่ม Softbank Investment Corporation เดิม) กับ Royal 
Group ในประเทศกัมพูชา 

อนึ่ง สรุปข้อมูลของ Hold Co. มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ สรุปข้อมูลของบริษัทฯ และ FSL มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
2  

2.2 การก ากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น  

ภายหลังการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานของ Hold Co. ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จะ
คล้ายคลึงกับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการเทคโนโลยี ทั้งนี้ Hold Co. จะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial 
Officer) สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทฯ เป็นบุคลากรชุดเดียวกับผู้
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในบริษัทฯ โดย Hold Co. และผู้บริหารของ Hold Co. จะมีเท่าที่จ าเป็นเนื่องจาก Hold Co. ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการและผู้บริหารของ Hold Co. และของบริษัทย่อยของ Hold Co. ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกันได้ 
โดยไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.ล.ต.  

ในส่วนของโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ จะประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเหมือนในปัจจุบัน ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
เทคโนโลย ี 

ทั ้งน ี ้  กรรมการและผู ้บร ิหารของบร ิษ ัทฯ และบร ิษ ัทย ่อย ส่วนใหญ่จะไม ่ม ีการเปลี ่ยนแปลง เว ้นแต ่ในกรณีท ี ่กรรมการลาออกหรือ  
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันหรือความจ าเป็น  

ในส ่วนของโครงสร ้างการจ ัดการของบร ิษ ัทในกล ุ ่มอ ื ่น ๆ ซ ึ ่ ง ไม ่รวมถ ึง FSL บร ิษ ัทฯ ย ัง ไม ่ม ี แผนท ี ่จะ เปล ี ่ยนแปลงโครงสร ้าง 
การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานในส่วนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ ในส่วนของ FSL บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานของ FSL ให้มีความเหมาะสมและสะท้อนอ านาจควบคุมของ Hold Co. ต่อไป  

ในการนี้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารดังกล่าวจะก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และ Hold Co. ตามข้อบังคับและนโยบายที่
เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ Hold Co. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย Hold Co. จะก ากับดูแลบริษัท
ฯ รวมถึงบริษัทย่อยอื่น ๆ ผ่านนโยบายและกลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อย เช่น การส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยให้
สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการก ากับดูแลการท ารายการระหว่าง
กันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ Hold Co. และบริษัทย่อย การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของ
บริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ก่อนการท ารายการตามข้อบังคับ
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ของ Hold Co. และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทย่อยแก้ไขข้อบังคับให้สะท้อนหลักการก ากับดูแลกิจการของ Hold Co. ก่อนการ
ยื่นแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
Hold Co. ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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อนึ่ง โครงสร้างการบริหารจัดการของ Hold Co. และบริษัทฯ ในเบื้องต้นจะมีลักษณะ ดังนี้  

  

ฝ่ายข้อมลูลกูค้า
และพฒันาบริการ 

ฝ่ายบริการบญัชี
ลกูค้า 

ฝ่ายดแูลรักษา
หลกัทรัพย์ 

ฝ่ายบริการช าระ
ราคา 

ฝ่ายบริการช าระ
ราคาสถาบนั 

ฝ่ายสนบัสนนุธรุกรรมบริหาร
สินทรัพย์ลงทนุลกูค้า 

ฝ่ายควบคมุความเสีย่งและเครดิต 

ฝ่ายระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายวางแผนและ
บริหารโครงการ
สารสนเทศ 

ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน
และปฏิบตัิการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 

ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ฝ่ายสื่อสารการตลาด 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายบริหารส านกังาน 

ฝ่ายวางแผนทางการเงิน 
และงบประมาณ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายบริหารเงิน 

ฝ่ายบริการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์และสง่เสริมการ
ลงทนุตราสารอนพุนัธ์ 

ฝ่ายวางแผนทางการเงินและ
การลงทนุ 

ฝ่ายค้าตราสารอนพุนัธ์ 

ฝ่ายธรุกรรม Block Trade 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทนุ
ลกูค้า 

ฝ่ายค้าตราสารหนี ้

ฝ่ายตลาดทนุ 

ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์เพ่ือบญัชี
บริษัท 

สายงานธรุกิจค้าหลกัทรัพย์
ลกูค้าทัว่ไป 

สายงานธรุกิจค้าหลกัทรัพย์
ลกูค้าสถาบนั 

ฝ่ายธรุกรรมอิเลคทรอนิกส ์
สว่นงานการตลาด 

ฝ่ายธรุกรรมอิเลคทรอนิกส ์
สว่นงานทางเทคนิค 

ฝ่ายธรุกิจสถาบนัและ
ตา่งประเทศ 

ฝ่ายอิเลคทรอนิกสเ์ทรดดิง้ 

ฝ่ายวาณิชธนกิจ Brokerages Products Support Functions 

คณะกรรมการบริหารสายงาน
ธรุกิจค้าหลกัทรัพย์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ส านกักรรมการ 

กรรมการผู้อ านวยการ คณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการบริหาร
กองทนุสว่นบคุคล 

คณะกรรมการบริหารการลงทนุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงกองทนุสว่นบคุคล 

ประธานเจ้าหน้าท่ีก ากบั
ตรวจสอบกิจการ 

ฝ่ายก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน 

ฝ่ายก ากบัความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเทคโนโลยี 
คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล 
ส านกัเลขานกุารบริษัทและ 

ผู้ถือหุ้นสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารและ 
ก ากบัความเสีย่ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายบริหารเงิน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
และผู้ถือหุ้นสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจสอบ 

Hold Co. 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารและ 
ก ากบัความเสีย่ง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ฝ่ายวางแผนทางการเงินและ
งบประมาณ 
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ท ั ้ งน ี ้  Hold Co.  อาจพ ิจารณาปร ับ เปล ี ่ยนโครงสร ้ างการก  าก ับด ู แลก ิจการและการบร ิหารงานใน Hold Co.  ได ้ เพ ื ่อ ให ้ เก ิด 
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2.3 นโยบายและวิธีโอนหรือซื้อขายสินทรัพย์ 

