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ค าย่อ ชื่อเต็ม 
บรษิัทฯ หรือ FSS บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
Hold Co. บรษิัท ฟินนัเซีย เอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
FSSIA บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ปรกึษำกำรลงทนุ เอฟเอสเอส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
SBIR SBI Royal Securities Plc. 
FSL บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 
FNS บรษิัท ฟินนัซ่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ IFA บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประกำศ ทจ. 34/2552 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำร

เสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของบรษิัท
จดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรพัย ์

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่ เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน  และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ พ.ศ. 
2547 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 

กำรเขำ้ท ำรำยกำร กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
กำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อย กำรเขำ้ซือ้หุน้ของบรษิัทย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบรษิัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ณ วนัที่กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้เสร็จสิน้ ไดแ้ก่ หุน้สำมญัของ FSSIA และ FSL 
รวมถึงหุน้ของบรษิัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อขยำยธรุกิจทำงกำรเงนิ เช่น ธุรกิจนำยหนำ้
ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทัล (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอขำย
โทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และธุรกิจอื่นๆ 
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28 มีนำคม 2565 
 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
 
เรื่อง ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร  กำรเพิกถอน

หลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และกำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อย 
 
ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FSS”) ครัง้ที่  
4/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง (“กำรเขำ้ท ำรำยกำร”) ซึ่งประกอบดว้ย กำรจดัตัง้บริษัทมหำชนจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบรษิัทอื่น (Holding 
Company) ภำยใตช้ื่อ “บรษิัท ฟินนัเซีย เอกซ ์จ ำกดั (มหำชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”) กำรท ำ
ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ กำรน ำหุน้สำมญัของ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) แทนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และกำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่
ให ้Hold Co. 
 
ในกำรนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันที่ 29 
เมษำยน 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร โดยมีวำระที่เก่ียวขอ้งกับแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรดงันี ้ 
 
วำระท่ี 8 พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปนี ้

วำระท่ี 8.1 พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่
บรษิัทฯ ถืออยู่ใหบ้รษิัทมหำชนจ ำกดัที่ประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น (Holding Company) 

วำระท่ี 8.2 พิจำรณำอนุมัติกำรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วำระท่ี 8.3 พิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
วำระท่ี 8.4 พิจำรณำอนมุตัิกำรมอบอ ำนำจที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง

กำรถือหุน้และกำรจดักำร 
 
ทัง้นี ้เนื่องจำกเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในวำระที่  8.1 ถึงวำระที่ 8.4 เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง
กำรถือหุน้และกำรจดักำร ดงันัน้ กำรพิจำรณำอนมุตัิในแต่ละวำระจึงเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั หำกวำระใด
วำระหนึ่งไม่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ใหถื้อว่ำวำระอื่นๆ ที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้เป็นอนั
ยกเลิก และจะไม่มีกำรพิจำรณำเรื่องที่เก่ียวขอ้งในวำระอื่นๆ อีก 
 
อนึ่ง กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ถือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกบั
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กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของบรษิัทจดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม)
(“ประกำศ ทจ. 34/2552”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังกล่ำวต่อตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำร ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยบริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งและกำร
จัดกำร เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น  และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยขนำดรำยกำรสงูสดุ
ตำมเกณฑม์ูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ำกับรอ้ยละ 21.38 โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยอ์ื่นใดภำยในระยะเวลำหกเดือนที่ผ่ำนมำ 
ดงันัน้ รำยกำรนีเ้ขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรประเภทที่ 2 กล่ำวคือ รำยกำรซึ่งมีขนำดเท่ำกบัหรือสงูกว่ำรอ้ยละ 15.00 แต่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 
50.00 บริษัทฯ จึงมีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกับรำยกำรดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมี
สำรสนเทศอย่ำงนอ้ยตำมที่ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยก์ ำหนดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ภำยใน 21 วนั
นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
 
ทั้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ” หรือ “IFA”) ในฐำนะท่ีปรกึษำทำงกำรเงินท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจำกบริษัทฯ ใหท้ ำหนำ้ที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็น
เก่ียวกับแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร กำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และกำร
โอนหุน้ของบรษิัทย่อย ในครัง้นี ้
 
รำยงำนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้ จัดท ำขึน้จำกขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์ และเอกสำรที่ไดร้ับจำกบริษัทฯ  
รวมถึงขอ้มลูที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชนทั่วไป นอกจำกนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงสภำวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจบุนั 
ในกำรพิจำรณำเพื่อใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ดงันัน้ หำกขอ้มลูที่ใชใ้นกำรศกึษำนีม้ีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำง
มีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เปล่ียนแปลงตำมไป
ดว้ย ซึ่งขอ้มลูที่ใชใ้นกำรจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้ไดแ้ก่ 

• มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร  

• ขอ้มลูข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนระบบขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์  และ/หรือเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ และ/หรือท่ีเปิดเผยในสำธำรณะ 

• แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1) ของบรษิัทฯ 

• งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีไดร้บัอนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2562 - 2564 

• ขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ 
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• ขอ้มลูและเอกสำรที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ 
 
นอกจำกนี ้กำรจดัท ำควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่ภำยใตส้มมติฐำน ดงันี ้

• ขอ้มลูและเอกสำรทัง้หมด ซึ่งที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดร้บัจำกบรษิทัฯ รวมถึงขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรของ
บริษัทฯ มีควำมครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นจริง และควำมเห็นที่แสดงไวส้ำมำรถเชื่อถือไดแ้ละใกลเ้คียงกับสภำพควำมจริง ณ 
ปัจจบุนั  

• ไม่มีเหตุกำรณใ์ดที่ไดเ้กิดขึน้ หรือก ำลงัจะเกิด หรือมีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิด ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงินของบรษิัทฯ  

 
ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ศกึษำและวิเครำะหข์อ้มลูต่ำงๆ ดงัที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และไดใ้หเ้หตผุลบนพืน้ฐำนของขอ้มลูและกำรวิเครำะหอ์ย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
เป็นส ำคญั  
 
ในกรณีที่ขอ้มูลและเอกสำรที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดร้ับดังกล่ำวขำ้งตน้ไม่ถูกตอ้ง  และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่
ครบถว้น และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ
ในกำรใหค้วำมเห็นในครัง้นี ้ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถงึผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้
ในอนำคตจำกปัจจยัดงักล่ำวได ้อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วำมเห็นแก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนัน้ โดยกำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิส ำหรบักำรเขำ้ท ำ
รำยกำรในครัง้นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เป็นส ำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรศึกษำข้อมูลและพิจำรณำเหตุผล ข้อดี 
ขอ้ดอ้ย ปัจจยัควำมเส่ียง ขอ้จ ำกดั และควำมเห็นในประเด็นพิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำ
พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ ดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้กำรใหค้วำมเห็นนีม้ิไดเ้ป็นกำรรบัรองผลส ำเรจ็ของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่
อำจเกิดขึน้ และที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว ไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผลของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร กำรเพิกถอน
หลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และกำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อย โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “FSS”) ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อ
วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง (“กำรเขำ้ท ำรำยกำร”) ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ (1) ด ำรง
เงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิใหเ้ป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ (2) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจและควำมยืดหยุ่นของ
โครงสรำ้งกำรจดักำร (3) ลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ (4) ท ำใหโ้ครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่
ซบัซอ้น โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัดงันี ้
 
1. บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้งบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น  (Holding Company) 

ภำยใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ำกัด (มหำชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”) ทั้งนี ้ 
รำยละเอียดของ Hold Co. ปรำกฏดงัส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.2 ขอ้มลูของ Hold Co. ของรำยงำนฉบบันี ้

2. ภำยหลังจำกที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ไดร้บักำรอนุญำตเบือ้งตน้จำกตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรพัยฯ์”) และบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ใหเ้ปล่ียนแปลงโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรไดร้บัอนญุำต
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให ้Hold Co. ออกและเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ และกำรไดร้บัมติอนุมตัิกำรเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ Hold Co. จะท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยก ำหนดวิธีช ำระค่ำตอบแทนดว้ยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อเป็นกำรแลกกับหุน้สำมญัของบริษัทฯ  ในอตัรำ
แลกเปล่ียนหลักทรพัยเ์ท่ำกับ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมัญของ Hold Co. อย่ำงไรก็ดี หำกครบก ำหนด
ระยะเวลำรบัซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลักทรพัยแ์ลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวนหุน้ที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ  
75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

3. ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ Hold Co. จะน ำหุน้สำมญัของ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนั 

4. ภำยหลงัจำกที่ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
เสร็จสิน้ Hold Co. ในฐำนะผูถื้อหุน้ทำงตรงในบริษัทฯ จะเขำ้ซือ้หุน้ของบริษัทย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ณ วนัที่กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้เสร็จสิน้ ไดแ้ก่ หุน้สำมญัของบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ปรกึษำกำร
ลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (“FSSIA”) และบริษัทหลักทรพัย ์ฟินันซ่ำ จ ำกัด (“FSL”) รวมถึงหุน้ของ
บริษัทที่จะจัดตั้งขึน้ใหม่เพื่อขยำยธุรกิจทำงกำรเงิน  เช่น ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และธุรกิจอื่นๆ (“กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อย”) 
ดว้ยรำคำมลูค่ำตำมบญัชี โดยอำ้งอิงงบกำรเงินงวดล่ำสดุก่อนกำรโอนยำ้ย (ทัง้นี ้มลูค่ำตำมบญัชีของ FSSIA ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2564 เท่ำกับ 13.06 ลำ้นบำท และมลูค่ำตำมบญัชีของ FSL ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 หลงัปรบัปรุงผล
ของกำรลดทุนจดทะเบียนในวันที่  24 มกรำคม 2565 และกำรซือ้พืน้ที่ส  ำนักงำนในวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2565 เท่ำกับ 
490.19 ลำ้นบำท) โดยช ำระเป็นเงินสด เพื่อเปล่ียนแปลงกำรจดักำรของบริษัทในกลุ่มทัง้หมดมำอยู่ภำยใตก้ำรจดักำร
ของ Hold Co. โดยตรง อนึ่ง แหล่งเงินทนุในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะเป็นเงินปันผลจำกบรษิัทย่อย และ/หรือ เงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงินหรือบรษิัทในกลุ่ม ทัง้นี ้บรษิัทฯ คำดว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2566  
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อนึ่ง แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี 
ทจ. 34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมของบรษิัท
จดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 34/2552”) และกฏเกณฑ์
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิ กำรอนญุำต และ/หรือ ควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงำน
ก ำกับดูแลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์ โดยรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ปรำกฏดงัส่วนท่ี 1 ขอ้ 1. ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร ของรำยงำนฉบบันี ้
 
ทัง้นี ้ภำยใตส้มมติฐำนว่ำ Hold Co. สำมำรถซือ้หุน้ของบริษัทฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดท้ัง้หมด โครงสรำ้งกำรถือ
หุน้ก่อนและหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 
หมายเหต:ุ /1 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่3/2565 ซ่ึงประชมุเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2565 (1) บริษัทฯ จะด าเนนิการให ้FSSIA 

ซือ้หุน้ของ FSL จากบริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) (“FNS”) และบริษัทย่อย ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมด และ (2) บริษัทฯ หรือบคุคลทีบ่ริษัทฯ ก าหนดจะด าเนนิการซือ้หุน้ของ FSSIA จาก FSL ในสดัส่วนรอ้ยละ 3.75 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมด ทัง้นี ้การไดม้าซึ่งหุน้ FSL และ FSSIA ขา้งตน้คาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี 2565 ทัง้นี ้ราคาซือ้หุน้ดงักล่าว 
มีความเหมาะสมเนือ่งจากเป็นราคาทีไ่ดม้าจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และคู่สญัญา โดยราคาซือ้หุน้ของ FSL เป็นราคาที่
พิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และราคาซือ้หุน้ของ FSSIA เป็นราคาทีพ่จิารณาจาก
มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA โดยภายหลงัจากการเขา้ลงทุนใน FSL เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะพิจารณาโครงสรา้ง
คณะกรรมการของ FSL โดยจะพจิารณาจากกรรมการในปัจจุบนัของ FSL ซ่ึงเป็นบคุคลทีมี่ความรูค้วามสามารถและเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพทีมี่ประสบการณ์ รวมถึงบุคคลภายนอกทีมี่คุณสมบตัิเหมาะสม เพือ่ใหเ้กิดความต่อเนือ่งในการด าเนินธุรกิจและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทีด่ีทีส่ดุของ FSL อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงกรรมการในอนาคตอาจเกิดขึน้หากกรรมการลาออกหรือมีการเปลีย่นแปลง
เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัหรือความจ าเป็น ทัง้นี ้FSL จะประกอบธุรกิจเช่นเดิม และด ารงไวซ่ึ้งใบอนุญาตทัง้
ส่วนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจและส่วนทีมิ่ไดใ้ชใ้นการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัต่อไป อนึ่ง การท ารายการดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพือ่
ขยายธุรกิจการเงินใหก้วา้งขึน้ โดยจะไดม้าซึ่งคณะผูบ้ริหารและบคุลากรทีมี่ความรูค้วามเชี่ยวชาญ ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้น
การประกอบธุรกิจ รวมถึงงานทีอ่ยู่ระหว่างการส่งมอบ 
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/2 บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตัง้บริษัทขึ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจทางการเงิน เช่น ธุรกิจนายหนา้ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดจิิทลั (ICO Portal) และธุรกิจอืน่ๆ ทัง้นี ้รายละเอียดและขัน้ตอนต่างๆ อยู่ระหว่าง
การพจิารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

/3 ผูถ้ือหุน้อื่นรายอื่นของ SBI Royal Securities Plc. (“SBIR”) ไดแ้ก่ SBI Holding, Inc. ซึ่งถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 65.29 และ Royal 
Group of Companies Ltd. ซึ่งถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 14.70 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

 
ภำยหลังกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งและกำรจดักำร โครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของ 
Hold Co. ทัง้หมดหรือส่วนใหญ่จะคลำ้ยคลึงกับโครงสรำ้งของบริษัทฯ โดยคำดว่ำจะประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมดหรือส่วน
ใหญ่ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรและก ำกบั
ควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรเทคโนโลยี ทัง้นี ้Hold Co. จะมีประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (Chief Financial Officer) สมุหบ์ัญชี หัวหน้ำฝ่ำย
วำงแผนทำงกำรเงินและงบประมำณ หัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นบุคลำกรชุดเดียวกับผูด้  ำรง
ต ำแหน่งดังกล่ำวในบริษัทฯ โดย Hold Co. และผู้บริหำรของ Hold Co. จะมีเท่ำที่จ  ำเป็นเนื่องจำก Hold Co. ไม่ไดเ้ป็นผู้
ประกอบธุรกิจ อนึ่ง Hold Co. และบริษัทย่อยของ Hold Co. ซึ่งเป็นบริษัทหลกัทรพัย ์สำมำรถมีกรรมกำรและผูบ้ริหำรรว่มกนั
ได ้โดยไม่ขดักบัหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน ก.ล.ต. ทัง้นี ้โครงสรำ้งกำรก ำกับดแูลกิจกำรภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง
กำรถือหุน้และกำรจดักำร มีรำยละเอียดดงันี ้
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
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ทั้งนี ้ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร  มีขั้นตอนด ำเนินกำรและก ำหนดกำร
โดยประมำณโดยสรุปดงันี ้ 
 

สรุปขั้นตอนด าเนินการและก าหนดการโดยประมาณของการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 

ก ำหนดกำรโดยประมำณ ขั้นตอนด ำเนินกำร 
24 กมุภำพนัธ ์2565 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 มีมติอนมุตัิให ้ 

1) FSSIA เข้ำซือ้หุ้นสำมัญของ FSL จำก FNS และบริษัทย่อยของ FNS ในสัดส่วน
ประมำณรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ FSL  

2) บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมำย เขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ FSSIA จำก FSL ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 3.75 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ FSSIA 

28 กมุภำพนัธ ์2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2565 มีมติอนุมตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือ
หุน้และกำรจดักำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ตน้เดือนมีนำคม 2565 บริษัทฯ ขอควำมเห็นชอบเบือ้งตน้จำกตลำดหลักทรัพยฯ์  และขอควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. เก่ียวกับแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร และกำร
ด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ภำยในเดือนมีนำคม 2565 บรษิัทฯ ด ำเนินกำรใหม้ีกำรจดัตัง้ Hold Co. 
29 เมษำยน 2565 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 

และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
ตน้เดือนพฤษภำคม 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hold Co. มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขำยหุ้น

สำมัญที่ออกใหม่เป็นกำรแลกเปล่ียนกับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ  และเรื่องที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุน้ท่ีออก 

ภำยในเดือนพฤษภำคม 2565 • บริษัทฯ ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทย่อยแกไ้ขขอ้บงัคบัให้สะทอ้นหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร
ของ Hold Co. ก่อนกำรยื่นแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่และ
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยพ์รอ้มกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ของ Hold Co. ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

• Hold Co. ยื่นแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์พร้อมกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์  ต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ภำยในเดือนมิถนุำยน 2565 กำรเขำ้ลงทนุใน FSL และ FSSIA เสรจ็สมบรูณ ์กล่ำวคือ  
1) FNS และบรษิัทย่อยของ FNS โอนหุน้สำมญัของ FSL ให ้FSSIA  
2) FSL โอนหุน้สำมญัของ FSSIA ใหบ้รษิัทฯ 
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ก ำหนดกำรโดยประมำณ ขั้นตอนด ำเนินกำร 
เดือนกนัยำยน 2565 ภำยหลังจำกที่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. อนุญำตให ้Hold Co. ออกและเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่

ออกใหม่ ตำมประกำศ ทจ. 34/2552 และตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีมติอนุมตัิกำรเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน Hold Co. จะท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก ำหนดวิธีช ำระค่ำตอบแทนดว้ยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อเป็นกำร
แลกเปล่ียนกับหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในอตัรำแลกเปล่ียนหลกัทรพัยเ์ท่ำกับ 1 หุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. 

เดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน 
2565 

Hold Co. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกระทรวงพำณิชย์ รวมถึงยื่นรำยงำน
ผลกำรท ำค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ และยื่นขออนุญำตให้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสำมัญของ Hold Co. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2565 ตลำดหลักทรพัยฯ์ รบัหุน้สำมัญของ Hold Co. เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน และเพิกถอน
หุน้สำมญัของบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ภำยในปี 2566 บรษิัทฯ โอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
 
จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นวำ่ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว มีความเหมาะสม เนื่องจำก 

1. อตัรำแลกเปล่ียนหลกัทรพัยท์ี่ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก Hold 
Co. เป็นบริษัทที่จดัตัง้ใหม่เพื่อเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ และยังไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น ผลกำรด ำเนินงำนของ 
Hold Co. ภำยหลงักำรแลกเปล่ียนหลกัทรพัยจ์ะสำมำรถสะทอ้นฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
รวมถึงบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ ไดท้ัง้หมด 

2. รำคำโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. ซึ่งอำ้งอิงมลูค่ำตำมบญัชี มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกมลูค่ำ
ดังกล่ำวไดส้ะทอ้นผลก ำไรหรือผลขำดทุนสะสมที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทย่อย  และกำรโอนหุน้
ดังกล่ำวจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อมีผูแ้สดงเจตนำขำยหุน้สำมัญของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ Hold Co. จะไม่มีควำม
แตกต่ำงจำกบรษิทัฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั อย่ำงไรก็ดี กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิดภำระภำษีจำกก ำไรจำกกำรโอน
หุน้ (ในกรณีที่มลูค่ำซือ้ขำยสงูกว่ำตน้ทนุทำงภำษี) ตำมอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 

3. ลดขอ้จ ำกดัดำ้นกำรด ำรงเงินกองทนุสภำพคล่องสทุธิ (Net Capital: NC) เพื่อขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และ
เพิ่มควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบรหิำรจดักำรมำกขึน้ ซึ่งท ำใหส้ำมำรถปรบัเปล่ียนรูปแบบในกำรด ำเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่ำงรวดเรว็มำกขึน้ รวมถึงสำมำรถร่วมมือกับพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมช ำนำญเฉพำะธุรกิจนัน้ๆ ไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ 

4. ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจ
ใหบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และอื่นๆ โดยสำมำรถจ ำกดัควำมเส่ียงและผลกระทบใหไ้ม่กระทบ
กับธุรกิจหลกัทรพัย ์ซึ่งสอดคลอ้งกับวิสยัทศันข์องบริษัทฯ ที่จะเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรเงินชัน้น ำของประเทศ และเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมถึงโอกำสกำรเติบโตของ Hold Co. ในอนำคต เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่เพิ่มมำกขึน้
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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5. กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยห์ลำกหลำยประเภท เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของนกัลงทุนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและครบวงจร โดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบเดิมๆ (Traditional) 
หรือธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบใดรูปแบบหน่ึง และลดควำมผนัผวนอนัเกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. แยกสำยธุรกิจใหเ้ป็นเอกเทศ เพื่อด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละบริษัทจะมีทีมบริหำรจดักำรท่ีเป็นอิสระ
จำกกนั มีกำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและกำรปฏิบตัิตำมแผนธุรกิจอย่ำงเป็นเอกเทศ อีกทัง้ มีกำรจดัท ำ
รำยงำนงบกำรเงิน ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมสำยธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน ท ำใหส้ำมำรถเปิดเผย
ขอ้มลูไดล้ะเอียดมำกขึน้ และวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

7. สำมำรถพฒันำบุคลำกรไดต้รงตำมสำยงำนและมีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถบริหำรจดักำรบุคลำกรเพื่อใหเ้กิดกำร
ประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ดว้ยกำรจัดสรรพนักงำนและผู้บริหำรตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
เชี่ยวชำญ และประสบกำรณ ์ตำมสำยงำนท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรจดัตัง้หน่วยงำนเพื่อใหก้ำรสนบัสนนุแก่บรษิัทในกลุ่ม 
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ Hold. Co. 

8. ผูถื้อหุน้ท่ีตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะยงัคงไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
ฯ และมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจดักำร
ในอนำคต 

9. เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดปกติทั่วไป เป็นเงื่อนไขและ
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงเป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดที่รกัษำผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิไดท้ ำใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เสียประโยชน์ เช่น กำรเขำ้ท ำรำยกำร
จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติ กำรอนุญำต และ/หรือควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

 
อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนมุตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
1. เพิ่มขัน้ตอนในกำรบริหำรจดักำร ในกรณีที่ท  ำรำยกำรขนำดใหญ่หรือมีควำมส ำคญั เนื่องจำก Hold co. จะเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมำยต่ำงๆ ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ในกรณีที่บริษัทฯ ในฐำนะบริษัทย่อยของ
บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีส ำคญั กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอำจจ ำเป็นตอ้งผ่ำนกำร
พิจำรณำขออนุมตัิที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ของทั้งบริษัทฯ และ Hold Co. ส่งผลให้
กำรเขำ้ท ำรำยกำรมีขัน้ตอนในกำรพิจำรณำอนมุตัิเพิ่มขึน้ และอำจใชร้ะยะเวลำในกำรพิจำรณำเพิ่มขึน้ดว้ย 

2. มีค่ำใชจ้่ำยและภำษีที่เกิดขึน้จำกแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นแบบ
หรือค ำขอต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ค่ำที่ปรกึษำ ค่ำใชจ้่ำยเพื่อลงทุน รวมถึงภำษีที่อำจเกิดขึน้จำกกำรโอนหุน้ของบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. (ในกรณีที่มูลค่ำซือ้ขำยสูงกว่ำตน้ทุนทำงภำษี) ตำมอัตรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 
อย่ำงไรก็ดี กำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยด์ว้ยวิธีกำรแลกหุน้ดว้ยอัตรำ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมัญของ 
Hold Co. จะไม่ก่อใหเ้กิดภำระภำษี เนื่องจำกมลูค่ำแลกหุน้เท่ำกับรำคำตน้ทุนของหุน้ของบริษัทฯ จึงท ำใหไ้ม่มีก ำไร
จำกกำรแลกหุน้ 
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3. มีควำมเส่ียงดำ้นควำมส ำเร็จของแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  
จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิ กำรอนุญำต ควำมเห็นชอบ และ/หรือควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ คู่สญัญำของบรษิัทฯ 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนก ำกับดแูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกจำกนี ้หำกครบก ำหนดระยะเวลำ
รบัซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์แลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวนหุน้ที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

4. มีควำมเส่ียงดำ้นผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั โดยหำกผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของธุรกิจใหม่ 
เช่น ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทัล (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 
(ICO Portal) และอื่นๆ ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั อำจส่งผลใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ลดลง 

5. มีควำมเส่ียงดำ้นอ ำนำจควบคมุซึง่ขึน้อยู่กบัสดัส่วนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ โดยในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตอบรบัค ำ
เสนอซือ้ทั้งหมด Hold Co. จะมีอ ำนำจควบคุมทั้งหมดในบริษัทฯ และสำมำรถรับรูฐ้ำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวม อย่ำงไรก็ดี หำกผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตอบรบัค ำเสนอซือ้ต ่ำกว่ำรอ้ย
ละ 100.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะส่งผลให ้Hold Co. มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทฯ และรบัรู ้
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนถือหุน้ อนึ่ง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูล
ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรท ำค ำเสนอซือ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

6. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
ฯ (เช่น สภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยผ่์ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ กำรไดร้บัยกเวน้ภำษีที่เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้  
กำรไดร้บัยกเวน้อำกรแสตมป์) มีขอ้จ ำกัดในกำรไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและกำรถ่วงดุลอ ำนำจควบคุม ไม่ได้
รบัผลตอบแทนจำกธุรกิจใหม่และบริษัทที่โอนยำ้ย อีกทัง้จะไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของบริษัทฯ นอ้ยลง และอำจมีควำม
เส่ียงจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจวำณิชธนกิจและธุรกิจจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทใน
กลุ่ม 

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ยและควำมเส่ียงที่
อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงตน้  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมี
ควำมเห็นว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีความเหมาะสม ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ควำมเส่ียง ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำร ไดเ้พิ่มเตมิ
จำกรำยงำนฉบบันี ้  
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ส่วนที ่1 การขออนุมตัิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ และการด าเนินการอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 
 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทของบรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “FSS”) ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อ
วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2565 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิแผนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง (“กำรเขำ้ท ำรำยกำร”) ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ (1) ด ำรง
เงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิใหเ้ป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ (2) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจและควำมยืดหยุ่นของ
โครงสรำ้งกำรจดักำร (3) ลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ (4) ท ำใหโ้ครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่
ซบัซอ้น โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส  ำคญัดงันี ้
 
1) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้งบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ภำยใตช้ื่อ “บรษิัท ฟินนัเซีย เอกซ ์จ ำกดั (มหำชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”) โดยมีทนุจด
ทะเบียนเริ่มตน้จ ำนวน 16,000.00 บำท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.60 บำท  
 
ทั้งนี ้Hold Co. จะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ดังกล่ำว ภำยหลังแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร
จดักำรเสรจ็สิน้ หรือภำยใน 1 ปีนบัแต่กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรเสรจ็สิน้  

 
2) ภำยหลังจำกที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ไดร้บักำรอนุญำตเบือ้งตน้จำกตลำดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรพัยฯ์”) และบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ใหเ้ปล่ียนแปลงโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรไดร้บัอนญุำต
จำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให ้Hold Co. ออกและเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่พรอ้มกบักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร  (รวมทั้งที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศ ทจ. 
34/2552”) และกำรไดร้บัมติอนมุตัิกำรเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนจำกตลำดหลกัทรพัย์
ฯ Hold Co. จะท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ โดยก ำหนดวิธีช ำระค่ำตอบแทนดว้ยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อ
เป็นกำรแลกกับหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในอตัรำแลกเปล่ียนหลกัทรพัยเ์ท่ำกับ 1 หุน้สำมญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญั
ของ Hold Co. ทัง้นี ้รำยละเอียดและเงื่อนไขที่ส  ำคญัในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยม์ีรำยละเอียดดงันี ้

 
รายละเอียดและเงือ่นไขทีส่ าคัญในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย ์

หัวข้อ รายละเอียด 
ประเภทและลักษณะของ
หลกัทรพัยท์ี่ท  ำกำรเสนอซือ้ 

หุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัทฯ  ที่ จดทะเบียนและช ำระแล้ว  ( โดยมีจ ำนวน 
581,403,025 หุน้ ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2565) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
อัตรำส่วนและรำคำกำร
แลกเปล่ียนหลกัทรพัย ์

Hold Co. จะท ำกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพื่อแลกกับหุน้สำมัญของบริษัทฯ 
ในอัตรำแลกเปล่ียนหลักทรพัยเ์ท่ำกับ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ 
Hold Co. โดยรำคำแลกหุน้จะเป็นรำคำเดียวกนักบัมลูค่ำตน้ทนุหุน้บรษิัทฯ เดิมของผู้
ถือหุน้แต่ละรำย 

ช่วงระยะเวลำรบัซือ้ ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 25 วนัท ำกำรแต่ไม่เกิน 45 วนัท ำกำร ซึ่งจะประกำศวนัท่ีเริ่มตน้
และสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ทรำบต่อไป 

เงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้ 
 

1) Hold Co. สงวนสิทธิที่จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หำกมีเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำใดๆ 
เกิดขึน้ภำยหลงัจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. รบัแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอซือ้
หลกัทรพัยพ์รอ้มกับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ และยงัไม่สิน้สดุระยะเวลำรบั
ซือ้ อนัเป็นเหตุหรืออำจเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือ
ทรัพยสิ์นของบริษัทฯ โดยเหตุกำรณ์หรือกำรกระท ำดังกล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำร
กระท ำของ Hold Co. หรือกำรกระท ำที่ Hold Co. ตอ้งรบัผิดชอบ 

2) Hold Co. สงวนสิทธิที่จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หำกมีเหตกุำรณอ์ื่นใดที่ท  ำใหก้ำรขอ
เพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ระงบัไป 

3) หำกครบก ำหนดระยะเวลำรับซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์แล้วปรำกฏว่ำ
จ ำนวนหุน้ท่ีมีผูแ้สดงเจตนำขำยมจี ำนวนนอ้ยกวำ่รอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

ช่วงเวลำที่ผู้แสดงเจตนำ
ขำยหลักทรัพย์สำมำรถ
ยกเลิกกำรเสนอขำย 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ สำมำรถยกเลิกกำรแสดงเจตนำขำยไดภ้ำยใน 20 วนัท ำกำรแรก
ของช่วงระยะเวลำรบัซือ้ 

 
อย่ำงไรก็ดี หำกครบก ำหนดระยะเวลำรบัซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยแ์ลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวนหุน้ที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยมี
จ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
 
ทั้งนี ้จ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ Hold Co. ถืออยู่ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยเ์สร็จสิน้ตอ้งท ำให้บริษัทฯ  มี
ลกัษณะเป็นบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของ Hold Co. ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบั
หุน้สำมญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
3) ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ Hold Co. จะน ำหุน้สำมญัของ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนั 
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4) ภำยหลงัจำกที่ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
เสร็จสิน้ Hold Co. ในฐำนะผูถื้อหุน้ทำงตรงในบริษัทฯ จะเขำ้ซือ้หุน้ของบริษัทย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ณ วนัที่กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้เสร็จสิน้ ไดแ้ก่ หุน้สำมญัของบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ปรกึษำกำร
ลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (“FSSIA”) และบริษัทหลักทรพัย ์ฟินันซ่ำ จ ำกัด (“FSL”) รวมถึงหุน้ของ
บริษัทที่จะจัดตั้งขึน้ใหม่เพื่อขยำยธุรกิจทำงกำรเงิน  เช่น ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล  (Digital Asset 
Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และธุรกิจอื่นๆ (“กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อย”) 
ดว้ยรำคำมลูค่ำตำมบญัชี โดยอำ้งอิงงบกำรเงินงวดล่ำสดุก่อนกำรโอนยำ้ย (ทัง้นี ้มลูค่ำตำมบญัชีของ FSSIA ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2564 เท่ำกับ 13.06 ลำ้นบำท และมลูค่ำตำมบญัชีของ FSL ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 หลงัปรบัปรุงผล
ของกำรลดทุนจดทะเบียนในวันที่  24 มกรำคม 2565 และกำรซือ้พืน้ที่ส  ำนักงำนในวันที่  1 กุมภำพันธ์ 2565 เท่ำกับ 
490.19 ลำ้นบำท) โดยช ำระเป็นเงินสด เพื่อเปล่ียนแปลงกำรจดักำรของบริษัทในกลุ่มทัง้หมดมำอยู่ภำยใตก้ำรจดักำร
ของ Hold Co. โดยตรง อนึ่ง แหล่งเงินทนุในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะเป็นเงินปันผลจำกบรษิัทย่อย และ/หรือ เงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงินหรือบรษิัทในกลุ่ม ทัง้นี ้บรษิัทฯ คำดว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็ภำยในปี 2566  
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ FSL และ FSSIA มีกำร
เปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม (แลว้แต่กรณี) ดังนั้น บริษัทฯ FSL และ FSSIA จะด ำเนินกำรขอควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ก่อน Hold Co. จะยื่นแบบค ำขออนุญำต
เสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 
อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร เขำ้
ข่ำยเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์น
กำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์”) โดยขนำด
รำยกำรสูงสุดตำมเกณฑม์ูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ำกับรอ้ยละ 21.38 โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินฉบับ
ตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยอ์ื่นใดภำยใน
ระยะเวลำหกเดือนที่ผ่ำนมำ ดงันัน้ รำยกำรนีเ้ขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรประเภทที่ 2 กล่ำวคือ รำยกำรซึ่งมีขนำดเท่ำกบัหรือสงู
กว่ำรอ้ยละ 15.00 แต่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 50.00 บรษิัทฯ จึงมีหนำ้ที่ตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบัรำยกำรดงักล่ำวต่อตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และจดัส่งหนงัสือเวียนซึ่งมีสำรสนเทศอย่ำงนอ้ยตำมที่ประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์
ก ำหนดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ภำยใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 
อนึ่ง แผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติ กำรอนุญำต และ/หรือ ควำม
เห็นชอบจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดย
มีรำยละเอียดดงันี ้
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กำรขออนมุตัิและขออนญุำตที่เก่ียวขอ้งกบัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 
ส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิ กำรอนญุำต และ/
หรือ ควำมเห็นชอบตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 34/2552 ดงันี ้
1) บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 
กำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. และแผนอื่นใดในขัน้ตอนกำรปรบัโครงสรำ้งที่จ  ำเป็น 

2) บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เพื่อให ้Hold Co. ก ำกับดแูลบรษิัทฯ 
ไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

3) บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บักำรอนญุำตเบือ้งตน้จำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบั (ก) แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร
จัดกำร และ (ข) หลักทรัพยข์อง Hold Co. ที่ยื่นขออนุญำตในครัง้นีจ้ะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนแทน
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ทัง้นี ้หุน้สำมญัของ Hold Co. จะเริ่มซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกันกับวนัท่ีหุน้ของ
บรษิัทฯ ถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

4) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กล่ำวคือ ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร  

5) บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ของ Hold Co. พรอ้มกับกำรท ำ
ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 

 
กำรขออนมุตัิและขออนญุำตที่เก่ียวขอ้งกบักำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ส ำหรบักำรเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติ
และ/หรือ กำรอนุญำตตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2564 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง แนวทำงกำรเพิกถอนหุน้โดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 ดงันี ้
1) บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิกำรเพิกถอนหุน้จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
2) บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้พิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรพัยฯ์  
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1.1 โครงสร้างการถือหุน้ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
ภำยใตส้มมติฐำนว่ำ Hold Co. สำมำรถซือ้หุน้ของบริษัทฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดท้ัง้หมด โครงสรำ้งกำรถือหุน้
ก่อนและหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 
หมายเหต:ุ /1 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่3/2565 ซ่ึงประชมุเมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2565 (1) บริษัทฯ จะด าเนนิการให ้FSSIA 

ซือ้หุน้ของ FSL จากบริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด (มหาชน) (“FNS”) และบริษัทย่อย ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้
ทัง้หมด และ (2) บริษัทฯ หรือบคุคลทีบ่ริษัทฯ ก าหนดจะด าเนนิการซือ้หุน้ของ FSSIA จาก FSL ในสดัส่วนรอ้ยละ 3.75 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมด ทัง้นี ้การไดม้าซึ่งหุน้ FSL และ FSSIA ขา้งตน้คาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี 2565 ทัง้นี ้ราคาซือ้หุน้ดงักล่าว 
มีความเหมาะสมเนือ่งจากเป็นราคาทีไ่ดม้าจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และคู่สญัญา โดยราคาซือ้หุน้ของ FSL เป็นราคาที่
พิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีหลงัปรบัปรุง (Adjusted book value) ของ FSL และราคาซือ้หุน้ของ FSSIA เป็นราคาทีพ่จิารณาจาก
มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA โดยภายหลงัจากการเขา้ลงทุนใน FSL เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะพิจารณาโครงสรา้ง
คณะกรรมการของ FSL โดยจะพจิารณาจากกรรมการในปัจจุบนัของ FSL ซ่ึงเป็นบคุคลทีมี่ความรูค้วามสามารถและเป็นผูบ้ริหารมือ
อาชีพทีมี่ประสบการณ์ รวมถึงบุคคลภายนอกทีมี่คุณสมบตัิเหมาะสม เพือ่ใหเ้กิดความต่อเนือ่งในการด าเนินธุรกิจและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทีด่ีทีส่ดุของ FSL อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงกรรมการในอนาคตอาจเกิดขึน้หากกรรมการลาออกหรือมีการเปลีย่นแปลง
เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัหรือความจ าเป็น ทัง้นี ้FSL จะประกอบธุรกิจเช่นเดิม และด ารงไวซ่ึ้งใบอนุญาตทัง้
ส่วนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจและส่วนทีมิ่ไดใ้ชใ้นการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัต่อไป อนึ่ง การท ารายการดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพือ่
ขยายธุรกิจการเงินใหก้วา้งขึน้ โดยจะไดม้าซึ่งคณะผูบ้ริหารและบคุลากรทีมี่ความรูค้วามเชี่ยวชาญ ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้น
การประกอบธุรกิจ รวมถึงงานทีอ่ยู่ระหว่างการส่งมอบ 

/2 บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตัง้บริษัทขึ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจทางการเงิน เช่น ธุรกิจนายหนา้ซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดจิิทลั (ICO Portal) และธุรกิจอืน่ๆ ทัง้นี ้รายละเอียดและขัน้ตอนต่างๆ อยู่ระหว่าง
การพจิารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

/3 ผูถ้ือหุน้อื่นรายอื่นของ SBI Royal Securities Plc. (“SBIR”) ไดแ้ก่ SBI Holding, Inc. ซึ่งถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 65.29 และ Royal 
Group of Companies Ltd. ซึ่งถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 14.70 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
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1.2 ข้อมูลของ Hold Co. 
 
บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัตัง้ Hold Co. ในรูปแบบบรษิัทมหำชนเพื่อกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรในครัง้นี ้โดยมี
รำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

ข้อมูลสรุปของ Hold Co. 
หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อบรษิัท บรษิัท ฟินนัเซีย เอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ีจดทะเบียน 23 มีนำคม 2565 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ Hold Co. จะประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น (Holding Company) ซึ่งธุรกิจหลกัของ Hold 

Co. คือ ธุรกิจหลกัทรพัย ์โดยมีกลุ่มธุรกิจดงันี ้(ก) กลุ่มธุรกิจหลกัของ Hold Co. ที่ด  ำเนินกำร
ผ่ำนบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะมีขนำดของสินทรพัยร์วมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
75.00 ของสินทรพัยร์วมของ Hold Co. และ (ข) กลุ่มธุรกิจหลกัของ Hold Co.ที่ด  ำเนินกำร
ผ่ำนบริษัทย่อยจะมีขนำดของสินทรพัยร์วมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25.00 ของสินทรพัยร์วม
ของ Hold Co. 
  
ทั้งนี ้ ลักษณะธุรกิจที่ด  ำเนินกำรผ่ำนบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งจะเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจหลกัของ Hold Co. มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
  
1) บรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั 

• ธุรกิจที่ด  ำเนินงำนโดยบริษัทฯ: บริษัทฯ เป็นสมำชิกของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
หมำยเลข 24 และเป็นสมำชิกของศูนยซ์ือ้ขำยตรำสำรหนีไ้ทย โดยประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยภ์ำยใตพ้ระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภท ก. ไดแ้ก่ (1) กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรพัย์ (2) กำรคำ้หลักทรพัย ์
(3) กำรเป็นที่ปรกึษำกำรลงทุน (4) กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(5) กิจกำรกำรยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ (Principal และ Agent) และ (6) กำรจัดกำรกองทุนส่วน
บคุคล (กองทนุส่วนบคุคล) 
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติสัญญำ
ซือ้ขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยไดร้บัใบอนญุำต
ประกอบธุรกิจสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ประเภท ส-1 ไดแ้ก่ (1) กำรเป็นตวัแทนซือ้
ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ และ (2) กำรเป็นผูค้ำ้สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ในกำรประกอบ
ธุรกิจเพิ่มเติม ไดแ้ก่ (1) ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน (2) ตวัแทนซือ้/ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
(Selling Agent) และ (3) ตวัแทนซือ้และขำยตรำสำรหนีข้องศูนยซ์ือ้ขำยตรำสำร
หนีไ้ทย 

 

• ธุรกิจที่ด  ำเนินงำนโดย FSSIA: FSSIA ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดย
กระทรวงกำรคลังไดอ้อกใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภทกำรเป็นที่
ปรึกษำทำงกำรลงทุนใหแ้ก่ลกูคำ้ของ FSSIA ตัง้แต่วนัที่ 18 ธันวำคม 2556 และ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดอ้อกใบอนญุำตประกอบธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ประเภท
กำรเป็นท่ีปรกึษำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ใหแ้ก่ FSSIA ตัง้แต่วนัท่ี 2 มกรำคม 2557 

 

• ธุรกิจที่ด  ำเนินงำนโดย FSL: FSL ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์โดยไดร้บัใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ครบทุกประเภท ได้แก่ (1) กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำย
หลักทรัพย์ (2) กำรค้ำหลักทรัพย์ (3) กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน (4) กำรจัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และ (5) กำรเป็นตวัแทนซือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ทัง้นี ้
ภำยใตใ้บอนญุำตดงักล่ำว ในปัจจบุนั FSL ประกอบธุรกิจเฉพำะกำรคำ้หลกัทรพัย์
และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
 
นอกจำกนี ้FSL ยงัเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 
โดยกำรด ำเนินธุรกิจ FSL มุ่งใหบ้ริกำรทำงดำ้นวำณิชธนกิจ ทั้งในดำ้น (1) กำร
ประเมินมลูค่ำ (Valuation) (2) กำรควบรวมกิจกำร (Mergers and Acquisitions) 
(3) กำรจัดหำแหล่งเงินทุนและเงินกู้ (Equity and Debt Financing) (4) กำรปรบั
โครงสรำ้งทำงกำรเงิน (Financial Restructuring) (5) กำรปรับโครงสรำ้งบริษัท 
(Corporate Restructuring) ตลอดจน (6) กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
(Independent Financial Advisor) นอกจำกนี ้ ยังให้บริกำรเป็น (7) ที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินในกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ (Securities Offering) ซึ่งรวมถึง
กำรออกและเสนอขำยหลักทรพัยต์่อประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) กำรออก
และเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ำกัด (PP) และกำรออกและเสนอ
ขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้  (RO) (8) กำรน ำหุน้
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  (Listing) และ (9) กำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (Underwriting) เช่น กำรจัดจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุ เป็นตน้ 

 
2) บรษิัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั 

• ธุรกิจที่ด  ำเนินงำนโดย SBIR: SBI Royal Securities Plc. ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์
โดยไดร้บัใบอนุญำตเป็นผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ำกหน่วยงำนก ำกบั
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หัวข้อ รายละเอียด 
ดูแลหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งกัมพูชำ (Securities and Exchange 
Regulator of Cambodia (SERC)) และใหบ้ริกำรดงัต่อไปนี ้ (1) นำยหนำ้ซือ้ขำย
หลักทรัพย ์และ (2) ให้บริกำรทำงดำ้นวำณิชธนกิจ ไดแ้ก่ (ก) กำรจัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์(ข) กำรระดมทุนผ่ำนตรำสำรทุน กองทุนรวมตรำสำรทุน และกองทุน
ตรำสำรหนี ้(ค) กำรควบรวมกิจกำร และ (ง) กำรพฒันำแผนธุรกิจ โดยมีกำรร่วม
ลงทุนกับ SBI Holdings ในประเทศญ่ีปุ่ น  (หรือกลุ่ม  Softbank Investment 
Corporation เดิม) กบั Royal Group ในประเทศกมัพชูำ 

ขอบเขตในกำรด ำเนินธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจหลกัทรพัยซ์ึ่งรวมถึงกำรจดัหำแหล่งเงินทุนเพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนธุรกิจ
ของบรษิัทในกลุ่ม และกำรใหบ้รกิำรดำ้นงำนสนบัสนนุบรษิัทในกลุ่ม 

ทนุจดทะเบียน 1) Hold Co. จะมีทนุจดทะเบียนเริ่มตน้จ ำนวน 16,000.00 บำท แบ่งออกเป็น 10,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.60 บำท  

2) Hold Co. จะเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นจ ำนวนเท่ำกบัทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษิัทฯ 
จ ำนวน 930,244,840.00 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 581,403,025 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.60 บำท และเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  เพื่อ
แลกเปล่ียนกับหุน้สำมัญของ Hold Co. ในอัตรำแลกเปล่ียนหลักทรพัยเ์ท่ำกับ 1 หุน้
สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. 

3) Hold Co. จะด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเริ่มตน้เมื่อด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับ
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรเสรจ็สิน้ โดยคำดว่ำจะเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของ 
Hold Co. พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนดังกล่ำวในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของ Hold 
Co. ซึ่งจะเกิดขึน้ภำยหลงักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำร
จดักำรเสร็จสิน้ หรือภำยใน 1 ปีนบัแต่กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำร
ถือหุน้และกำรจดักำรเสรจ็สิน้ (แลว้แต่กรณี) 

คณะกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ 
ผูถื้อหุน้เริ่มตน้ ผูบ้ริหำร และ/หรือกรรมกำร และ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ จ ำนวน 15 คนซึ่งเป็นผูถื้อหุน้

เริ่มตน้ซึ่งถือหุน้ของ Hold Co. ณ วนัท่ีมีกำรจดัตัง้บรษิัท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
ผู้ถือหุ้นเร่ิมต้นของ Hold Co. 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 นำยช่วงชยั นะวงศ ์ 9,986 99.86 
2 นำงสำวช่อเพชร เรียมดี 1 0.01 

3 ผู้บริหำร และ/หรือกรรมกำร และ/หรือ
พนักงำนท่ีจะเป็นผูถื้อหุน้ของ Hold Co. 
จ ำนวน 13 ท่ำน โดยจะก ำหนดให้ถือหุ้น
ท่ำนละ 1 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้น
ท่ำนละรอ้ยละ 0.01 

13 0.13 

รวมทัง้หมด 10,000 100.00  
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1.3 การก ากบัดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
ภำยหลังกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร โครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำร
บริหำรงำนของ Hold Co. ทัง้หมดหรือส่วนใหญ่จะคลำ้ยคลึงกับโครงสรำ้งของบริษัทฯ โดยคำดว่ำจะประกอบดว้ยกรรมกำร
ทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรและก ำกับควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรเทคโนโลยี ทัง้นี ้Hold 
Co. จะมีประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (Chief Executive Officer) ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงิน (Chief Financial Officer) สมหุบ์ญัชี 
หวัหนำ้ฝ่ำยวำงแผนทำงกำรเงนิและงบประมำณ หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนกุำรบรษิัทฯ เป็นบคุลำกรชดุเดียวกบั
ผูด้  ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวในบรษิัทฯ โดย Hold Co. และผูบ้รหิำรของ Hold Co. จะมีเท่ำที่จ  ำเป็นเนื่องจำก Hold Co. ไม่ไดเ้ป็นผู้
ประกอบธุรกิจ อนึ่ง Hold Co. และบริษัทย่อยของ Hold Co. ซึ่งเป็นบริษัทหลกัทรพัย ์สำมำรถมีกรรมกำรและผูบ้ริหำรรว่มกนั
ได ้โดยไม่ขดักบัหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของส ำนกังำน ก.ล.ต. ทัง้นี ้โครงสรำ้งกำรจดักำรของกลุ่มบรษิัทมีรำยละเอียดดงันี ้
  

• โครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัทฯ: ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยเหมือนในปัจจบุนั ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรและก ำกับควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิ
บำล และคณะกรรมกำรเทคโนโลยี  ทั้งนี ้ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลง เวน้แต่ในกรณีที่กรรมกำรลำออกหรือมีกำรปรบัเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสมกับสภำพกำรแข่งขนัหรือ
ควำมจ ำเป็น 

• โครงสรำ้งกำรจดักำรของบริษัทในกลุ่มอื่นๆ (ไม่รวมถึง FSL): บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรและกำรบรหิำรงำนในส่วนของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร ทัง้นี ้ในส่วนของ FSL บรษิัทฯ จะพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมของโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรบรหิำรงำนของ FSL ใหม้ีควำมเหมำะสมและสะทอ้นอ ำนำจควบคมุ
ของ Hold Co. ต่อไป 

 
ในกำรนี ้กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำรดังกล่ำวจะก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และ Hold Co. ตำม
ขอ้บงัคบัและนโยบำยที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ และ Hold Co. เพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใส มีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมกฎหมำย
ที่เก่ียวขอ้ง โดย Hold Co. จะก ำกับดูแลบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆ ผ่ำนนโยบำยและกลไกกำรก ำกับดแูลบริษัทย่อย เช่น 
กำรส่งบุคคลเขำ้ไปเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยใหส้ะทอ้นสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษัทดงักล่ำวเท่ำที่จะสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีกลไกกำรก ำกับดูแลกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทย่อยกบับุคคลที่เก่ียว
โยงกนัของ Hold Co. และบรษิัทย่อย กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิัทย่อย ซึ่ง
จะตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ Hold Co. ก่อนกำรท ำรำยกำรตำม
ขอ้บงัคบัของ Hold Co. และบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหบ้ริษัทย่อยแกไ้ขขอ้บงัคบัใหส้ะทอ้นหลกักำรก ำกับดแูล
กิจกำรของ Hold Co. ก่อนกำรยื่นแบบค ำขออนญุำตเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยพ์รอ้มกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง Hold Co. ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   24  

ทัง้นี ้โครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร มีรำยละเอียดดงันี ้
 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 

 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   25  

1.4 ขั้นตอนและก าหนดเวลาของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
รำยละเอียดขัน้ตอนด ำเนินกำรและก ำหนดกำรโดยประมำณของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร สำมำรถสรุปได้
ดงันี ้ 
 

รายละเอียดขั้นตอนด าเนินการและก าหนดการโดยประมาณของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

ก ำหนดกำรโดยประมำณ ขั้นตอนด ำเนินกำร 
24 กมุภำพนัธ ์2565 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 มีมติอนมุตัิให ้ 

