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แบบรายงานการขอถอนหุน้ 
ออกจากการเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ัดการ 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธ ิ

1.1.1 หุ้นสามัญจ านวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท รวม 930,244,840.00 บาท  

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2547 

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 5.60 บาท/หุ้น เมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2565 

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ 

- ไม่ม ี- 

1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  

- ไม่ม ี- 

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบ)ุ  

- ไม่ม ี- 

2. ก าหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น  

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะด าเนินการชี้แจง (Presentation) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 
2565 เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อเสนอของผู้เสนอซื้อ
หุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564  

(F10-6) (หลงัไดร้บัอนมุตัจิากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ) 
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที ่29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .................................. จนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการด าเนินการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ("แผนการปรับโครงสร้างฯ”) โดยภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ (1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชน
จ ากัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน)” (Finansia X Public 
Company Limited) (“Hold Co.”) (2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และการได้รับมติอนุมัติการ
เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากตลาดหลักทรพัย์ฯ Hold Co. จะท าค าเสนอซื้อหลักทรพัย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 
โดยก าหนดวิธีช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้น
สามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลารับซื้อตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจ านวนหุ้น
ที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
(3) ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะน าหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน และ (4) 
ภายหลังจากที่ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. ใน
ฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้นในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการ
โอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง 

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อเป็นการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการ 

3) เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4) เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน 

โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ปรากฏตามข้อ 1.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ ข้างต้น และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อง
ก าหนด บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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5. การด าเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไ ป 

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อ พร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

Hold Co. ซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจ านวน 16,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 
10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท โดยผู้บริหาร และ/หรือกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ จ านวน 15 คนจะเป็นผู้ถือหุ้น
เริ่มต้นและมสีัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของ Hold Co. 

ทั้งนี้ Hold Co. จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจ านวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ เป็นจ านวน 930,244,840.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 581,403,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทน
การท าค าเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ภายหลังจากการได้รับอนุญาต และ/หรือเห็นชอบให้ด าเนินการที่
เกี่ยวข้องแล้ว  

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)  

อัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. โดยราคาแลกหุ้นจะเป็นราคาเดียวกันกับมูลค่าต้นทุนหุ้น
บริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อและส าหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด 

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด  

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด  

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

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 
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ล าดบั รายชือ่ จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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 ไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

6.2 จ านวนผู้ถือหุ้น 

6.2.1 จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,269 ราย คิดเป็น 581,403,025 หุ้น  

6.2.2 จ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกช าระแล้ว แต่ไม่ต ่ากว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 4,833 ราย ซึ่งถือ
หุ้นจ านวน 137,737,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.69 ของทุนเรียกช าระแล้ว 

7. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั ชือ่ ต าแหนง่ สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ - 

2.  นายวรภัค ธันยาวงษ์* รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและ
ก ากับความเสี่ยง 

- 

3.  นายช่วงชยั นะวงศ*์ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการ
ผู้อ านวยการ  

- 

4.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ ์ กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ - 

5.  นางสาวกาญจนา วงศ์รตันกุลธน กรรมการ - 

6.  นางพรพริง้ สุขสันตสิุวรรณ กรรมการ - 

7.  พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

0.63 

8.  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - 

9.  นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธิ ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - 
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หมายเหตุ:  
* นายวรภัค ธนัยาวงษ์ และนายช่วงชัย นะวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถู้กต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 ลายมือชือ่  -นายช่วงชัย นะวงศ-์ กรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
  (นายช่วงชัย นะวงศ์)  
  (กรรมการ)  
(ประทับตราของบริษัท)  
  
 ลายมือชือ่  -นางพรพริ้ง สขุสันตสิุวรรณ- กรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
  (นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ)  
  (กรรมการ)  

 