ภายหลังจากที่หุ้นของ Hold Co. จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะ
ด าเนินการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ให้ Hold Co. และ 
Hold Co. จะรับโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว 
ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย2 โดยจะรับช าระราคาซื้อขายเป็นเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถืออยู่ให้ Hold Co. ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2566 โดยแหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้นของบริษัทย่อย Hold Co. จะใช้เงินที่ได้รับจากการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่ม 

2.4 ปัจจัยความเสี่ยงที่จะท าให้โครงการอาจไม่ส าเร็จ 

แผนการปรับโครงสร้างฯ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติ การอนุญาต และ/หรือ ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คู่สัญญา และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากไม่ได้รับความเห็นชอบการอนุมัติ การ
อนุญาต และ/หรือ ความเห็นชอบดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ Hold Co. จะไม่สามารถด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ได ้

ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลารับซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจ านวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์  

นอกจากนี้ จ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ Hold Co. ถืออยู่ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นต้องท าให้บริษัทฯ มีลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2.5 ขั้นตอนที่ส าคัญในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ 

1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดตั้ง Hold Co. โดย Hold Co. จะมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 16,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไ ว ้ ห ุ ้ น ล ะ  1. 60 บ า ท  โ ด ยผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  แ ล ะ / ห ร ื อ ก ร รมก า ร  แ ล ะ / ห ร ื อพน ั ก ง า น ขอ งบ ร ิ ษ ั ท ฯ  จ  า น วน  15 คน จ ะ เ ป ็ น 
ผู้ถือหุ้นเริ่มต้นและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ในการนี้ Hold Co. จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเมื่อด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น โดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของ Hold Co. พิจารณาอนุมัติการลดทุนในส่วนดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการ
ด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น หรือภายใน 1 ปีนับแต่การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น (แล้วแต่กรณี) 

                                                           
2 เมื่อค านวณมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA โดยอ้างอิงจากงบการเงินงวดล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 FSSIA มีมูลค่าประมาณ 13.06 ล้านบาท และเมื่อ
ค านวณมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งสะท้อนผลของการลดทุนจดทะเบียนในวันที่ 24 มกราคม 2565 และการซื้อพื้นที่ส านักงานในวันที่  1 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยอ้างอิงมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 FSL มีมูลค่าประมาณ 490.19 ล้านบาท  
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2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับอนุญาตจาก ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศ ทจ. 34/2552 และการได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมกับท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก าหนดวิธี
ช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลารับซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจ านวนหุ้นที่มีผู้แสดง
เจตนาขายมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย
รายละเอียดและเงื่อนไขในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

3) ภายหล ังการท  าค  า เสนอซ ื ้อหล ักทร ัพย ์ เสร ็จส ิ ้น Hold Co.  จะน  าห ุ ้นสาม ัญของ Hold Co.  เข ้าจดทะเบ ียนเป ็นหล ักทร ัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ ใน
วันเดียวกัน โดยขั้นตอนและก าหนดเวลาในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

4) ภายหลังจากที่ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการ
โอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทในกลุ่มท้ังหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง ซึ่งแผนการโอนหุ้น
ของบริษัทย่อยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ FSL และ FSSIA มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (แล้วแต่กรณี) 
ดังนั้น บริษัทฯ FSL และ FSSIA จะด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อน Hold 
Co. จะย่ืนแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

2.6 การขออนุมัติและการขออนุญาตที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  

2.6.1 แผนการปรับโครงสร้างฯ และแผนอื่นใดในขั้นตอนการปรับโครงสร้างที่จ าเป็น 

ในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติ การอนุญาต และ/หรือ ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 34/2552 ดังนี้ 

1) บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. และแผน
อื่นใดในขั้นตอนการปรับโครงสร้างที่จ าเป็น  

2) บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ Hold Co. ก ากับดูแลบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด 

3) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ (ก) แผนการปรับโครงสร้างฯ และ (ข) หลักทรัพย์ของ Hold Co. 
ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หุ้นสามัญของ Hold Co. จะเริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ ส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ  

5) บร ิษ ัทฯ จะต ้องได ้ร ับอนุญาตจาก ส  าน ักงาน ก .ล.ต. ให ้ เสนอขายหลักทร ัพย ์ท ี ่ออกใหม ่ของ Hold Co.  พร ้อมกับการท า 
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

2.6.2 การเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะต้อง ได้รับการอนุมัติและ/หรือ การอนุญาตตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1) บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

2.6.3 การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. 

การโอนหุ้นของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรบัโครงสรา้งฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของ
ธุรกรรมการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่งค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผล
ลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 21.38 ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น รายการนี้จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปประกาศก าหนดให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสารสนเทศของรายการดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 6 

3. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

3.1 ผลกระทบต่อบริษัทฯ 

3.1.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

ภายใต้สมมติฐานว่าการซื้อหุ้นของ (1) FSL ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 และ (2) FSSIA ในสัดส่วนร้อยละ 3.75 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เมื่อบริษัทฯ ด าเนินการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่
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บริษัทฯ ถืออยู่ (ซึ่งรวมถึง FSL และ FSSIA) ให้ Hold Co. ตามแผนการการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566 บริษัทฯ จะไม่สามารถ
รับรู้ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย (ซึ่งรวมถึง FSL และ FSSIA) ได้ อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในงวดบัญชีดังกล่าวอาจมีรายได้
และก าไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน  FSSIA และ FSL ซึ่งเท่ากับผลต่างของราคาขาย (ซึ ่งเป็นราคามูลค่าตามบัญชี) และราคาทุน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้ Hold Co. 