1) FSSIA เข้ำซือ้หุ้นสำมัญของ FSL จำก FNS และบริษัทย่อยของ FNS ในสัดส่วน
ประมำณรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ FSL  

2) บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมำย เขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ FSSIA จำก FSL ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 3.75 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ FSSIA 

28 กมุภำพนัธ ์2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2565 มีมติอนุมตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือ
หุน้และกำรจดักำร ดงัต่อไปนี ้
1) แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร  
2) กำรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด

หลกัทรพัยฯ์ 
3) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
4) กำรมอบอ ำนำจที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง

กำรถือหุน้และกำรจดักำร 
5) กำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
6) กำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. 
7) กำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิเรื่องที่กล่ำวมำในขอ้ (1) – (4) และ (6) 

ขำ้งตน้ 
รวมถึงแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับกำรขอเพิกถอนหุ้นต่อตลำด
หลักทรพัยฯ์ ตำมแบบรำยงำนกำรขอถอนหุน้จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน (แบบ 
F10-6) 

ตน้เดือนมีนำคม 2565 บริษัทฯ ขอควำมเห็นชอบเบือ้งตน้จำกตลำดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับ (ก) แผนกำรปรับ
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และ (ข) หลกัทรพัยข์อง Hold Co. ที่ยื่นขออนญุำตใน
ครัง้นีจ้ะจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และขอควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. เก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งผู้ถือหุน้ของบริษัท
หลกัทรพัย ์

ภำยในเดือนมีนำคม 2565 บรษิัทฯ ด ำเนินกำรใหม้ีกำรจดัตัง้ Hold Co. 
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ก ำหนดกำรโดยประมำณ ขั้นตอนด ำเนินกำร 
29 เมษำยน 2565 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 

ดงัต่อไปนี ้
1) แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อย 
2) กำรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด

หลกัทรพัยฯ์ 
3) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
4) กำรมอบอ ำนำจที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้ง

กำรถือหุน้และกำรจดักำร 
รวมถึงแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เก่ียวกับกำรขอเพิกถอนหุ้นต่อตลำด
หลักทรพัยฯ์ ตำมแบบรำยงำนกำรขอถอนหุน้จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน (แบบ 
F10-7) 

ตน้เดือนพฤษภำคม 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hold Co. มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่เป็นกำรแลกเปล่ียนกับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ  และเรื่องที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ เช่น กำรยื่นแบบ
ค ำขอที่เก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ และกำรขอรับหุ้นสำมัญเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ภำยในเดือนพฤษภำคม 2565 • บริษัทฯ ด ำเนินกำรใหบ้ริษัทย่อยแกไ้ขขอ้บงัคบัใหส้ะทอ้นหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร
ของ Hold Co. ก่อนกำรยื่นแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่และ
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยพ์รอ้มกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ของ Hold Co. ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

• Hold Co. ยื่นแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์พร้อมกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์  ต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ภำยในเดือนมิถนุำยน 2565 กำรเขำ้ลงทนุใน FSL และ FSSIA เสรจ็สมบรูณ ์กล่ำวคือ  
1) FNS และบรษิัทย่อยของ FNS โอนหุน้สำมญัของ FSL ให ้FSSIA  
2) FSL โอนหุน้สำมญัของ FSSIA ใหบ้รษิัทฯ 

เดือนกนัยำยน 2565 ภำยหลังจำกที่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. อนุญำตให ้Hold Co. ออกและเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่
ออกใหม่ ตำมประกำศ ทจ. 34/2552 และตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีมติอนุมตัิกำรเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน Hold Co. จะท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก ำหนดวิธีช ำระค่ำตอบแทนดว้ยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อเป็นกำร
แลกเปล่ียนกับหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในอตัรำแลกเปล่ียนหลกัทรพัยเ์ท่ำกับ 1 หุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. 
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หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 
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ก ำหนดกำรโดยประมำณ ขั้นตอนด ำเนินกำร 
เดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน 
2565 

Hold Co. จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกระทรวงพำณิชย์ รวมถึงยื่นรำยงำน
ผลกำรท ำค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ และยื่นขออนุญำตให้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสำมัญของ Hold Co. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

ปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2565 ตลำดหลักทรพัยฯ์ รบัหุน้สำมัญของ Hold Co. เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน และเพิกถอน
หุน้สำมญัของบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ภำยในปี 2566 บรษิัทฯ โอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
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1.5 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ  
 
1.5.1 ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการ

จัดการ 
 
กรณีแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรประสบผลส ำเรจ็ 
ภำยใตส้มมติฐำนว่ำกำรซือ้หุน้ของ (1) FSL ในสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด และ (2) FSSIA ใน
สัดส่วนรอ้ยละ 3.75 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 
2565 เสร็จสมบูรณภ์ำยในไตรมำสที่  2 ของปี 2565 เมื่อบริษัทฯ ด ำเนินกำรโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ไดแ้ก่ 
FSSIA FSL และบริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่อื่นๆ) ให ้Hold Co. ตำมแผนกำรกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรซึ่งคำด
ว่ำจะเกิดขึน้ในปี 2566 บริษัทฯ จะไม่สำมำรถรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยดงักล่ำวได ้อย่ำงไรก็ดี ผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทฯ ในงวดบญัชีดงักล่ำว อำจมีรำยไดแ้ละก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุใน FSSIA FSL และบรษิัทท่ีจะจดัตัง้
ขึน้ใหม่อื่นๆ ซึ่งเท่ำกับผลต่ำงของรำคำขำย (ซึ่งเท่ำกับมลูค่ำตำมบัญชี) และรำคำทุน นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะมีสภำพคล่อง
เพิ่มขึน้จำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อยให ้Hold Co. 

 
กรณีแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่ประสบผลส ำเรจ็ 
ในกรณีที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่ประสบผลส ำเรจ็ ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
จะไม่เปล่ียนแปลง และบรษิัทฯ จะรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนของ FSL ในฐำนะบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 

 
ทั้งนี ้ ในอนำคต Hold Co. อำจปรับเปล่ียนโครงสรำ้งของบริษัทฯ รวมถึงกำรถือหุ้นของบริษัทย่อย เพื่อให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจและกฎเกณฑท์ี่อำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยหำกมีกำรด ำเนินกำรใดๆ ในอนำคต Hold Co. และบรษิัท
ฯ จะด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และจะค ำนึงถึงกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

 
1.5.2 ผลกระทบทางบัญชีและภาษตี่อบริษทัฯ จากการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
 
กรณีแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรประสบผลส ำเรจ็ 
ในกรณีที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรประสบผลส ำเรจ็ ภำยหลงักำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ 
(ไดแ้ก่ FSSIA FSL และบริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่อื่นๆ) ให ้Hold Co. เสร็จสิน้ บริษัทฯ จะไม่มีกำรถือหุน้ในบริษัทย่อย แต่จะมี
กำรถือหุน้ในบรษิัทรว่มเพียงหน่ึงบรษิัท กล่ำวคือ SBIR เท่ำนัน้ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมอีก
ต่อไป และจะจดัท ำเพียงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ทั้งนี ้เนื่องจำกกำรโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. เป็นกำรโอนหุ้นที่มูลค่ำตำมบัญชี กำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิดภำระภำษีในส่วนของผลต่ำงระหว่ำงรำคำทนุกบัรำคำโอน 
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กรณีแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่ประสบผลส ำเรจ็ 
ในกรณีที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่ประสบผลส ำเรจ็ บรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบทำงบญัชีและภำษี 
อย่ำงไรก็ดี ภำยใตส้มมติฐำนว่ำกำรซือ้หุน้ของ (1) FSL ในสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด และ (2) 
FSSIA ในสัดส่วนรอ้ยละ 3.75 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 
กมุภำพนัธ ์2565 เสรจ็สมบรูณภ์ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด กล่ำวคือ ภำยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 งบกำรเงินรวมของบรษิทัฯ 
จะมีบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้อีกหน่ึงบรษิัท กล่ำวคือ FSL 

 
1.5.3 ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ Hold Co. จากการท าค าเสนอซือ้ 
 

ในกรณีที่ Hold Co. สำมำรถซือ้หุน้ของบริษัทฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยไ์ดค้รบรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและ
จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ Hold Co. และบรษิัทย่อยจะเหมือนกบัฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร (ซึ่งรวมถึงฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของ FSL ซึ่งสทุธิรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทฯ และ FSL) โดยขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือนส ำหรบักรณีนีม้ี
รำยละเอียดดงันี ้
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมือนของ Hold Co.  
กรณี Hold Co. สำมำรถซือ้หุ้นของบริษทัฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์ได้ร้อยละ 100.00 

กรณีซือ้หุ้นของบริษทัฯ ได้ร้อยละ 100.00 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
(ลำ้นบำท) 

(177.88) 173.85 351.35 

จ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (ลำ้นหุน้) 581.40 581.40 581.40 
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (บำท) (0.31) 0.30 0.60 
สินทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) 5,054.58 6,923.98 7,624.13 
หนีสิ้นรวม (ลำ้นบำท) 1,958.78 3,667.41 4,442.38 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่ (ลำ้นบำท) 3,095.05 3,256.18 3,181.27 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (ลำ้นบำท) 0.75 0.39 0.49 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลำ้นบำท) 3,095.80 3,256.57 3.181.76 
มลูค่ำตำมบญัชีของบรษิัทใหญ่ (บำท/หุน้) 5.32 5.60 5.47 

 
ในกรณีที่ Hold Co. สำมำรถซือ้หุน้ของบรษิัทฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดน้อ้ยกว่ำรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ท่ีออกและ
จ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรบัรูฐ้ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนที่ซือ้ได ้
กล่ำวคือหำก Hold Co. สำมำรถซือ้หุน้ของบริษัทฯ ไดใ้นสัดส่วนรอ้ยละ 75.00 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ Hold Co. จะรบัรูฐ้ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 75.00 โดยขอ้มลูทำงกำรเงิน
รวมเสมือนส ำหรบักรณีนีม้ีรำยละเอียดดงันี ้
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ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนของ Hold Co.  
กรณี Hold Co. สำมำรถซือ้หุ้นของบริษทัฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย ์ได้ร้อยละ 75.00 

กรณีซือ้หุ้นของบริษทัฯ ได้ร้อยละ 75.00 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
(ลำ้นบำท) 

(133.41) 130.39 263.51 

จ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (ลำ้นหุน้) 436.05 436.05 436.05 
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ (บำท) (0.31) 0.30 0.60 
สินทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) 5,054.58 6,923.98 7,624.13 
หนีสิ้นรวม (ลำ้นบำท) 1,958.78 3,667.41 4,442.38 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหญ่ (ลำ้นบำท) 2,321.29 2,442.13 2,385.95 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (ลำ้นบำท) 774.51 814.42 795.81 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลำ้นบำท) 3,095.80 3,256.57 3.181.76 
มลูค่ำตำมบญัชีของบรษิัทใหญ่ (บำท / หุน้) 5.32 5.60 5.47 

 
ทัง้นี ้กำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือนขำ้งตน้ มีสมมติฐำนท่ีส ำคญั ดงันี ้
1) กำรแลกหุน้ของ Hold Co. และบริษัทฯ เป็นไปตำมอตัรำกำรแลกเปล่ียนหลกัทรพัยเ์ท่ำกบั 1 หุน้สำมญัของบริษัทฯ ต่อ 

1 หุน้สำมญัของ Hold Co. ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
2) กำรโอนยำ้ย FSSIA และกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของ FSL ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร 

เกิดขึน้ในวันที่  1 มกรำคม 2562 ภำยใตแ้นวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน 
(Business combination under common control) และก ำหนดรำคำโอนโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ  (Net 
Book Value) ณ วนัท่ีโอน โดยกำรโอนยำ้ยดงักล่ำวยงัไม่รวมถึงผลกระทบทำงภำษี (ถำ้มี) 

3) Hold Co. จะไม่มีภำระภำษีเงินไดน้ิติบคุคลจำกเงินปันผลของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ภำยใตส้มมติฐำนว่ำ ผู้
ไดร้บัเงิน (ซึ่งในกรณีนี ้คือ Hold Co.) เป็นบรษิัทจดทะเบียนท่ีถือหุน้ของบรษิัทฯ เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือนก่อนไดร้บั
เงินปันผล และจะยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนหลังวันที่ไดร้ับเงินปันผล ซึ่งเป็นระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี ้ไม่มีกำรค ำนึงถึงผลกระทบทำงภำษีตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 
ในขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือนนี ้

 
ทัง้นี ้เนื่องจำก FSSIA มีขนำดกิจกำรที่เล็ก ดงันัน้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ จึงไม่แตกต่ำงจำกงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั โดยบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 7,003.00 ลำ้นบำท และหนีสิ้นรวมจ ำนวน 4,340.52 ลำ้นบำท 
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 
อนึ่ง กำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขำ้งตน้ จัดท ำขึน้เพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพำะส ำหรับใชเ้ป็นแนวทำงประกอบกำร
พิจำรณำผลกระทบทำงบญัชีต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ Hold Co. ภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้ง
กำรถือหุน้และกำรจดักำรในครัง้นีเ้ท่ำนัน้ ซึ่งขอ้มลูทำงกำรเงินรวมเสมือนดงักล่ำวไม่ไดผ่้ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชี และไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำถกูตอ้งตำมมำตรฐำนทำงบญัชี 
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1.5.4 ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ จากการตอบรับค าเสนอซือ้ 
 

ก. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีต่อบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์ 
 

กรณีแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรประสบผลส ำเรจ็ 
ในกรณีที่ Hold Co. สำมำรถซือ้หุน้ของบริษัทฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยไ์ดค้รบรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและ
จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เนื่องจำกภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้
และกำรจดักำร ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะกลำยเป็นผูถื้อหุน้ของ Hold Co. ซึ่งมีขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจหลกั รวมถึงฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนเหมือนบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของ FSL และ FSSIA ตำมที่บริษัทฯ ควรจะไดร้บั) 
ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 

  
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ Hold Co. สำมำรถซือ้หุน้ของบริษัทฯ จำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยไ์ดต้ัง้แต่รอ้ยละ 75.00 ขึน้ไปแต่
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 100.00 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะรบัรูฐ้ำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของ Hold Co. เท่ำนัน้ 

 
กรณีแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่ประสบผลส ำเรจ็ 
ในกรณีที่แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่ประสบผลส ำเร็จ กล่ำวคือ เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำรบัซือ้ตำม
ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์หำกจ ำนวนหุน้ที่ผูแ้สดงเจตนำขำยมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษิัทฯ และจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ จำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 
ข. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีไ่มต่อบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

 
ในกรณีที่แผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรประสบผลส ำเร็จ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรับค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์จะไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี ้

 
1) ขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ 

เนื่องจำกหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ภำยหลังกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร ดังนั้น หุน้ดังกล่ำวจะไม่มีรำคำอำ้งอิง ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ อำจไดร้ับ
ผลกระทบจำกกำรขำดสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของบรษิัทฯ 
  

2) เสียภำษีเงินไดจ้ำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้ 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะซือ้ขำยหุน้ของบรษิัทฯ ต่อไปในภำยหลงั ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำจะตอ้งเสียภำษีเงินได้
จำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain) จำกกำรท่ีหุน้ดงักล่ำวจะไม่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรบักำรขำยหุน้อนัเป็น
หลักทรพัยใ์นตลำดหลักทรพัยฯ์ นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะตอ้งเสียอำกรแสตมป์ในกำรโอนหุน้จำกกำรที่หุน้
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ดังกล่ำวไม่ได้รับยกเว้นค่ำอำกรแสตมป์ส ำหรับกำรขำยหุ้น  ซึ่งจะยกเว้นเฉพำะหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และมีบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียน 
 

3) ไดร้บัข่ำวสำรหรือขอ้มลูของบรษิัทฯ ลดลง 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไดร้บัข่ำวสำรหรือขอ้มลูของบริษัทฯ ลดลงจำกเดิม โดยภำยหลงัจำกหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ถูก
เพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัขอ้มลูของบริษัทฯ ในฐำนะผู้
ถือหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ทั้งนี ้ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทฯ เสร็จสิน้ หำก
บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรำยอื่นซึ่งมิใช่  Hold Co. บุคคลที่กระท ำร่วมกับ Hold Co. (Acting in Concert) และบุคคลตำม
มำตรำ 258 ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ของ 
Hold Co. ถือหุน้รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ หรือบริษัทฯ มีผูถื้อหุน้ไม่เกิน 
100 รำย บริษัทฯ จะไม่มีหน้ำที่ตำมหมวด 3/1 ภำยใตพ้ระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไดร้บัขอ้มลูตำมที่พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ก ำหนด และจะไดร้บัขอ้มลูของบรษิัทฯ ผ่ำน Hold Co. 