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

หากแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลง และบริษัทฯ จะรับรู้ผลการ
ด าเนินงานของ FSL ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ในอนาคต Hold Co. อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ
และกฎเกณฑ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยหากมีการด าเนินการใด ๆ ในอนาคต Hold Co. และบริษัทฯ จะด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจะ
ค านึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2 ผลกระทบทางบัญชี และภาษีจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นประสบผลส าเร็จ ภายหลังจากที่บริษัทฯ โอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ซึ่งรวมถึง FSL และ FSSIA) 
ให้ Hold Co. เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย แต่จะมีการถือหุ้นในบริษัทร่วมซึ่งเหลืออยู่อีกหนึ่งบริษัท (กล่าวคือ SBIR) เท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท างบการเงินรวมอีกต่อไป ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ จะเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ 

นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบทางภาษี เนื่องจากการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. เป็นการโอนหุ้นที่มูลค่าตามบัญชี การ
ด าเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระภาษีในส่วนของผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาที่โอนให้ Hold Co.  

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

กรณีที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบความส าเร็จ บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบทางบัญชีและภาษีแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ภายใต้สมมติฐานว่าการ
ซื้อหุ้นของ (1) FSL ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 และ (2) FSSIA ในสัดส่วนร้อยละ 3.75 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมี
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัท กล่าวคือ FSL 

3.2 ผลกระทบต่อ Hold Co. 

3.2.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. 

ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. และบริษัทย่อยจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อน
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นรวมกับผลการด าเนินงานของ FSL ซึ่งสุทธิรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ FSL ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และ FSL ในปัจจุบันมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
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ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ Hold Co. ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น หาก Hold Co. 
สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75 รายละเอียดของการรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. มีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางด้านล่างนี ้

อน ึ ่ ง  งบการเง ิน เสม ือนตามท ี ่ปรากฏในตารางด ้านล ่างน ี ้ จ ัดท  าข ึ ้ น เพ ื ่อว ัตถ ุประสงค ์ เฉพาะส  าหร ับใช ้ เป ็นแนวทางประกอบ  
การพิจารณาผลกระทบทางบัญชีต ่อฐานะทางการเง ินและผลการด าเน ินงานโดยรวมของ Hold Co. ภายหลังการปร ับโครงสร ้าง 
การถือหุ้นในครั้งนี้เท่านั้น ซึ่งงบเสมือนดังกลา่วไม่ได้ผ่านการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และไม่สามารถรับรองว่าถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางบัญชี 

3.2.2 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบ
ร้อยละ 100  

หนว่ย: พนับาท 

 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

กรณซีือ้หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้อ้ยละ 100 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (177,880) 173,847 351,352 

จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 581,403,025 581,403,025 581,403,025 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.31) 0.30 0.60 

สินทรัพย์รวม 5,054,575  6,923,979 7,624,134 

หนี้สินรวม 1,958,775 3,667,413  4,442,376 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,095,049 3,256,179 3,181,268 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 752 387 490 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,095,801 3,256,566 3,181,759 

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 5.32 5.60  5.47 
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3.2.3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 
753 

หนว่ย: พนับาท 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

กรณซีือ้หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้อ้ยละ 75 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (133,410) 130,386 263,514 

จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 436,052,269 436,052,269 436,052,269 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.31) 0.30 0.60 

สินทรัพย์รวม  5,054,575  6,923,979 7,624,134 

หนี้สินรวม  1,958,775 3,667,413  4,442,376 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,321,287 2,442,134 2,385,951 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 774,514 814,423 795,807 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,095,801 3,256,566 3,181,759 

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 5.32 5.60 5.47 

สมมติฐานส าคัญในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

1. การแลกหุ้นของ Hold Co. และบริษัทฯ เป็นไปตามอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold 
Co. ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 

2. การโอนย้าย FSSIA และการรวมกับผลการด าเนินงานของ FSL ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2562 ภายใต้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business combination under common control) และ
ก าหนดราคาโอนโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ณ วันที่โอน การโอนย้ายดังกล่าวยังไม่รวมถึงผลกระทบทาง
ภาษี (ถ้ามี) 

3. Hold Co.  จะไม ่ม ีภาระภาษ ี เง ินได ้น ิต ิบ ุคคลจากเง ินป ันผลของบร ิษ ัทฯ ณ ว ันท ี ่  1 มกราคม 2562 ภายใต ้สมมติฐานว่า  
ผู้ได้รับเงิน (ซึ่งในกรณีนี้ คือ Hold Co.) เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนได้รับเงินปันผล และจะ
ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังวันที่ได้รับเงินปันผล ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ ไม่มีการ
ค านึงถึงผลกระทบทางภาษีตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้ 

                                                           

 3เนื่องจาก FSSIA มีขนาดกิจการที่เล็ก งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จึงไม่แตกต่างจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ตามงบเฉพาะกิจการขอ งบริษัทฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7,002,998 พันบาท และหนี้สินรวมจ านวน 4,340,517 พันบาท     
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3.3 ผลกระทบในด้านอื่นใดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Hold Co. 

3.3.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์และเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. 

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การจัดการ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะ
กลายเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งมีขอบเขตการด าเนินธุรกิจหลักและฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานเหมือนบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงผลการ
ด าเนินงานของ FSL และ FSSIA ตามที่บริษัทฯ ควรจะได้รับ) ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
หุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ Hold 
Co. เท่านั้น  

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นไม่ส าเร็จ กล่าวคือ เมื่อครบก าหนดระยะเวลารับซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจ านวนหุ้นที่ผู้แสดงเจตนา
ขายมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดง
ความประสงค์จะขายหลักทรัพยจ์ะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการด าเนินการดังกล่าว  

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับหุ้นของ Hold Co. เป็นการตอบแทนในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น
สามัญของ Hold Co. ภาระภาษีส าหรับการแลกหุ้นจะเป็นไปตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร  

3.3.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์และเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. 

ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่ขายหุ้นโดยการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของ Hold Co. จะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น 

เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จ ัดการ  ห ุ ้ นด ั งกล ่ าวจะ ไม ่ม ี ราคาอ ้ างอ ิ ง  ส ่ งผลให ้ผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ นของบร ิษ ัทฯ  อาจ ได ้ ร ั บผลกระทบจาก การขาดสภาพคล ่องใน 
การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ  

(2) เสียภาษีเงินได้จากก าไรจากการขายหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปในภายหลัง ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากก าไรจากการขายหุ้น 
(Capital Gain)  จ า ก ก า ร ท ี ่ ห ุ ้ น ด ั ง ก ล ่ า ว จ ะ ไ ม ่ ไ ด ้ ร ั บ ย ก เ ว ้ น ภ า ษ ี เ ง ิ น ไ ด ้ ส  า ห ร ั บ ก า ร ข า ย ห ุ ้ น อ ั น เ ป ็ น ห ล ั ก ท ร ั พ ย ์ ใ น  
ตลาดหลักทร ัพย์ฯ นอกจากนี ้  ผ ู ้ถ ือหุ ้นของบริษ ัทฯ จะต ้องเสียอากรแสตมป์ในการโอนหุ ้นจากการที ่ห ุ ้นดังกล่าวไม่ได ้ร ับยกเว้น  
ค่าอากรแสตมป์ส าหรับการขายหุ้น ซึ่งจะยกเว้นเฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียน 
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(3) ได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลง 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม โดยภายหลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ 
ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น หากปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ Hold Co. บุคคลที่กระท าร่วมกับ Hold Co. 
(Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของ Hold Co. ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ หรือมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 100 ราย บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ตามหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะ
ได้รับข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนด และจะได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน Hold Co.  

(4) ไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ในกรณีที่ Hold Co. เริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ ธุรกิจใหม่ดังกล่าว     
ซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะโอนขายให้ Hold Co. ภายใต้ธุรกรรมการการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ 
Hold Co. 

(5) ไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจของ Hold Co. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ในกรณีที่ Hold Co. มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ 
จะท าให้การลงมติในเรื่องที่ส าคัญต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถผ่านได้ด้วยคะแนนเสียงจาก Hold Co. แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น   
ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ จะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านการลงมติของ Hold Co. ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ 

(6) ผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  

ภายใต้การจัดการของ Hold Co. จะมีบริษัทหลักทรัพย์สองบริษัทที่ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของทั้งสองบริษัท  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

16 

เอกสารแนบ 1 
สรปุขอ้มลูของ Hold Co. 

ชื่อบริษัท บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการลงทุนในกิจการค้าใด หรือเข้าร่วมในกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดอื่น โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจหลักทรัพย์  
ในการน ี ้  ภายหล ังการ โอนห ุ ้นของบร ิษ ัทย ่อยท ี ่บร ิษ ัทฯ ถ ืออย ู ่ ให ้  Hold Co.  เสร ็จส ิ ้น  Hold Co.  จะม ี   
(1) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัทฯ, FSSIA และ FSL รวมถึงบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจทาง
การเงิน และ (2) บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ SBIR 

ขอบเขตในการด าเนินธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม และการ
ให้บริการด้านงานสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม 

วันจดทะเบียนบริษัท 23 มีนาคม 2565 

ทุนจดทะเบียน 1) Hold Co. จะมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจ านวน 16,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 
บาท  

2) Hold Co. จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเท่ากับทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ จ านวน 930,244,840 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอขายต่อผู้ถอืหุน้
เดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ Hold Co. ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. 

3) Hold Co. จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเมื่อด าเนินการตามแผนการปรับโครงสรา้งฯ เสร็จสิ้น โดยคาดว่า
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hold Co. พิจารณาอนุมัติการลดทุนในสว่นดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ของ Hold Co. ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น หรือภายใน 1 ปีนับแต่
การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น (แล้วแต่กรณี) 

คณะกรรมการบริษัท กรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ในการนี้ ผู้บริหาร และ/หรือกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ จ านวน 15 คนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเริ่มต้นซึ่งถือหุ้นของ Hold Co. ณ วันที่มีการ
จัดตั้งบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื 
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 9,986 99.86 

2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี 1 0.01 

3. ผู ้บร ิหาร และ/หร ือกรรมการ และ/หร ือ
พนักงานที ่จะเป็นผู ้ถ ือหุ ้นของ Hold Co. 
จ านวน 13 ท่าน โดยจะก าหนดให้ถือหุ้นท่าน

13 0.13 
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รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื 
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ละ 1 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นท่านละ
ร้อยละ 0.01 

รวม 10,000 100 
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เอกสารแนบ 2 
สรปุขอ้มลูของบรษิทัฯ 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107547000079 

วันจดทะเบียนบริษัท 11 กุมภาพันธ์ 2547 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 930,244,840 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 1.60 บาทต่อหุ้น 

จ านวนหุ้น 581,403,025 หุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage – Securities) 

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจ านวน (Cash 
Balance) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) และลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ การซื้อขาย
ผ่านผู้แนะน าการลงทุน และการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Finansia HERO เป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่สามารถส่งค าสั่งได้รวดเร็ว รองรับการ
ท างานทั้งแบบ Mobile ซึ่งเรียกว่า Mobile Trading System (MTS) ที่รองรับทั้ง iOS และ Android และ Desktop ซึ่งเรียกว่า Home Trading System 
(HTS)  

(2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Brokerage – Derivatives) 