 
4) ไม่มีโอกำสไดร้บัเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจใหม่ดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยของ

บรษิัทฯ 
ในกรณีที่ Hold Co. เริ่มด ำเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับค ำเสนอซือ้จะไม่มีโอกำสไดร้ับเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจใหม่ดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะโอนยำ้ยให ้Hold Co. 
ภำยใตธุ้รกรรมกำรกำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 

 
5) ไม่สำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจของ Hold Co. ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

ในกรณีที่ Hold Co. มีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงเกินกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ จะท ำใหก้ำรลงมติในเรื่องที่ส  ำคัญต่ำงๆ ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ สำมำรถ
ผ่ำนไดด้ว้ยคะแนนเสียงจำก Hold Co. แต่เพียงผูเ้ดียว ดังนั้น ผูถื้อหุน้อื่นของบริษัทฯ จะไม่สำมำรถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อคดัคำ้นกำรลงมติของ Hold Co. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ได ้

 
6) ผลกระทบจำกควำมขดัแยง้ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจวำณิชธนกิจและธุรกิจจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

ภำยใตก้ำรจดักำรของ Hold Co. จะมีบริษัทหลักทรพัยส์องบริษัทที่ประกอบธุรกิจวำณิชธนกิจและธุรกิจจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย ์ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อำจไดร้บัผลกระทบจำกควำมขดัแยง้ที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจวำณิชธนกิจ
และธุรกิจจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องทัง้สองบรษิัท 
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2. ความสมเหตสุมผลของรายการ 
 
2.1 ความสมเหตสุมผลของการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
 
2.1.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
ในปัจจบุนั บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจกำรเงินท่ีหลำกหลำย ไดแ้ก่ ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Securities Brokerage) ธุรกิจ
นำยหน้ำซื ้อขำยตรำสำรอนุพันธ์  (Derivatives Brokerage) ธุ รกิจวำณิชธนกิจ  ( Investment Banking) ธุ รกิจลงทุน 
( Investment) ธุรกิจใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  (Derivative Warrant) ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ลงทุนลูกค้ำ  (Wealth 
Management) ธุรกิจกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending) ธุรกิจซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(Global Trading) และธุรกิจตรำสำรหนี ้(Bond) โดยบรษิัทฯ มีวิสยัทศันท์ี่จะเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิชัน้น ำของประเทศ ดว้ย
กำรใหบ้ริกำรท่ีเป็นเลิศ และกำรใหค้  ำแนะน ำกำรลงทนุที่สรำ้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ลกูคำ้ พรอ้มทัง้สรำ้งสรรคผ์ลิตภณัฑอ์ย่ำง
ครบวงจร และพฒันำบคุลำกรรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินงำนโดยยึดมั่นจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำลที่ดี 
 
ดว้ยกระแสธุรกิจกำรลงทุนที่เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะขยำยธุรกิจดว้ยกำรลงทุนในธุรกิจ
รูปแบบใหม่ โดยเฉพำะกลุ่มสินทรพัยด์ิจิทัล (Digital Asset) เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของนักลงทุนที่มองหำกำรลงทุน
รูปแบบใหม่ๆ และปรบัเปล่ียนกลยุทธท์ำงธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับสภำวะตลำดที่เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีกำรแข่งขนัสงู  
รวมถึงให้บริกำรนักลงทุนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและมีขอ้จ ำกัดให้น้อยที่สุด  ดว้ยกำรพัฒนำกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องและกำรน ำ
เทคโนโลยีเขำ้มำมีบทบำทในกำรใหบ้รกิำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่ผูล้งทนุ ซึ่งส่งผลใหบ้รษิัท
ฯ มีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ รวมถึงผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ 
 
อย่ำงไรก็ดี  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีหน้ำที่ด  ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ  (Net Capital: NC) ตำม
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฏเกณฑ์อื่นๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์ ซึ่ง
หลกัเกณฑด์งักล่ำว เป็นขอ้จ ำกัดในกำรขยำยธุรกิจเพื่อเพิ่มขอบเขตกำรใหบ้ริกำร เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และเพิ่ม
โอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจ เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ดว้ยเหตุดังกล่ำว บริษัทฯ จึงมีควำมประสงคท์ี่จะด ำเนินกำรตำม
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้
 
1) ด ำรงเงินกองทนุสภำพคล่องสทุธิใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรจะช่วยด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิที่บริษัทฯ  ตอ้งมีเพื่อรองรบัควำม
เส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐำนะที่บริษัทฯ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรพัย์ ตำมหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
ก ำหนด อีกทั้ง Hold Co. จะสำมำรถขยำยธุรกิจหลักทรพัย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้งหรือส่งเสริมธุรกิจหลักทรัพย์ 
และ/หรือ ธุรกิจอื่นเพื่อสรำ้งผลตอบแทนสงูสดุต่อผูถื้อหุน้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงเงินกองทนุของบริษัทฯ ทัง้นี ้
กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. จะไม่กระทบกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิของบรษิัทฯ 
ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิมำกกว่ำหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด และจะไม่กระทบกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินของบรษิัทฯ FSL และ FSSIA ตำมเงื่อนไขของหุน้กู ้และ/หรือสญัญำกูย้ืม 
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2) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจและควำมยืดหยุ่นของโครงสรำ้งกำรจดักำร 
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ภำยใตก้ำรจัดกำรของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จะท ำให้
บริษัทฯ สำมำรถปรบัแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณต์่ำงๆ อย่ำงทนัท่วงที โดยบริษัทฯ จะมีควำมยืดหยุ่นใน
กำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยของ Hold Co. เมื่อเทียบกับโครงสรำ้งเดิมซึ่งบริษัทฯ ขำดควำม
คล่องตวัในกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกตอ้งค ำนึงถึงกฎระเบียบต่ำงๆ ที่ก ำกับกำรด ำเนินงำนและเงินกองทุนสภำพคล่อง
สทุธิของธุรกิจหลกัทรพัย ์รวมถึงจะช่วยให ้Hold Co. สำมำรถบรหิำรจดักำรเงินทนุหมนุเวียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่จะเป็นผูถื้อหุน้ของ Hold Co. 
 

3) ลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
กำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรจะลดควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ในกรณีที่มีกำรท ำธุรกิจหรือ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยด์ิจิทลั และกำรลงทุนในธุรกิจหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ เป็นตน้ 
อีกทัง้ กำรเปล่ียนสถำนะของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ Hold Co. จะท ำใหบ้ริษัทฯ ไม่ได้
รบัผลกระทบหรือควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ ดงักล่ำว 
 

4) ท ำใหโ้ครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรไม่ซบัซอ้น 
กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. จะท ำใหโ้ครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ ไม่
ซบัซอ้น โดย Hold Co. จะสำมำรถก ำกบัดแูลบรษิัทในกลุ่มไดโ้ดยตรงซึ่งง่ำยกว่ำกำรก ำกบัดแูลผ่ำนไปเป็นทอดๆ อีกทัง้
ภำยใตโ้ครงสรำ้งใหม่นี ้กำรส่งผ่ำนผลประโยชน ์เช่น เงินปันผลของแต่ละบริษัทใหก้ับ Hold Co. จะไม่เกิดภำระภำษี
ซ ำ้ซอ้น 

 
2.1.2 เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
ก. ข้อดขีองการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 
1) ลดขอ้จ ำกดัในกำรขยำยธุรกิจ เพื่อเพิ่มควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ในปัจจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ที่มีหนำ้ที่ด  ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสทุธิ 
(Net Capital: NC) ขั้นต ่ำไม่นอ้ยกว่ำ 25.00 ลำ้นบำท และด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (Net Capital 
Ratio: NCR) ขัน้ต ่ำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 7.00 ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดม้ีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดม้ีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
กฏเกณฑอ์ื่นๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งหลกัเกณฑด์งักล่ำว เป็นขอ้จ ำกัดในกำรขยำยธุรกิจไป
ยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจใหบ้รกิำรระบบเสนอ
ขำยโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และอื่นๆ 

 
ดงันัน้ บริษัทฯ มีแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร โดยกำรจดัตัง้ Hold Co. เพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีบริษัทย่อย (ไดแ้ก่ 
FSS, FSL, FSSIA และอื่นๆ) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแผนกำรปรบัโครงสรำ้งดังกล่ำวจะส่งผลให้ 
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Hold Co. มีขอ้จ ำกัดในกำรขยำยธุรกิจนอ้ยลง และบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำร
บรหิำรจดักำรมำกขึน้ สำมำรถปรบัเปล่ียนรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงรวดเรว็มำกขึน้ รวมถึงสำมำรถรว่มมือกับ
พนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมช ำนำญเฉพำะธุรกิจนัน้ๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 
2) ขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเพิ่มโอกำสกำรเติบโตในอนำคต 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรในครัง้นี ้ จะท ำใหส้ำมำรถขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทัล (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล (ICO 
Portal) และอื่นๆ โดยสำมำรถจ ำกดัควำมเส่ียงและผลกระทบใหไ้ม่กระทบกบัธุรกิจหลกัทรพัยซ์ึ่งจะตอ้งด ำรงเงินกองทนุ
สภำพคล่องสทุธิ (Net Capital: NC) ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ ที่จะเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงินชัน้น ำของประเทศ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รวมถึง
โอกำสกำรเติบโตของ Hold Co. ในอนำคต เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่เพิ่มมำกขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
3) กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยลดกำรพ่ึงพิงธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรในครัง้นี ้จะส่งเสรมิกำรขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ  โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Brokerage) และธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอขำยโทเคน
ดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่งเป็นหลักทรัพยท์ี่มีควำมนิยมสูงในปัจจุบัน โดยกำรขยำยธุรกิจดังกล่ำว จะท ำให้ Hold Co. 
ด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยห์ลำกหลำยประเภท ตอบสนองควำมตอ้งกำรของนกัลงทุนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและครบวงจร และ
เป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัย์ โดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบเดิมๆ (Traditional) 
หรือธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบใดรูปแบบหน่ึง และลดควำมผนัผวนอนัเกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 
4) แยกสำยธุรกิจใหเ้ป็นเอกเทศ เพื่อด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรในครัง้นี ้จะท ำให ้Hold Co. มีบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มที่ด  ำเนินธุรกิจ
อย่ำงเป็นเอกเทศ โดยแต่ละบริษัทจะมีทีมบริหำรจัดกำรที่เป็นอิสระจำกกัน มีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำม
รบัผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละสำยงำนไดอ้ย่ำงชดัเจน มีกำรปฏิบตัิตำมแผนธุรกิจไดอ้ย่ำงเป็นเอกเทศ สำมำรถแยก
กำรลงทุนในแต่ละบริษัทไดต้ำมควำมเหมำะสม และสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลใหเ้กิด
ควำมคล่องตวั เพิ่มควำมยืดหยุ่น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้แต่ละ
บริษัทจะสำมำรถจดัท ำรำยงำนงบกำรเงิน ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมสำยธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน 
ท ำใหส้ำมำรถเปิดเผยขอ้มลูไดล้ะเอียดมำกขึน้ และวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้  

 
5) พฒันำบคุลำกรไดต้รงตำมสำยงำนและมีประสิทธิภำพ 

แผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรในครัง้นี ้ จะเปิดโอกำสให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยจะสำมำรถจัดสรรพนักงำนและผู้บริหำรตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และ
ประสบกำรณ ์ตำมสำยงำนที่เหมำะสม อีกทั้ง เป็นกำรเปิดโอกำสใหบุ้คลำกรเหล่ำนั้นไดเ้ติบโตอย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถโยกยำ้ยไปยงัธุรกิจใหม่ๆ ในอนำคต     
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6) บรหิำรจดักำรบคุลำกรเพื่อใหเ้กิดกำรประหยดัต่อขนำด (Economies of Scale) 
Hold. Co. มีแผนจดัตัง้หน่วยงำนเพื่อใหก้ำรสนบัสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม เช่น ฝ่ำยวำงแผนทำงกำรเงินและงบประมำณ 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และฝ่ำยบริหำรเงิน เป็นตน้ ซึ่งหน่วยงำนดงักล่ำวจะมีบุคลำกรที่มีควำม
เชี่ยวชำญปฏิบตัิงำน ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของ Hold. Co. ท ำใหก้ลุ่มบริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรบุคลำกรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ และท ำใหเ้กิดกำรประหยดัต่อขนำด (Economies of Scale) 

 
ข. ข้อดอ้ยและความเสี่ยงของการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
 
1) เพิ่มขัน้ตอนในกำรบรหิำรจดักำร ในกรณีที่ท  ำรำยกำรขนำดใหญ่หรือมีควำมส ำคญั 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรในครัง้นี ้จะท ำให ้Hold co. เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
ฯ ซึ่งมีบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อย โดยเบือ้งตน้คำดว่ำทัง้ Hold co. และบริษัทฯ จะมีโครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ
กำรบริหำรงำนเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ Hold co. จะมีคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทัง้หมดหรือส่วน
ใหญ่คลำ้ยคลึงกันกับบริษัทฯ ในขณะที่ บริษัทฯ จะไม่มีกำรเปล่ียนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยใน
ปัจจบุนั อย่ำงไรก็ดี Hold co. ในฐำนะบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะตอ้งก ำกบัดแูลกิจกำรตำมกฏระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และกฏหมำยต่ำงๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ในกรณีที่
บรษิัทฯ ในฐำนะบรษิัทย่อยของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีส ำคญั เช่น กำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์หรือกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอำจจ ำเป็นตอ้งผ่ำนกำร
พิจำรณำขออนุมตัิที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ของทั้งบริษัทฯ และ Hold Co. ส่งผลให้
กำรเขำ้ท ำรำยกำรมีขัน้ตอนในกำรพิจำรณำอนมุตัิเพิ่มขึน้ และอำจใชร้ะยะเวลำในกำรพิจำรณำเพิ่มขึน้ดว้ย  

 
2) มีค่ำใชจ้่ำยและภำษีที่เกิดขึน้จำกแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 

กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำรในครัง้นี ้ จะก่อใหเ้กิดค่ำใชจ้่ำยและภำษี
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลส ำหรบักำรเสนอขำยหลักทรพัยพ์รอ้มกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์(แบบ 69/247-1) ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และ
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง ค่ำที่ปรกึษำ ค่ำใชจ้่ำยเพื่อลงทุนในหน่วยงำนที่ใหก้ำรสนบัสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม รวมถึงภำษีที่
อำจเกิดขึน้จำกกำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. (ในกรณีที่มลูค่ำซือ้ขำยสูงกว่ำตน้ทุนทำง
ภำษี) ตำมอตัรำภำษีเงนิไดน้ิติบคุคล อย่ำงไรก็ดี กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยด์ว้ยวธีิกำรแลกหุน้ดว้ยอตัรำ 1 หุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. จะไม่ก่อใหเ้กิดภำระภำษี เนื่องจำกมลูค่ำแลกหุน้เท่ำกบัรำคำตน้ทนุของหุน้
ของบรษิัทฯ จึงท ำใหไ้ม่มีก ำไรจำกกำรแลกหุน้ 

 
3) ควำมเส่ียงดำ้นควำมส ำเรจ็ของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจดักำร 

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ซึ่งรวมถึงกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. และกระบวนกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิ กำรอนุญำต ควำมเห็นชอบ 
และ/หรือควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ คู่สญัญำของบรษิัทฯ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ จ ำนวนหุน้ของบรษิัทฯ ที่ Hold Co. ถืออยู่ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จ
สิน้ จะตอ้งท ำใหบ้ริษัทฯ มีลกัษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัของ Hold Co. ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) นอกจำกนี ้หำกครบก ำหนดระยะเวลำรบัซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย์ แลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวนหุน้ที่มีผูแ้สดง
เจตนำขำยมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอ
ซือ้หลักทรพัย ์ดังนั้น ในกรณีที่กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีไ้ม่ไดร้บักำรอนุมตัิ  กำรอนุญำต ควำมเห็นชอบ หรือควำม
ยินยอมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ หรือมีผูแ้สดงเจตนำขำยหลกัทรพัยน์อ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 แผนกำรปรบัโครงสรำ้ง
กำรถือหุน้และกำรจดักำรในครัง้นีอ้ำจไม่ส ำเรจ็ 

 
4) ควำมเส่ียงดำ้นผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั 

ภำยหลังแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรเสร็จสิน้ Hold Co. จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น (Holding Company) ที่มีบรษิัทย่อย (ไดแ้ก่ FSS, FSL, 
FSSIA และอื่นๆ) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์โดยโครงสรำ้งดงักล่ำว จะท ำให ้Hold Co. สำมำรถขยำยธุรกิจ
ไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบ
เสนอขำยโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และอื่นๆ อย่ำงไรก็ดี หำกผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของธุรกิจใหม่ขำ้งตน้ไม่
เป็นไปตำมที่คำดหวงั อำจส่งผลใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ลดลง 

 
5) ควำมเส่ียงดำ้นอ ำนำจควบคมุซึ่งขึน้อยู่กบัสดัส่วนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตอบรบัค ำเสนอซือ้ทัง้หมด Hold Co. จะเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำม
วัตถุประสงคก์ำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจัดกำร โดย Hold Co. จะมีอ ำนำจควบคุมทั้งหมดในบริษัทฯ และ
สำมำรถรบัรูฐ้ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวม อย่ำงไรก็ดี หำกผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ตอบรบัค ำเสนอซือ้ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะส่งผลให ้Hold 
Co. มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทฯ และรบัรูฐ้ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนถือหุน้ ทัง้นี ้
หำกผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตอบรบัค ำเสนอซือ้นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ Hold 
Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์อนึ่ง บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรท ำค ำเสนอซือ้ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหุ้น อำทิเช่น กำรเปิดเผยสำรสนเทศผ่ำนตลำด
หลกัทรพัยฯ์ กำรแจง้ค ำเตือน กำรโทรศพัทแ์จง้รำยละเอียดกำรท ำค ำเสนอซือ้ เป็นตน้ 