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการ
เป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (Thailand Futures 
Exchange “TFEX”) และบริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด (Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิดบริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ่ เพื่อช่วยเสริม
สภาพคล่องของ Single Stock Futures 
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(3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่าง  ๆ ทีมงานด้านวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากรหลักที่มี
ค ว า ม เ ช ี ่ ย ว ช าญแล ะป ร ะ ส บก า รณ ์ ม า อย ่ า ง ย า วน าน  อ ี ก ท ั ้ ง ม ี ค ว า ม ร ู ้ ใ น ด ้ า นตล าด ท ุ น อย ่ า ง ล ึ ก ซ ึ ้ ง  ท ั ้ ง น ี ้  บ ร ิ ษ ั ท ฯ  ไ ด ้ ร ั บ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้
ประกอบธุรกิจการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย 

บริการด้านวาณิชธนกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ มีดังนี้ 

 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & Offering) 

 การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting) 

 การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

 การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation) 

 การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring) 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) 

 การเข้าท ารายการประเภทต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น 
การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 

(4) ธุรกิจการลงทุน (Investment) 

บร ิษ ัทฯ ได ้จ ัดให ้ม ีฝ ่ายค้าหลักทร ัพย์ เพ ื ่อบ ัญช ีบร ิษ ัทฯ เพ ื ่อร ับผ ิดชอบธุรก ิจการลงทุนของบร ิ ษ ัทฯ โดยมีนโยบายลงท ุนในตราสารท ุน  
ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบท่ีทางการก าหนดอย่างเคร่งครัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าทั้ง
ในระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ 

(5) ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) 

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants (DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Direct Listing) ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดจ านวน 108 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระยะยาวใน ระดับ “BBB+(tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ “แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่” ใน
ขณะเดียวกัน เครดิตในประเทศระยะ สั้นระดับ “F2(tha)” จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  
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(6) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) 

บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ท าให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการในลักษณะการรับบริหารจัดการสินทรัพย์ (Portfolio Management) โดยทีมงานผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้กรอบที่ลูกค้า
สามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัด ในการลงทุน ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งทางทีมงานกองทุนส่วน
บุคคลมีนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์ อาทิเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนทางเลือกอื่น  ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสรรหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

(7) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) 

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ สามารถ
ด าเนินการตามความประสงค์ การท าธุรกรรมนี้ส่งเสริมให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่น  ๆ ของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทค โนโลยีสนับสนุน
การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง  

(8) ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) 

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 25 ประเทศ 36 ตลาดทุนทั่วโลก โดย
ระบบซื้อขายอ านวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการช าระ
ราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign Currency Deposit Account) ลูกค้า
สามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการช าระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ไ ด้ท าธุรกรรม
ดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการช าระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพ
การช าระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ 

(9) ธุรกิจตราสารหนี้ 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการ
เป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้แก่นัก
ลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการด าเนินธุรกิจตราสารหนี้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการ
ให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) ตราสารหนี้ ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนในตราสารหนี้กับบริษัทฯ 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด  

ล าดบั รายชือ่ จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1.  PILGRIM PARTNERS ASIA ( PTE. )  LTD.  ( SUB- ACC3- PILGRIM 
FINANSA INVESTMENT HOLDINGS (PTE.) LTD)* 

170,269,978 29.29 

2.  MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED FOR DVP  64,663,609 11.12 

3.  ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)** 58,140,302 10.00 

4.  Morgan Stanley & CO. International PLC 49,691,611 8.55 

5.  นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 33,800,600 5.81 

6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด*** 31,651,341 5.44 

7.  นางสุพร วัธนเวคิน 13,348,227 2.30 

8.  นายชวัล เจียรวนนท ์ 9,500,000 1.63 

9.  นางศิรินดา ธนาวิศรุต 6,000,000 1.03 

10.  พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 3,655,614 0.63 

11.  อื่น ๆ 140,681,743 24.20 

รวม 581,403,025 100.00 
หมายเหตุ:  
* ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ได้แก่ นายวรภัค ธนัยาวงษ์ และนายชว่งชัย นะวงศ์ 
** ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งหมด 58,140,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.99999991  
*** ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ในรายการที่ 6 ไม่มีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

2.  นายวรภัค ธันยาวงษ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 

3.  นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการผู้อ านวยการ  

4.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ 

5.  นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ 
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ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

6.  นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 

7.  พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล 

8.  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9.  นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 
1.  นายช่วงชัย นะวงศ์  ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร 
2.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผูอ้ านวยการ 
3.  นางสาวสุพิน สุระวิชัย ประธานเจ้าหนา้ที่ปฏิบตัิการ 
4.  นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหนา้ที่การเงิน 
5.  นายโฆษิต ธรรมธาดา ประธานเจ้าหนา้ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.  นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบรหิาร ฝ่ายธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์ส่วนงานการตลาด 
7.  นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 
8.  นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2 
9.  นายนิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์ กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3 
10.  นายพศินทร์ จารุวงศ์วัฒนา กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4 
11.  นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 
12.  นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์ กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7 
13.  นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์ กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8  
14.  นายปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10 
15.  นายสมยศ กิตติสุขเจริญ กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15 
16.  นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16  
17.  นายอนุวัฒน์ แซ่ตั้ง กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 18 
18.  นาง วิไลลักษณ์ อรุณานนท์ชัย กรรมการบรหิาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 19 
19.  นางมานิดา สิทธิเสรี กรรมการบรหิาร ฝ่ายค้าหลักทรพัยส์ถาบันในประเทศ 
20.  นายปัญวัฒน์  พันธ์บุตร กรรมการบรหิาร ฝ่ายบริหารสินทรพัย์ลงทุนลกูค้า 
21.  นางสาวดวงเดือน น้อยวัน ผู้ควบคุมดูแลการท าบญัชี (สมุห์บญัชี) 
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สรปุขอ้มลูของ FSL 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536092404 

วันจดทะเบียนบริษัท 13 สิงหาคม 2536 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 400,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น 

จ านวนหุ้น 40,000,000 หุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

FSL ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท ได้แก่ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
(4) การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ (5) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าว ในปัจจุบัน FSL ประกอบธุรกิจเฉพาะ
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นอกจากนี้  FSL ยังเป็นทีป่รึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน FSL มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ ทั้งในด้าน (1) การประเมินมูลค่า (Valuation) (2) การควบรวมกิจการ (Mergers and 
Acquisitions) (3) การจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ (Equity and Debt Financing) (4) การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring) (5) 
การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate Restructuring) ตลอดจน (6) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) นอกจากนี้ยัง
ให้บริการเป็น (7) ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (RO) (8) การน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listing) และ (9) การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์  
(Underwriting) เช่น การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น อีกทั้ง FSL ยังมีการให้บริการในธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนใน
หลักทรัพย์ (Wealth Management) ได้แก่ หน่วยลงทุนและตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้ารายย่อยและสถาบัน รวมทั้งรับเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ให้กับกองทุนจัดตั้งใหม่และตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ 

ณ วนัที ่23 มนีาคม 2565 ณ วนัทีก่ารปรบัโครงสรา้งเสรจ็สิน้ ภายหลงัการโอนหุน้ 
ให ้Hold Co. 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่น 
การถอืหุน้  
(รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1.  FNS  39,999,994 100.00 - 0.00 - 0.00 
2.  บริษัท ฟินันซา่ ฟันด์ แมน

เนจเม้นท ์จ ากัด 
1 0.00 - 0.00 - 0.00 

3.  FSSIA  - 0.00 39,999,995 100.00 - 0.00 
4.  Hold Co. - 0.00 - 0.00 39,999,995 100.00 
5.  นาย ยู.จีน.เอส.เดวิส 2 0.00 - 0.00 - 0.00 
6.  นายวรสิทธิ์  

โภคาชัยพัฒน ์
1 0.00 - 0.00 - 0.00 

7.  ม.ล. สุทธิมาน  
โภคาชัยพัฒน ์

1 0.00 - 0.00 - 0.00 

8.  นางสาว ยพุดี  
เทพเรืองชัย 

1 0.00 - 0.00 - 0.00 

9.  นายช่วงชยั นะวงศ ์ - 0.00 3 0.00 3 0.00 
10.  นางสาวภัทรา  

กาญจนประภาศ 
- 0.00 2 0.00 2 0.00 

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

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายวราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ 

2.  นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการ 

3.  นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการ 

4.  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ 

5.  นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการ 

6.  นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ 
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รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายวราห์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ 

2.  นางสาววีณา  เลิศนิมิตร Executive Chairman 

3.  นายกิตติพงษ์  เลิศวนางกูร กรรมการผูอ้ านวยการ 

4.  นางศนิษฐา  อัศวจินดา กรรมการผูจ้ัดการ 

5.  นายอัสสเดช  คงสิริ กรรมการผูจ้ัดการ 

6.  นายวิกรม  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ัดการ 

7.  นางจารีรัตน์  บุลสุข กรรมการผูจ้ัดการ 

8.  นางสาวทิพวรรณ  ดอกไม้หอม กรรมการผูจ้ัดการ 

9.  นางสาวชมพูนุท  บุญสัมพันธ์ กรรมการผูจ้ัดการ 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดและเงือ่นไขทีส่ าคญัในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ 

ประเภทและลักษณะหลักทรพัย์ที่ท าการเสนอซื้อ 

หุ้นสามญัทั้งหมดของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนและช าระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีจ านวนทั้งสิ้น 581,403,025 หุ้น 

อัตราส่วนและราคาการแลกหลกัทรพัย ์

Hold Co. จะท าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพือ่แลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอตัราแลกหลกัทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตอ่ 1 หุ้นสามัญของ 
Hold Co. โดยราคาแลกหุ้นจะเป็นราคาเดียวกันกับมูลค่าต้นทุนหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถอืหุ้นแต่ละราย 

ช่วงระยะเวลารับซื้อ 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 วันท าการแต่ไม่เกิน 45 วันท าการ ซึ่งจะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป  

เงื่อนไขในการยกเลิกการท าเสนอซื้อ 

1. Hold Co. สงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากส านักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออ าจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระท าดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระท าของ Hold Co. หรือการกระท าที่ 
Hold Co. ต้องรับผิดชอบ 

2. Hold Co. สงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับไป 

3. หากครบก าหนดระยะเวลารับซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจ านวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์  

ช่วงเวลาที่ผูแ้สดงเจตนาหลักทรัพยส์ามารถยกเลกิการเสนอขาย 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันท าการแรกของช่วงระยะเวลารับซื้อ 

  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

27 

เอกสารแนบ 4 
ขัน้ตอนและก าหนดเวลาของการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และกจิการ 

ประมาณการเวลา ขัน้ตอนด าเนนิการ 

24 กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติให้ (1) FSSIA เข้าซื้อหุ้นสามัญของ FSL จาก FNS 
และบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL และ (2) 
บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดเข้าซื้อหุ้นสามัญของ FSSIA จาก FSL ในสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA 

28 กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้
1. แผนการปรับโครงสร้างฯ  
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
3. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 
4. การมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ 
5. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
6. การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ Hold Co 
7. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่กล่าวมาในข้อ 1. – 4. และ 6 ข้างต้น 
รวมถึงแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบ
รายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-6) 

ตน้เดอืนมนีาคม 2565 บริษัทฯ ขอความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ (ก) แผนการปรับโครงสร้างฯ และ (ข) หลักทรัพย์
ของ Hold Co. ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และขอ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ 

ภายในเดอืนมนีาคม 2565 บริษัทฯ ด าเนินการให้มีการจัดตั้ง Hold Co.  