 
2.2 ความสมเหตสุมผลของการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
2.2.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ ตำมประกำศ ทจ. 34/2552 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัตัง้
บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจลงทนุในบรษิัทอื่น (Holding Company) ภำยใตช้ื่อ บรษิัท ฟินนัเซีย เอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) (“Hold Co.”) 
เพื่อท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ โดย Hold Co. จะออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุน้สำมญั
ของบริษัทฯ ในอตัรำ 1 หุน้สำมญัของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. (ทัง้นี ้หำกครบก ำหนดระยะเวลำรบัซือ้ตำมค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์แลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวนหุน้ที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย)์ และภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้ Hold Co. 
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จะน ำหุน้สำมญัของ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ซึ่งจะ
ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกัน จำกนัน้ Hold Co. จะเขำ้ซือ้หุน้ของบรษิัท
ย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบรษิัทฯ  
 
ดังนั้น กำรเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ซึ่งบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
ในวำระกำรขอเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 
ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
2.2.2 เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของผลกระทบตอ่บริษัทฯ จากการเพกิถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จากการเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ก. ข้อดขีองผลกระทบต่อบริษทัฯ จากการเพกิถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
1) ลดขัน้ตอนและภำระในกำรเปิดเผยขอ้มลู เพื่อเพิ่มควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ 

กำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะท ำใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้ง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนัน้ 
บรษิัทฯ จะมีควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบรหิำรจดักำรมำกขึน้ ซึ่งจะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
โอกำสกำรเติบโตในอนำคต อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู และปฎิบตัิตำมเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีมี
นยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ และรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ในฐำนะบริษัทย่อยของ Hold 
Co. ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียน  

 
นอกจำกนี ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ จะไดร้บักำรยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรพัย ์ภำยใตเ้งื่อนไขดังนี ้ (ก) ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยเ์สร็จสิน้ บริษัทฯ ยังคงมีผูถื้อหุน้
สำมญัรำยอื่นซึ่งมิใช่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ถือหุน้รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของหุน้ที่
จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ หรือจ ำนวนผูถื้อหุน้รวมกนัไม่เกิน 100 รำย หรือ (ข) บรษิัทฯ ยงัคงมีผูถื้อหุน้สำมญัรำย
อื่นซึ่งมิใช่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 5.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ หรือจ ำนวนผูถื้อหุน้รวมกันเกิน 100 รำย แต่บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้ควำมยินยอมจำกผูถื้อหุน้ทกุ
รำยขำ้งตน้ว่ำ ไม่ประสงคจ์ะไดร้บัขอ้มลูตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์  
(ฉบบัประมวล) และไม่ประสงคจ์ะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือ (ค) คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ มีมติใหร้บัซือ้หุน้จำกผูถื้อหลกัทรพัยเ์ป็นกำรทั่วไป 
โดยเปิดเผยวตัถปุระสงคใ์นกำรรบัซือ้หลกัทรพัยแ์ละขอ้ควำมที่แสดงว่ำภำยหลงักำรรบัซือ้หลกัทรพัย์ บรษิัทฯ จะสิน้สดุ
หนำ้ที่จดัท ำและส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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2) ลดภำระค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและกำรเปิดเผยขอ้มลู 
กำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะท ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถ
ลดค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำรงสถำนะเป็นบรษิัทจดทะเบียน และกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ เช่น ค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำที่ปรกึษำที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำร เป็นตน้ โดยค่ำใชจ้่ำย
ต่ำงๆ จะอยู่ภำยใตค้วำมรบัผิดชอบของ Hold Co. แทน 

 
ข. ข้อด้อยและความเสี่ยงของผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียน 
 
1) ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

กำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะท ำใหบ้รษิัทฯ สิน้สดุกำร
ไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น โอกำสในกำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบต่ำงๆ กำร
ไดร้บัยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งน ำเงินปันผลที่ไดร้บัจำกบริษัทที่จดัตัง้ตำมกฎหมำยของประเทศไทยหรือกองทุนรวม (ที่ถือไวไ้ม่
นอ้ยกว่ำ 3 เดือนก่อนและหลงั นบัจำกวนัที่ไดร้บัเงินปันผล) มำรวมเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณเพื่อเสียภำษี และสภำพ
คล่องในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เป็นตน้   

 
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังกำรขอเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ 
บรษิัทฯ จะยงัคงด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยต์่อไป และบรษิัทฯ ยงัคงมีช่องทำงกำรระดมทนุอื่น เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจ
และขยำยกำรลงทุนในอนำคตนอกเหนือจำกกำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ เช่น กำรระดมทุนผ่ำน Hold Co. ซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และเป็นบริษัทจดทะเบียน กำรกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน และกำรออกหุน้กู ้ดงันัน้ บริษัทฯ จะยงัคง
สำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมแผนงำนในอนำคตไดต้่อไป โดยไม่ไดร้บัผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกกำรสิน้สดุสถำนะกำร
เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 
2.2.3 เปรียบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้จากการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ จากการเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ก. เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ กรณีอนุมตัิการเพกิถอนหลักทรัพยข์องบริษทัฯ และ

ผู้ถือหุ้นตอบรับค าเสนอซือ้ 
ขอ้ดี 
1) สิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยงัคงเดิม 

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะยงัคงไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพยฯ์ อำทิเช่น สภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยผ่์ำนตลำดหลักทรัพยฯ์ โอกำสในกำรไดร้ับ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในรูปแบบก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain) กำรไดร้บัยกเวน้ภำษีที่เกิดจำกก ำไร
จำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain Tax) ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดำ กำรไดร้บัยกเวน้อำกรแสตมป์เมื่อมีกำร
โอนหลกัทรพัย ์และกำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำร เป็นตน้   
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2) มีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรใน
อนำคต 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับค ำเสนอซือ้ จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่มีบริษัทย่อย (ไดแ้ก่ FSS, FSL, FSSIA และอื่นๆ) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
โดย Hold Co. มีแผนที่จะขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital 
Asset Brokerage) ธุรกิจให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และอื่นๆ เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของนกัลงทุนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและครบวงจร และกระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัย ์โดยลด
กำรพึ่งพิงธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบเดิมๆ (Traditional) หรือธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ส่งผลให ้Hold 
Co. มีโอกำสกำรเติบโตเพิ่มขึน้ในอนำคต และสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนท่ีเพิ่มมำกขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ดอ้ยและควำมเส่ียง 
1) โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรเปล่ียนแปลงจำกเดิม 

ภำยหลงัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรเสรจ็สิน้ กำรบรหิำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
กลุ่มบริษัทจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษัทจะมี Hold Co. เป็นบริษัทใหญ่ที่มีอ  ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยและ
บรษิัทรว่มที่ด  ำเนินธุรกิจหลกัทรพัย ์ดงันัน้ Hold Co. จะเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยและภำพรวมในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงเป็นผูพ้ิจำรณำอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่มีนยัส ำคญัของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม ส่งผลใหม้ีขัน้ตอนในกำรพิจำรณำอนุมตัิเพิ่มขึน้ และอำจใชร้ะยะเวลำในกำรพิจำรณำเพิ่มขึน้ดว้ย นอกจำกนี ้
อ  ำนำจควบคมุในบรษิัทฯ ของ Hold Co. จะขึน้อยู่กบัสดัส่วนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ 

 
2) ควำมเส่ียงดำ้นผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับค ำเสนอซือ้ จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ที่มีบริษัทย่อย (ไดแ้ก่ FSS, FSL, FSSIA และอื่นๆ) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
โดย Hold Co. มีแผนที่จะขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital 
Asset Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และอื่นๆ อย่ำงไรก็ดี หำกผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตของธุรกิจใหม่ขำ้งตน้ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั อำจส่งผลใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ลดลง 

 
ข. เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ กรณีอนุมตัิการเพกิถอนหลักทรัพยข์องบริษทัฯ และ

ผู้ถือหุ้นไม่ตอบรับค าเสนอซือ้ 
ขอ้ด ี
1) ไม่มีควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของ Hold Co. 

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่ไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะยงัคงถือหุน้ในบรษิัทฯ ซึ่งด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยต์่อไป และจะไม่ได้
รบัผลกระทบหรือควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของ Hold Co. และกำรขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ 
ของ Hold Co. เช่น ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอ
ขำยโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และอื่นๆ นอกจำกนี ้ผู้ถือหุ้นจะยังมีโอกำสไดร้บัเงินปันผลจำกก ำไรสะสมของ
บริษัทฯ หรือผลประกอบกำรในอนำคตตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัหุน้สำมญั
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ของบรษิัทฯ ถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ บรษิัทฯ จะโอนหุน้ของบรษิัทย่อย
ที่ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. 
 

ขอ้ดอ้ยและควำมเส่ียง 
1) ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะถือหุน้ในบริษัทฯ ซึ่งถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพยฯ์ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์จำกกำรเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ อำทิเช่น สภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยผ่์ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ กำรไดร้บัยกเวน้ภำษีที่เกิดจำก
ก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain Tax) ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดำ และกำรไดร้บัยกเวน้อำกรแสตมป์
เมื่อมีกำรโอนหลักทรพัย์ ในกรณีที่บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ไม่ไดท้  ำหนำ้ที่เป็นนำย
ทะเบียนหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

 
2) มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุและกำรถ่วงดลุอ ำนำจควบคมุ 

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะไดร้ับ อำจถูกจ ำกัดในรูปแบบของเงินปันผล 
ในขณะที่ โอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนจำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้ (Capital Gain) จำกส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำซือ้
ขำยกบัรำคำทนุอำจลดลง เนื่องจำกหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ไม่มีตลำดรองในกำรซือ้ขำย และไม่มีรำคำตลำดอำ้งอิง
ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้อำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคดัคำ้นกำรลงมติของ Hold 
Co. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติเรื่องส ำคัญต่ำงๆ ที่  Hold Co. มีสิทธิออกเสียงเกินกว่ำรอ้ยละ 
75.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
3) ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกธุรกิจใหม่และบรษิัทท่ีโอนยำ้ย 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ 
ของ Hold Co. เช่น ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจใหบ้ริกำรระบบเสนอ
ขำยโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และอื่นๆ อีกทัง้ ภำยหลงัหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ บริษัทฯ จะโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่ถืออยู่ใหแ้ก่  Hold Co. ดังนั้น ผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ ที่ไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ก็จะไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกบรษิัทย่อยที่ถกูโอนยำ้ย 
 

4) ไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของบรษิัทฯ นอ้ยลง 
ภำยหลังบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ แลว้ บริษัทฯ จะไม่ตอ้งปฏิบตัิ
ตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจด
ทะเบียน และกฏเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ 
ยงัคงตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในฐำนะบรษิัทมหำชน ตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 อำทิเช่น ขอ้มลู
และข่ำวสำรท่ีตอ้งเปิดเผยในกำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ และรำยงำนประจ ำปี เป็นตน้ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถขอ
คดัลอกเอกสำรส ำคญัของบริษัทฯ (ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรอง รำยชื่อผูถื้อหุน้ และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ) จำก
กระทรวงพำณิชยไ์ด ้และผูถื้อหุน้อำจไดร้บัขอ้มลูของบริษัทฯ ในฐำนะบริษัทย่อยของ Hold Co. ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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5) ควำมเส่ียงดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจวำณิชธนกิจและธุรกิจจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ 
ภำยหลงัแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรเสรจ็สิน้ Hold Co. จะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่
ประกอบธุรกิจวำณิชธนกิจและธุรกิจจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์จ ำนวน 2 แห่ง คือ FSS และ FSL ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจที่คลำ้ยคลึงกันของบริษัททั้ง 2 
แห่งดงักล่ำว  
 
อย่ำงไรก็ดี FSS และ FSL มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประกอบธุรกิจที่แตกต่ำงกนั ส่งผลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิ
ของ FSS และ FSL ไม่ทบัซอ้นกนัและสำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงเป็นอิสระ โดยในปัจจบุนั FSS มุ่งเนน้กำรใหบ้รกิำร
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Initial Public Offering: IPO) แก่ลกูคำ้ขนำดเล็กถึงกลำง และกำรใหบ้รกิำร
เพื่อสนับสนุนลูกคำ้ของกลุ่มธุรกิจนำยหน้ำ (Brokerage) โดยมีระยะเวลำกำรให้บริกำรเฉล่ียที่น้อยกว่ำ FSL 
ในขณะท่ี FSL มุ่งเนน้กำรใหบ้รกิำรท ำรำยกำรท่ีมีขนำดใหญ่แก่ลกูคำ้รำยใหญ่ (อำทิเช่น ลกูคำ้กลุ่มธุรกิจพลงังำน 
ไฟฟ้ำ น ำ้มนั และปิโตรเคมี เป็นตน้) ซึ่งมีโครงสรำ้งรำยกำรซบัซอ้น และมีระยะเวลำกำรใหบ้ริกำรเฉล่ียมำกกว่ำ 2 
ปี อีกทัง้ FSS และ FSL จะมีผูบ้รหิำรหลกัที่แยกจำกกนัและมีควำมเป็นอิสระต่อกนั 

 
ค. ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ กรณีไมอ่นุมตัิการเพกิถอนหลักทรัพยข์องบริษทัฯ 
 
หำกที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติไม่อนมุตัิกำรเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
จะท ำใหแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได ้
เนื่องจำกเป็นวำระที่เก่ียวเนื่องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จะยังคงด ำรงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ และจะ
ด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยต์่อไป จึงท ำใหไ้ม่มีผลกระทบหรือกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อผูถื้อหุน้อย่ำงไรก็ดี ผูถื้อหุน้อำจเสียโอกำสใน
กำรไดร้ับประโยชน์จำกกำรขยำยธุรกิจของ Hold Co. ในอนำคต เช่น ผลตอบแทนที่อำจเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยธุรกิจ และ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจในอนำคต 
 
2.3 ความสมเหตสุมผลของการโอนหุน้ของบริษทัย่อยทีบ่ริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
 
2.3.1 วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการโอนหุน้ของบริษทัย่อยทีบ่ริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ เมื่อ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ Hold Co. จะเขำ้ซือ้หุน้ของบรษิัทย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบรษิัทฯ ดงันัน้ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นส่วน
หน่ึงของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ซึ่งบรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2.3.2 เปรียบเทยีบขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการโอนหุน้ของบริษทัย่อยทีบ่ริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
 
ก. ข้อดขีองการโอนหุ้นของบริษทัย่อยทีบ่ริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. 
 
1) ลดขัน้ตอนในกำรบรหิำรจดักำร เพื่อเพิ่มควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ 

กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. จะท ำให ้Hold Co. สำมำรถก ำกับดแูลบริษัทย่อยต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
FSL FSSIA บริษัทที่ประกอบธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Brokerage) บริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ( ICO Portal) และบริษัทอื่นๆ ไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติหรือกำร
พิจำรณำจำกบรษิัทฯ ท ำใหส้ำมำรถลดควำมซบัซอ้นดำ้นกำรบรหิำรจดักำร และเพิ่มควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบรษิัท 

 
2) แยกสำยธุรกิจใหเ้ป็นเอกเทศ เพื่อด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. จะท ำให ้Hold Co. ถือหุน้ของทกุบรษิัทย่อยโดยตรง โดยมเีพยีง 
SBIR ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ที่ Hold Co. จะถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทฯ ซึ่งโครงสรำ้งดงักล่ำวจะส่งเสริมใหแ้ต่ละบริษัทใน
กลุ่มสำมำรถด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นเอกเทศ ผ่ำนกำรก ำกบัดแูลจำก Hold Co. โดยตรง โดยแต่ละบริษัทจะมีทีมบรหิำร
จดักำรที่เป็นอิสระจำกกนั มีกำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละสำยงำนไดอ้ย่ำงชดัเจน มี
กำรปฏิบัติตำมแผนธุรกิจไดอ้ย่ำงเป็นเอกเทศ สำมำรถแยกกำรลงทุนในแต่ละบริษัทไดต้ำมควำมเหมำะสม และ
สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมคล่องตัว เพิ่ มควำมยืดหยุ่น รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้แต่ละบรษิัทจะสำมำรถจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูทำง
กำรเงิน ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนในฐำนะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ แยกตำมสำยธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน ท ำใหส้ำมำรถวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมปีระสิทธิภำพมำกขึน้ 

 
ข. ข้อดอ้ยและความเสี่ยงของการโอนหุน้ของบริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
 
1) มีค่ำใชจ้่ำยและภำษีที่เกิดขึน้จำกโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 

กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมแผนกำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. จะก่อใหเ้กิดค่ำใชจ้่ำยและภำษี
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ ค่ำที่ปรกึษำ ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมในกำรขออนุญำตหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงภำษีที่อำจเกิดขึน้
จำกกำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. (ในกรณีที่มูลค่ำซือ้ขำยสูงกว่ำตน้ทุนทำงภำษี) ตำม
อตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล  

 
2) ควำมเส่ียงดำ้นควำมส ำเรจ็ของกำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 

กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิ กำรอนุญำต ควำมเห็นชอบ และ/
หรือควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ คู่สญัญำของบรษิัทฯ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ในกรณีที่กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวไม่ไดร้บักำรอนมุตัิ กำรอนญุำต ควำมเห็นชอบ หรือควำม
ยินยอมจำกหน่วยงำนต่ำงๆ กำรโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co และกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือ
หุน้และกำรจดักำรในครัง้นีอ้ำจไม่ส ำเรจ็ 
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2.4 ผลกระทบด้านภาษ ี
 
2.4.1 ผลกระทบด้านภาษตี่อผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ จากการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยด์ว้ยวิธกีารแลกหุน้ 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบรษิัทฯ Hold Co. จะท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ 
ดว้ยกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุน้สำมัญของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้
สำมญัของ Hold Co. โดยภำระภำษีที่เกิดขึน้จำกกำรแลกหุน้มีรำยละเอียดดงันี ้
 
1) ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

ผูถื้อหุน้จะไดร้บักำรยกเวน้ภำษีที่เกดิจำกกำรแลกหุน้ หรือไดร้บัยกเวน้ก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรพัย ์เนื่องจำกเป็นกำรซือ้
ขำยหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

 
2) ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

ผูถื้อหุน้จะไม่มีภำระภำษีที่เกิดจำกกำรแลกหุน้ หรือไม่มีภำระภำษีที่เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยหลักทรพัย ์เนื่องจำก
รำคำแลกหุน้เท่ำกบัรำคำตน้ทนุ จึงท ำใหผู้ถื้อหุน้ไม่มีก ำไรจำกกำรแลกหุน้ดงักล่ำว 

 
2.4.2 ผลกระทบด้านภาษตี่อผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ จากการเพกิถอนหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ เมื่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สร็จสิน้ และมีผูแ้สดง
เจตนำขำยหุน้สำมญัของบรษิัทฯ เป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. 
จะน ำหุน้สำมญัของ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ซึ่งจะ
ถกูเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนั โดยผลกระทบดา้นภาษีต่อผูถื้อหุน้ในกรณีที่
บรษิัทฯ เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปรียบเทียบกบักรณีที่บรษิัทไม่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
สามารถสรุปไดด้งันี ้
 

ผลกระทบด้านภาษตี่อผู้ถือหุน้ ในกรณีทีบ่ริษทัฯ เป็นและไม่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เป็นบริษทัจดทะเบียน บริษัทฯ ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน 

เงนิปันผล (Dividend) 
บคุคลธรรมดำ ถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำย รอ้ยละ 10.00 และยื่นภำษีประจ ำปี โดยสำมำรถด ำเนินกำรได ้2 วิธี ดงันี ้

1) ยินยอมใหห้กัภำษี ณ ที่จ่ำย โดยไม่ตอ้งน ำเงินปันผลที่ไดร้บัมำค ำนวณเพื่อเสียภำษีประจ ำปี 
2) น ำเงินปันผลที่ไดร้บัทัง้หมดมำค ำนวณรวมกบัภำษีเงินไดป้ระเภทอื่นเพื่อเสียภำษีประจ ำปี ซึ่งผู้

ถือหุน้จะไดร้บัสิทธิเครดิตภำษีเงินปันผล 
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ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เป็นบริษทัจดทะเบียน บริษัทฯ ไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีน 
นิติบคุคล ถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำย รอ้ยละ 10.00 /1 โดยไดร้บัยกเวน้ภำษีในกรณีดงันี ้

1) ผูไ้ดร้บัเงินปันผลเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ถือหุน้ในบริษัทผูจ้่ำยเงินปันผล
เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือนก่อนและหลงัวนัท่ีไดร้บัเงินปันผล 

2) ผูไ้ดร้บัเงินปันผลถือหุน้ในบริษัทผูจ้่ำยเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ทัง้หมดที่มี
สิทธิออกเสียง โดยถือหุน้เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือนก่อนและหลังวนัที่ไดร้บัเงินปันผล 
และบรษิัทผูจ้่ำยเงินปันผลไม่ไดถื้อหุน้ในบรษิัทผูไ้ดร้บัเงินปันผลไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

3) ไดร้บัเงินปันผลจำกบรษิัทท่ีไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) 
ก าไรจากการขายหลักทรัพย ์(Capital Gain) 
บคุคลธรรมดำ ไดร้บักำรยกเวน้ภำษี • บุคคลธรรมดำที่อยู่ในประเทศไทย : ถูกหัก

ภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมอตัรำภำษีกำ้วหนำ้ และ
ตอ้งน ำก ำไรที่ไดจ้ำกกำรขำยหลักทรพัยไ์ป
ค ำนวณรวมเป็นรำยได ้ณ สิน้ปี 

• บุคคลธรรมดำที่มิไดอ้ยู่ในประเทศไทย: ถูก
หกัภำษี ณ ที่จ่ำย รอ้ยละ 15.00 /1 

นิติบคุคล • นิติบคุคลในประเทศ: ไม่มีภำษีหกั ณ ที่จ่ำย แต่ตอ้งน ำไปค ำนวณเป็นรำยไดเ้พื่อเสียภำษีเงินได้
นิติบคุคลตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด 

• นิติบคุคลต่ำงประเทศ: ถกูหกัภำษี ณ ที่จ่ำย รอ้ยละ 15.00 /1 
หมายเหตุ: /1 กรณีผูล้งทุนต่างประเทศโปรดศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไดร้ับยกเวน้ภาษีตามอนุสญัญาภาษีซ้อน เนื่องจากอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามขอ้ตกลงในอนสุญัญาภาษีซอ้นของแต่ละประเทศ 

 
2.4.3 ผลกระทบด้านภาษตี่อบรษิัทฯ จากการโอนหุน้ของบริษทัย่อยทีบ่ริษทัฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ เมื่อ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ Hold Co. จะเขำ้ซือ้หุน้ของบริษัทย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบริษัทฯ ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชี โดยกำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิดภำระภำษีจำกก ำไรจำกกำรโอนหุน้ (ในกรณีที่มลูค่ำซือ้ขำยสงูกว่ำตน้ทนุทำงภำษี) ตำมอตัรำภำษีเงินได้
นิติบคุคล 
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3. ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 
3.1 ความเป็นธรรมของราคาในการเข้าท ารายการ 
 
3.1.1 ความเป็นธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย ์
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัตัง้บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจลงทุนในบรษิัทอื่น 
(Holding Company) ภำยใตช้ื่อ บรษิัท ฟินนัเซีย เอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) (“Hold Co.”) เพื่อท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ
บริษัทฯ โดย Hold Co. จะออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุน้สำมัญของบริษัทฯ ในอัตรำ 1 หุน้สำมัญของ
บรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. (ทัง้นี ้หำกครบก ำหนดระยะเวลำรบัซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์แลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวน
หุน้ท่ีมีผูแ้สดงเจตนำขำยมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำ
เสนอซือ้หลักทรัพย์) และภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยเ์สร็จสิน้  Hold Co. จะน ำหุ้นสำมัญของ Hold Co. เข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แทนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกนั จำกนัน้ Hold Co. จะเขำ้ซือ้หุน้ของบรษิัทย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบรษิัทฯ 
 
ทั้งนี ้เนื่องจำก Hold Co. เป็นบริษัทที่จัดตัง้ใหม่เพื่อเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ และยังไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น ผลกำร
ด ำเนินงำนของ Hold Co. ภำยหลงักำรแลกเปล่ียนหลกัทรพัยจ์ะสำมำรถสะทอ้นฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบรษิัทฯ ไดท้ัง้หมด ดงันัน้ อตัรำแลกเปล่ียนหลกัทรพัยท์ี่ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ 
ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. มีควำมเหมำะสม และไม่ท ำใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้เสียประโยชนจ์ำกกำร
แลกเปล่ียนหลักทรพัยใ์นครัง้นี ้ อีกทั้ง ผูถื้อหุน้จะไม่มีภำระภำษีเพิ่มเติมจำกกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ดงักล่ำว เนื่องจำกรำคำ
แลกเปล่ียนหลกัทรพัยเ์ท่ำกบัรำคำตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละรำย 
 
ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพยท์ี่ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น
สามัญของ Hold Co. มีความเหมาะสม 
 
3.1.2 ความเป็นธรรมของราคาโอนหุ้นของบริษัทย่อยทีบ่ริษทัฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. 
 
ภำยใตแ้ผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำรของบริษัทฯ เมื่อ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ Hold Co. จะเขำ้ซือ้หุน้ของบริษัทย่อยทัง้หมดที่ถือโดยบริษัทฯ (ไดแ้ก่ FSS, FSL, FSSIA และอื่นๆ) ดว้ย
มลูค่ำตำมบญัชี โดยอำ้งอิงงบกำรเงินงวดล่ำสดุก่อนกำรโอนยำ้ย ทัง้นี ้มลูค่ำตำมบญัชีของ FSSIA ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
เท่ำกบั 13.06 ลำ้นบำท และมลูค่ำตำมบญัชีของ FSL ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 หลงัปรบัปรุงผลของกำรลดทนุจดทะเบียนใน
วนัท่ี 24 มกรำคม 2565 และกำรซือ้พืน้ท่ีส ำนกังำนในวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ ์2565 เท่ำกบั 490.19 ลำ้นบำท 
 
ทั้งนี ้ เนื่องจำกมูลค่ำตำมบัญชีของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่ำว ได้สะท้อนผลก ำไรหรือผลขำดทุนสะสมที่เกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทย่อย อีกทั้ง กำรโอนหุน้ดังกล่ำวถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำร
จดักำร และกำรโอนหุน้ดงักล่ำวจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อมีผูแ้สดงเจตนำขำยหุน้สำมญัของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
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75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของ Hold Co. จะไม่มี
ควำมแตกต่ำงจำกบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั และไม่ท ำใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ตอบรบัค ำเสนอซือ้เสียประโยชน์ อย่ำงไรก็ดี 
กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิดภำระภำษีจำกก ำไรจำกกำรโอนหุน้ (ในกรณีที่มลูค่ำซือ้ขำยสงูกว่ำตน้ทุนทำงภำษี) ตำม
อตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 
 
ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่า ราคาโอนหุ้นของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่งอ้างอิง
มูลค่าตามบัญชี มีความเหมาะสม 
 
3.2 ความเป็นธรรมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและมีควำมเห็นว่ำ เงือ่นไขในการเข้าท า
รายการในคร้ังนี ้มีความเหมาะสม เนื่องจำกเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และ
กำรจดักำร กำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และกำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยู่ให ้Hold 
Co. เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดปกติทั่วไป เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงเป็นเงื่อนไขและ
ขอ้ก ำหนดที่รกัษำผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิไดท้ ำใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ เสียประโยชน ์อำทิเช่น 
 

• กำรเขำ้ท ำรำยกำรจะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้โดยถกูตอ้งสมบรูณต์ำมกฎหมำย 

• กำรเข้ำท ำรำยกำรจะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติ  กำรอนุญำต และ/หรือควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์  

• จ ำนวนหุน้ของบรษิัทฯ ที่ Hold Co. ถืออยู่ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สิน้ จะตอ้งท ำใหบ้รษิัทฯ มีลกัษณะ
เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. ตำมขอ้บังคับตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุ้น
สำมญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

• ในกรณีที่ครบก ำหนดระยะเวลำรับซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ แลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวนหุ้นที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยมี
จ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

 
ทั้งนี ้รำยละเอียดเงื่อนไขและข้อก ำหนดส ำหรบักำรขออนุมัติและขออนุญำตเพื่อเขำ้ท ำรำยกำร  ปรำกฏดังส่วนที่  1 ข้อ 1.
ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร ของรำยงำนฉบบันี ้
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ส่วนที ่2 สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

 
จำกกำรวิเครำะหข์องที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร รวมถึงควำมเป็นธรรมของรำคำและ
เงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นวำ่ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว มีความเหมาะสม เนื่องจำก 
1. อตัรำแลกเปล่ียนหลกัทรพัยท์ี่ 1 หุน้สำมญัของบรษิัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมญัของ Hold Co. มีควำมเหมำะสม เนื่องจำก Hold 

Co. เป็นบริษัทที่จดัตัง้ใหม่เพื่อเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ และยังไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น ผลกำรด ำเนินงำนของ 
Hold Co. ภำยหลงักำรแลกเปล่ียนหลกัทรพัยจ์ะสำมำรถสะทอ้นฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
รวมถึงบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ ไดท้ัง้หมด 

2. รำคำโอนหุน้ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให ้Hold Co. ซึ่งอำ้งอิงมลูค่ำตำมบญัชี มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกมลูค่ำ
ดังกล่ำวไดส้ะทอ้นผลก ำไรหรือผลขำดทุนสะสมที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทย่อย  และกำรโอนหุน้
ดังกล่ำวจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อมีผูแ้สดงเจตนำขำยหุน้สำมัญของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ Hold Co. จะไม่มีควำม
แตกต่ำงจำกบรษิทัฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั อย่ำงไรก็ดี กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวอำจก่อใหเ้กิดภำระภำษีจำกก ำไรจำกกำรโอน
หุน้ (ในกรณีที่มลูค่ำซือ้ขำยสงูกว่ำตน้ทนุทำงภำษี) ตำมอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 

3. ลดขอ้จ ำกดัดำ้นกำรด ำรงเงินกองทนุสภำพคล่องสทุธิ (Net Capital: NC) เพื่อขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และ
เพิ่มควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบรหิำรจดักำรมำกขึน้ ซึ่งท ำใหส้ำมำรถปรบัเปล่ียนรูปแบบในกำรด ำเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่ำงรวดเร็วมำกขึน้ รวมถึงสำมำรถร่วมมือกับพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมช ำนำญเฉพำะธุรกิจนัน้ๆ ไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ 

4. ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจ
ใหบ้รกิำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และอื่นๆ โดยสำมำรถจ ำกดัควำมเส่ียงและผลกระทบใหไ้ม่กระทบ
กับธุรกิจหลกัทรพัย ์ซึ่งสอดคลอ้งกับวิสยัทศันข์องบริษัทฯ ที่จะเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรเงินชัน้น ำของประเทศ และเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมถึงโอกำสกำรเติบโตของ Hold Co. ในอนำคต เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่เพิ่มมำกขึน้
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. กระจำยควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจหลกัทรพัยห์ลำกหลำยประเภท เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของนกัลงทุนไดอ้ย่ำงรวดเร็วและครบวงจร โดยลดกำรพึ่งพิงธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบเดิมๆ (Traditional) 
หรือธุรกิจหลกัทรพัยรู์ปแบบใดรูปแบบหน่ึง และลดควำมผนัผวนอนัเกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. แยกสำยธุรกิจใหเ้ป็นเอกเทศ เพื่อด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละบริษัทจะมีทีมบริหำรจดักำรท่ีเป็นอิสระ
จำกกนั มีกำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและกำรปฏิบตัิตำมแผนธุรกิจอย่ำงเป็นเอกเทศ อีกทัง้ มีกำรจดัท ำ
รำยงำนงบกำรเงิน ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมสำยธุรกิจไดอ้ย่ำงชดัเจน ท ำใหส้ำมำรถเปิดเผย
ขอ้มลูไดล้ะเอียดมำกขึน้ และวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

7. สำมำรถพฒันำบุคลำกรไดต้รงตำมสำยงำนและมีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถบริหำรจดักำรบุคลำกรเพื่อใหเ้กิดกำร
ประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ดว้ยกำรจัดสรรพนักงำนและผู้บริหำรตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
เชี่ยวชำญ และประสบกำรณ ์ตำมสำยงำนท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรจดัตัง้หน่วยงำนเพื่อใหก้ำรสนบัสนนุแก่บรษิัทในกลุ่ม 
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ Hold. Co. 
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8. ผูถื้อหุน้ท่ีตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะยงัคงไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
ฯ และมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร
ในอนำคต 

9. เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร เป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดปกติทั่วไป เป็นเงื่อนไขและ
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงเป็นเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดที่รกัษำผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวมิไดท้ ำใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เสียประโยชน์ เช่น กำรเขำ้ท ำรำยกำร
จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติ กำรอนุญำต และ/หรือควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์  

 
อย่ำงไรก็ดี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีข้อด้อยและความเสี่ยงที่ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรลงมติอนมุตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำร ดงันี ้ 
1. เพิ่มขัน้ตอนในกำรบริหำรจดักำร ในกรณีที่ท  ำรำยกำรขนำดใหญ่หรือมีควำมส ำคญั เนื่องจำก Hold co. จะเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมำยต่ำงๆ ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ในกรณีที่บริษัทฯ ในฐำนะบริษัทย่อยของ
บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ มีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีส ำคญั กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอำจจ ำเป็นตอ้งผ่ำนกำร
พิจำรณำขออนุมตัิที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ของทั้งบริษัทฯ และ Hold Co. ส่งผลให้
กำรเขำ้ท ำรำยกำรมีขัน้ตอนในกำรพิจำรณำอนมุตัิเพิ่มขึน้ และอำจใชร้ะยะเวลำในกำรพิจำรณำเพิ่มขึน้ดว้ย 