29 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1. แผนการปรับโครงสร้างฯ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. 
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบีรยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
3. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 
4. การมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ 
รวมถึงแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแบบรายงานการ
ขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7)  

ตน้เดอืนพฤษภาคม 2565 
 

ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นของ Hold Co. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นการ
แลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ เช่น การยื่นแบบค าขอที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และกา รขอรับหุ้นสามัญเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน 
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ประมาณการเวลา ขัน้ตอนด าเนนิการ 

เดอืนพฤษภาคม 2565 - บริษัทฯ ด าเนินการให้บริษัทย่อยแก้ไขข้อบังคับให้สะท้อนหลักการก ากับดูแลกิจการของ Hold Co. ก่อนการยื่น
แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อม
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Hold Co. ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

- Hold Co. ยื ่นแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที ่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์พร้อมการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

ไมเ่กนิเดอืนมถินุายน 2565 การลงทุนใน FSL และ FSSIA เสร็จสมบูรณ์ โดย FNS และบริษัทย่อยโอนหุ้น FSL ให้ FSSIA และ FSL โอนหุ้น 
FSSIA ให้บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนด 

เดอืนกนัยายน 2565 ภายหลังจากที่ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศ ทจ. 
34/2552 และตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน Hold Co. 
จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก าหนดวิธีช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ 
Hold Co. 

กนัยายน - พฤศจกิายน 2565 Hold Co. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงยื่นรายงานผลการท าค าเสนอซื้อต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และยื่นขออนุญตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของ Hold Co. เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปลายเดอืนพฤศจกิายน 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของ Hold Co. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ภายในป ี2566 บริษัทฯ โอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co.  
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เอกสารแนบ 5 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562, 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
สนิทรพัย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,513 2.37 221,568 3.73 185,987 2.64 
ลูกหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 142,228 3.33 282,415 4.75 871,999 12.37 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 2,558,518 59.82 3,759,476 63.22 4,339,919 61.58 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารค้างรบั 1,543 0.04 11,734 0.20 3,602 0.05 
สินทรัพยอ์นุพันธ ์ - - 686 0.01 5,748 0.08 
เงินลงทุน 781,523 18.27 707,618 11.90 714,108 10.13 
เงินใหกู้้ยืมแกพ่นักงาน 275 0.01 642 0.01 6,370 0.09 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 116,411 2.72 121,190 2.04 135,122 1.92 
อุปกรณ ์ 69,724 1.63 99,569 1.67 98,032 1.39 
สินทรัพยส์ิทธิการใช ้ - - 279,360 4.70 249,452 3.54 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 246,463 5.76 214,672 3.61 185,427 2.63 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญช ี 59,625 1.39 37,429 0.63 30,733 0.44 
สินทรัพยอ์ื่น 199,130 4.66 210,575 3.54 220,714 3.13 
รวมสนิทรพัย ์ 4,276,952 100.00 5,946,936 100.00 7,047,213 100.00 
หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ       
หนีส้นิ       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 50,000 1.17 350,000 5.89 - - 
เจ้าหนี้ส านักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 662,573 15.49 303,176 5.10 16,169 0.23 
เจ้าหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 940,532 21.99 1,928,434 32.43 3,022,981 42.90 
หนี้สินอนพุันธ ์ 19,371 0.45 23,384 0.39 18,567 0.26 
ตราสารหนี้ที่ออก - - 278,975 4.69 507,545 7.20 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - 36,207 0.51 
ประมาณการหนี้สิน - - 32,582 0.55 34,223 0.49 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 64,493 1.51 73,314 1.23 90,416 1.28 
เจ้าหนี้อื่น 1,439 0.03 - - - - 
หนี้สินตามสญัญาเชา่ - - 180,216 3.03 159,999 2.27 
หนี้สินอื่น 189,295 4.43 345,691 5.81 469,536 6.66 
รวมหนีส้นิ 
 

1,927,704 45.07 3,515,772 59.12 4,355,643 61.81 
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รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
สว่นของเจา้ของ 
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 930,245  930,245  930,245  
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว: หุ้นสามญั 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1.60 บาท 

930,245 21.75 930,245 15.64 930,245 13.20 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 620,893 14.52 620,893 10.44 620,893 8.81 
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 323 0.01 323 0.01 323 0.00 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย (252) (0.01) (252) (0.00) (252) (0.00) 
ก าไรสะสม       
จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 78,641 1.84 83,019 1.40 93,024 1.32 
ยังไม่ได้จัดสรร 725,419 16.96 803,461 13.51 1,045,077 14.83 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธจิาก
ภาษีเงินได ้

(6,772) (0.16) (7,159) (0.12) 1,522 0.02 

ก าไรจากเงินลงทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม-สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

- - 246 0.00 248 0.00 

รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,348,497 54.91 2,430,777 40.87 2,691,080 38.19 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 752 0.02 387 0.01 490 0.01 
รวมสว่นของเจา้ของ 2,349,249 54.93 2,431,164 40.88 2,691,570 38.19 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 4,276,952 100.00 5,946,936 100.00 7,047,213 100.00 

งบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562, 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายได ้       
รายได้ค่านายหน้า 914,155 70.57 1,314,752 75.25 1,930,020 80.53 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 81,389 6.28 122,787 7.03 113,985 4.76 
รายได้ดอกเบี้ย 113,269 8.74 84,769 4.85 130,223 5.43 
ก าไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 140,555 10.85 168,834 9.66 165,614 6.91 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,044 0.31 5,263 0.30 3,080 0.13 
รายได้อื่น 41,903 3.23 50,700 2.90 53,629 2.24 
รวมรายได ้ 1,295,315 100.00 1,747,104 100.00 2,396,551 100.00 
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รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
คา่ใชจ้า่ย 
ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 796,367 61.48 942,793 53.96 1,243,179 51.87 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 218,920 16.90 231,920 13.27 277,956 11.60 
ค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 28,168 2.17 34,721 1.99 47,598 1.99 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู (โอนกลบั) (49) (0.00) - - - - 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น - - 10,885 0.62 3,363 0.14 
ค่าใช้จา่ยอื่น 421,995 32.58 422,498 24.18 448,459 18.71 
รวมคา่ใชจ้า่ย 1,465,401 113.13 1,642,817 94.03 2,020,554 84.31 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (170,086) (13.13) 104,287 5.97 375,997 15.69 
ภาษีเงินได ้ 32,003 2.47 (22,231) (1.27) (75,822) (3.16) 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัป ี (138,083) (10.66) 82,055 4.70 300,175 12.53 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่       
รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั:       
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินตรา
ต่างประเทศ-สุทธจิากภาษเีงินได ้

(5,355) (0.41) (387) (0.02) 8,681 0.36 

รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั-สุทธจิาก
ภาษีเงินได ้

(5,355) (0.41) (387) (0.02) 8,681 0.36 

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั:       
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิ
จากภาษเีงินได ้

(3,586) (0.28) - - (13,569) (0.57) 

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม-สุทธิ
จากภาษเีงินได ้

- - 246 0.01 1 0.00 

รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิ
จากภาษเีงินได ้

(3,586) (0.28) 246 0.01 (13,568) (0.57) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรับป ี (8,941) (0.69) (140) (0.01) (4,886) (0.20) 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัป ี (147,024) (11.35) 81,915 4.69 295,289 12.32 
การแบง่ปนัก าไร(ขาดทนุ)       
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ (138,065) (10.66) 82,420 4.72 300,127 12.52 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อย (18) (0.00) (365) (0.02) 48 0.00 
 (138,083) (10.66) 82,055 4.70 300,175 12.53 
การแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม       
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ (147,001) (11.35) 82,280 4.71 295,186 12.32 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทยอ่ย (23) (0.00) (365) (0.02) 103 0.00 
 (147,024) (11.35) 81,915 4.69 295,289 12.32 
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รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
ก าไรตอ่หุน้       
ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้นขั้นพื้นฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ (หน่วย: บาทต่อหุ้น) (0.24)  0.14  0.52  
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของ FSL 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562, 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
สนิทรพัย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,050 1.81 11,336 1.15 15,618 1.77 
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการ 5,240 0.67 12,026 1.22 7,135 0.81 
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางหลักประกัน - - 210,766 21.45 136,452 15.43 
เงินลงทุน 120,765 15.53 - - - - 
เงินใหกู้้ยืมแก่บริษัทใหญ ่ 592,000 76.12 713,500 72.62 690,200 78.06 
อุปกรณ ์ 15,046 1.93 10,560 1.07 8,619 0.97 
สินทรัพยส์ิทธิการใช ้ - - 3,012 0.31 7,858 0.89 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 326 0.04 249 0.03 247 0.03 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญช ี 11,581 1.49 7,297 0.74 7,886 0.89 
สินทรัพยอ์ื่น 18,700 2.40 13,782 1.40 10,154 1.15 
รวมสนิทรพัย ์ 777,708 100.00 982,528 100.00 884,169 100.00 
หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ       
หนีส้นิ       
โบนัสค้างจ่าย 10,368 1.33 110,886 11.29 41,727 4.72 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - 7 0.001 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 14,717 1.89 35,878 3.65 39,372 4.45 
หนี้สินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 2,427 0.31 3,073 0.31 8,021 0.91 
หนี้สินอื่น 3,644 0.47 7,289 0.74 4,915 0.56 
รวมหนีส้นิ 31,156 4.01 157,126 15.99 94,042 10.64 
สว่นของเจา้ของ       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 700,000  700,000  700,000  
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว: หุ้นสามญั 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 700,000 90.01 700,000 71.24 700,000 79.17 
ก าไรสะสม       
จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 64,000 8.23 64,000 6.51 66,580 7.53 
ยังไม่ได้จัดสรร (17,448) -2.24 60,113 6.12 21,910 2.48 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - - 1,289 0.13 1,637 0.19 
รวมสว่นของเจา้ของ 746,552 95.99 825,402 84.01 790,127 89.36 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 777,708 100.00 982,528 100.00 884,169 100.00 
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งบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562, 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
รายได ้       
รายได้ค่านายหน้า 17,993 24.10 14,065 3.90 20,362 8.88 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 43,958 58.88 334,550 92.74 182,407 79.54 
ก าไรและผลตอบแทนจากเครือ่งมือทางการเงิน 12,651 16.95 12,109 3.36 14,634 6.38 
รายได้อื่น 56 0.08 24 0.01 11,933 5.20 
รวมรายได ้ 74,658 100.00 360,748 100.00 229,336 100.00 
คา่ใชจ้า่ย       
ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 79,748 106.82 184,871 51.25 118,004 51.45 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 1,203 1.61 915 0.25 383 0.17 
ต้นทุนทางการเงิน 85 0.11 122 0.03 415 0.18 
ค่าใช้จา่ยอื่น 42,785 57.31 59,991 16.63 46,285 20.18 
รวมคา่ใชจ้า่ย 123,821 165.85 245,899 68.16 165,087 71.98 
ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได ้ (49,163) (65.85) 114,849 31.84 64,249 28.02 
ภาษีเงินได ้ 9,366 12.55 (23,057) (6.39) (13,072) (5.70) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัป ี (39,797) (53.31) 91,792 25.44 51,177 22.32 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น (2,948) (3.95) (14,231) (3.94) 348 0.15 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (42,745) (57.25) 77,561 21.50 51,525 22.47 
ก าไรตอ่หุน้       
ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย: บาทต่อหุ้น) (0.57)  1.31  0.73  

  