2. มีค่ำใชจ้่ำยและภำษีที่เกิดขึน้จำกแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นแบบ
หรือค ำขอต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ค่ำที่ปรกึษำ ค่ำใชจ้่ำยเพื่อลงทนุ รวมถึงภำษีที่อำจเกิดขึน้จำกกำรโอนหุน้ของบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ใหแ้ก่ Hold Co. (ในกรณีที่มูลค่ำซือ้ขำยสูงกว่ำตน้ทุนทำงภำษี) ตำมอัตรำภำษีเงินไดน้ิติบุคคล 
อย่ำงไรก็ดี กำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยด์ว้ยวิธีกำรแลกหุน้ดว้ยอัตรำ 1 หุน้สำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้สำมัญของ 
Hold Co. จะไม่ก่อใหเ้กิดภำระภำษี เนื่องจำกมลูค่ำแลกหุน้เท่ำกับรำคำตน้ทุนของหุน้ของบริษัทฯ จึงท ำใหไ้ม่มีก ำไร
จำกกำรแลกหุน้ 

3. มีควำมเส่ียงดำ้นควำมส ำเร็จของแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร  เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  
จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิ กำรอนุญำต ควำมเห็นชอบ และ/หรือควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ คู่สญัญำของบรษิัทฯ 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนก ำกับดแูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกจำกนี ้หำกครบก ำหนดระยะเวลำ
รบัซือ้ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์แลว้ปรำกฏว่ำจ ำนวนหุน้ที่มีผูแ้สดงเจตนำขำยมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75.00 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

4. มีควำมเส่ียงดำ้นผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั โดยหำกผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของธุรกิจใหม่ 
เช่น ธุรกิจนำยหน้ำซือ้ขำยสินทรพัยด์ิจิทัล (Digital Asset Brokerage) ธุรกิจให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 
(ICO Portal) และอื่นๆ ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงั อำจส่งผลใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ลดลง 

5. มีควำมเส่ียงดำ้นอ ำนำจควบคมุซึง่ขึน้อยู่กบัสดัส่วนกำรตอบรบัค ำเสนอซือ้ โดยในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตอบรบัค ำ
เสนอซือ้ทั้งหมด Hold Co. จะมีอ ำนำจควบคุมทั้งหมดในบริษัทฯ และสำมำรถรับรูฐ้ำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนทัง้หมดของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวม อย่ำงไรก็ดี หำกผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตอบรบัค ำเสนอซือ้ต ่ำกว่ำรอ้ย
ละ 100.00 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะส่งผลให ้Hold Co. มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทฯ และรบัรู ้
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ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนถือหุน้ อนึ่ง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูล
ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรท ำค ำเสนอซือ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

6. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ตอบรบัค ำเสนอซือ้ จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ำกกำรเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
ฯ (เช่น สภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยผ่์ำนตลำดหลกัทรพัยฯ์ กำรไดร้บัยกเวน้ภำษีที่เกิดจำกก ำไรจำกกำรขำยหุน้  
กำรไดร้บัยกเวน้อำกรแสตมป์) มีขอ้จ ำกัดในกำรไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและกำรถ่วงดุลอ ำนำจควบคุม ไม่ได้
รบัผลตอบแทนจำกธุรกิจใหม่และบริษัทที่โอนยำ้ย อีกทัง้จะไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของบริษัทฯ นอ้ยลง และอำจมีควำม
เส่ียงจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจวำณิชธนกิจและธุรกิจจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทใน
กลุ่ม 

 
ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำประโยชนท์ี่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำร ขอ้ดอ้ยและควำมเส่ียงที่
อำจเกิดขึน้ ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงตน้  ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมี
ควำมเห็นว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีความเหมาะสม ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้
 
อย่ำงไรก็ดี กำรตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ อยู่ในดุลพินิจของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็น
ส ำคัญ ซึ่งผูถื้อหุน้ควรศึกษำขอ้มูลและพิจำรณำเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจัยควำมเส่ียง ขอ้จ ำกัด และควำมเห็นในประเด็น
พิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวที่แนบมำพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ยควำมรอบ
ครอบระมดัระวงัก่อนลงมติ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
 
บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกัด ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรบัรองว่ำไดท้ ำหนำ้ที่ ศึกษำ และ
วิเครำะหข์อ้มลูต่ำงๆ ดังที่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และไดใ้หเ้หตุผลบนพืน้ฐำนของขอ้มูลและกำรวิเครำะห์
อย่ำงเที่ยงธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รำยย่อยของบรษิัทฯ เป็นส ำคญั 
 
ทัง้นี ้กำรใหค้วำมเห็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อำ้งอิงจำกขอ้มลูที่ไดร้บัจำกเอกสำร และ/หรือจำกกำรสมัภำษณ์
ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ตลอดจนขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน และขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้ขอ้
สมมติฐำนว่ำขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้มีควำมถกูตอ้งและเป็นจรงิ ดงันัน้ หำกขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ถกูตอ้ง และ/หรือไม่เป็นจริง 
และ/หรือมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในอนำคต อำจส่งผลกระทบต่อควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้
ควำมเห็นในครัง้นี ้ดว้ยเหตนุีท้ี่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระจึงไม่อำจยืนยนัถึงผลกระทบจำกปัจจยัดงักล่ำวที่อำจเกิดขึน้ต่อบรษิทัฯ 
และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในอนำคตได ้อีกทัง้ ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระในครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วำมเห็น
ต่อผูถื้อหุน้ของของบริษัทฯ ต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดขำ้งตน้เท่ำนัน้ และกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
อิสระนี ้มิไดเ้ป็นกำรรบัรองผลส ำเรจ็ของกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่ำงๆ รวมถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ 

    
    ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 

 
        (น.ส.จิรยง อนมุำนรำชธน) 
                                                                               กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูค้วบคมุกำรปฏิบตัิงำน         
                                                                                       บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ำกดั  

       ในฐำนะท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลสรุปของบริษทัหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0107547000079 
วนัท่ีจดทะเบียน : 11 กมุภำพนัธ ์2547 
ที่ตัง้ : 999/9 อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 18 และชัน้ 25 ถนนพระรำม 1 

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจดงันี ้(1) ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(2) ธุรกิจนำยหนำ้ซือ้ขำย

ตรำสำรอนพุนัธ ์(3) ธุรกิจวำณิชธนกิจ (4) ธุรกิจกำรลงทนุ (5) ธุรกิจใบส ำคญัแสดง
สิทธิอนุพันธ์ (6) ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ลงทุนลูกคำ้ (7) ธุรกิจกำรยืมและให้ยืม
หลกัทรพัย ์(8) ธุรกิจซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ และ (9) ธุรกิจตรำสำรหนี ้

ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 930,244,840.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 581,403,025 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.60 บำท 

 
2. รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
 
ณ วันที่ 23 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีหุน้สำมัญที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 581,403,025 หุน้ โดยมีรำยละเอียดของผูถื้อหุน้ 
ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

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

170,269,978 29.29 

2 MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED FOR DVP 64,663,609 11.12 
3 ธนำคำร ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) /2 58,140,302 10.00 
4 Morgan Stanley & CO. International PLC 49,691,611 8.55 
5 นำยสทุธิพจน ์อรยิสทุธิวงศ ์ 33,800,600 5.81 
6 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั /3 31,651,341 5.44 
7 นำงสพุร วธันเวคิน 13,348,227 2.30 
8 นำยชวลั เจียรวนนท ์ 9,500,000 1.63 
9 นำงศิรนิดำ ธนำวิศรุต 6,000,000 1.03 
10 พล.ต.อ. วิสน ุปรำสำททองโอสถ 3,655,614 0.63 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   52  

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

รวมผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 440,721,282 75.80 

ผูถื้อหุน้อื่น  140,681,743 24.20 
รวม 581,403,025 100.00 

หมายเหต:ุ /1 ผูก้่อตัง้และผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. ไดแ้ก่ นายวรภคั ธนัยาวงษ์ และนายช่วงชยั นะวงศ ์
/2 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ทัง้หมด 58,140,302 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 9.99999991   
/3 ผูถ้ือหุน้ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเ่กิดจากหลกัทรัพย์อา้งอิง (Non-Voting Depository 

Receipt: NVDR) ในรายการที ่6 ไม่มีสิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ยกเวน้กรณีการใชส้ิทธิออกเสียงเพือ่ลงมติเกี่ยวกบัการเพกิ
ถอนหุน้ จากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

 
3. รำยชื่อคณะกรรมกำร 
 
ณ วนัท่ี 23 มีนำคม 2565 บรษิัทฯ มคีณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยวรภคั ธันยำวงษ์ รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำรและก ำกบัควำมเส่ียง 
3 นำยชว่งชยั นะวงศ ์ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  
4 นำยสมภพ กีระสนุทรพงษ ์ กรรมกำร / กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
5 นำงสำวกำญจนำ วงศร์ตันกลุธน กรรมกำร 
6 นำงพรพริง้ สขุสนัติสวุรรณ กรรมกำร 
7 พล.ต.อ.วิสน ุปรำสำททองโอสถ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 
8 นำยไพบลูย ์ศิรภิำณเุสถียร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
9 นำยกติติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

 
รายชื่อคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ 

ล าดับ รายชื่อ 
กรรมการ 

บริหารและก ากับ
ความเสี่ยง 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการ
เทคโนโลย ี

1 นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์     

2 นำยวรภคั ธันยำวงษ์     

3 นำยชว่งชยั นะวงศ ์     
4 นำยสมภพ กีระสนุทรพงษ ์     
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ล าดับ รายชื่อ 
กรรมการ 

บริหารและก ากับ
ความเสี่ยง 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภบิาล 

กรรมการ
เทคโนโลย ี

5 นำงพรพริง้ สขุสนัติสวุรรณ     

6 พล.ต.อ.วิสน ุปรำสำททองโอสถ     

7 นำยไพบลูย ์ศิรภิำณเุสถียร     

8 นำยกติติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ     

9 นำยโฆษิต ธรรมธำดำ     

10 นำงสำวสพุิน สรุะวิชยั     

 
4. รำยชื่อผู้บริหำร 
 
ณ วนัท่ี 23 มีนำคม 2565 บรษิัทฯ มผีูบ้รหิำรดงันี ้
 

รายชื่อผู้บริหารของบริษทัฯ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยชว่งชยั นะวงศ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2 นำยสมภพ กีระสนุทรพงษ ์ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
3 นำงสำวสพุิน สรุะวิชยั ประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตัิกำร 
4 นำงสำวช่อเพชร เรียมด ี ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงิน 
5 นำยโฆษิต ธรรมธำดำ ประธำนเจำ้หนำ้ที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6 นำงนสุรำ รุน่เจรญิ กรรมกำรบรหิำร ฝ่ำยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนงำนกำรตลำด 
7 นำยกณัฑรำ ลดำวลัย ์ณ อยธุยำ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์1 
8 นำยฉตัรชยั ชุ่มศิร ิ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์2 
9 นำยนิธิวชัร ์ธรรมพีรสิงห ์ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์3 
10 นำยพศินทร ์จำรุวงศว์ฒันำ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์4 
11 นำยสมชำย แกว้เจรญิไพศำล กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์5 
12 นำงสำวอบุลรตัน ์ศรีปัญญำวิชญ ์ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์7 
13 นำงสำวกนกนภสั สิทธิวรำภรณ ์ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์8  
14 นำยปัณณทตั สมิทธิศกัดำ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์10 
15 นำยสมยศ กิตติสขุเจรญิ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์15 
16 นำงสำวรววีรรณ ชยักจิ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์16  
17 นำยอนวุฒัน ์แซ่ตัง้ กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์18 
18 นำง วิไลลกัษณ ์อรุณำนนทช์ยั กรรมกำรบรหิำร สำยงำนธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์19 
19 นำงมำนิดำ สิทธิเสรี กรรมกำรบรหิำร ฝ่ำยคำ้หลกัทรพัยส์ถำบนัในประเทศ 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

20 นำยปัญวฒัน ์ พนัธบ์ตุร กรรมกำรบรหิำร ฝ่ำยบรหิำรสินทรพัยล์งทนุลกูคำ้ 
21 นำงสำวดวงเดือน นอ้ยวนั ผูค้วบคมุดแูลกำรท ำบญัชี (สมหุบ์ญัชี) 

 
5. สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 – 2564 
บริษัทฯ 31 ธนัวาคม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

สินทรัพย ์       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101.51 221.57 185.99 

ลกูหนีส้  ำนกัหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรพัย ์ 142.23 282.42 872.00 

ลกูหนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  2,558.52 3,759.48 4,339.92 

รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำรคำ้งรบั 1.54 11.73 3.60 

สินทรพัยอ์นพุนัธ ์ - 0.69 5.75 

เงินลงทนุ  781.52 707.62 714.11 

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังำน 0.28 0.64 6.37 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิทัรว่ม 116.41 121.19 135.12 

อปุกรณ ์ 69.72 99.57 98.03 

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ - 279.36 249.45 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  246.46 214.67 185.43 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 59.63 37.43 30.73 

สินทรพัยอ์ื่น  199.13 210.58 220.71 

รวมสินทรัพย ์ 4,276.95 5,946.94 7,047.21 

หนีส้นิ    

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 50.00 350.00 - 

เจำ้หนีส้  ำนกัหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรพัย ์ 662.57 303.18 16.17 

เจำ้หนีธุ้รกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 940.53 1,928.43 3,022.98 

หนีสิ้นอนพุนัธ ์ 19.37 23.38 18.57 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย - - 36.21 

ตรำสำรหนีท้ี่ออก - 278.98 507.54 
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บริษัทฯ 31 ธนัวาคม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

ประมำณกำรหนีสิ้น - 32.58 34.22 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 64.49 73.31 90.42 

เจำ้หนีอ้ื่น 1.44 - - 

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ - 180.22 160.00 

หนีสิ้นอื่น 189.30 345.69 469.54 

รวมหนีส้ิน 1,927.70 3,515.77 4,355.64 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 930.25 930.25 930.25 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้ 620.89 620.89 620.89 

ส ำรองส่วนทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 0.32 0.32 0.32 

ส่วนต ่ำกว่ำทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัท
ย่อย 

(0.25) (0.25) (0.25) 

ก ำไรสะสม     

จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 78.64 83.02 93.02 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 725.42 803.46 1,045.08 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้     

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ (6.77) (7.16) 1.52 

ก ำไรจำกเงินลงทนุท่ีก ำหนดใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม - 0.25 0.25 

รวมสว่นทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,348.50 2,430.78 2,691.08 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทย่อย 0.75 0.39 0.49 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,349.25 2,431.16 2,691.57 

 
บริษัทฯ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ 914.16 1,314.75 1,930.02 

รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร 81.39 122.79 113.99 

รำยไดด้อกเบีย้ 113.27 84.77 130.22 

ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 140.56 168.83 165.61 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 4.04 5.26 3.08 

รำยไดอ้ื่น 41.90 50.70 53.63 

รวมรายได้ 1,295.32 1,747.10 2,396.55 
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บริษัทฯ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

ค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชนพ์นกังำน 796.37 942.79 1,243.18 

ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรจำ่ย 218.92 231.92 277.96 

ค่ำใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 28.17 34.72 47.60 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (0.05) - - 

ผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้  - 10.89 3.36 

ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น 422.00 422.50 448.46 

รวมค่าใช้จ่าย 1,465.40 1,642.82 2,020.55 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ (170.09) 104.29 376.00 

ภำษีเงินได ้ 32.00 (22.23) (75.82) 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี (138.08) 82.06 300.18 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลสรุปของบริษทัหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จ ากดั 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
ขอ้มลูทั่วไปของ FSL มีรำยละเอยีดดงันี ้
ชื่อบรษิัท : บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 
เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105536092404 
วนัท่ีจดทะเบียน : 13 สิงหำคม 2536 
ที่ตัง้ : 48/45 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้นที่  20 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร 10500 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจดงันี ้(1) ธุรกิจคำ้หลกัทรพัย ์(2) ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์และ (3) 

ธุรกิจที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 400,000,000.00 บำท 
จ ำนวนหุน้ : 40,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 

 
2. รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
 
ณ วนัท่ี 23 มีนำคม 2565 FSL มีหุน้สำมญัที่ออกและช ำระแลว้จ ำนวน 40,000,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ FSL 

ล าดับ รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 
(หน่วย: หุน้) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1 FNS 39,999,994 100.00 
2 นำยย.ูจีน.เอส.เดวิส 2 0.00 
3 บรษิัท ฟินนัซ่ำ ฟันด ์แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 1 0.00 
4 นำยวรสิทธ์ิ โภคำชยัพฒัน ์ 1 0.00 
5 ม.ล. สทุธิมำน โภคำชยัพฒัน ์ 1 0.00 
6 นำงสำวยพุดี เทพเรืองชยั 1 0.00 

รวม 40,000,000 100.00 
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3. รำยชื่อคณะกรรมกำร 
 
ณ วนัท่ี 23 มีนำคม 2565 FSL มีคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ FSL 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยวรำห ์สจุรติกลุ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยกติติพงษ์ เลิศวนำงกรู กรรมกำร 
3 นำยอสัสเดช คงสิร ิ กรรมกำร 
4 นำยอคัรรตัน ์ณ ระนอง กรรมกำร 
5 นำยชำญมน ูสมุำวงศ ์ กรรมกำร 
6 นำงสำววีณำ เลิศนิมติร กรรมกำร 

 
4. รำยชื่อผู้บริหำร 
 
ณ วนัท่ี 23 มีนำคม 2565 FSL มีผูบ้รหิำรดงันี ้
 

รายชื่อผู้บริหารของ FSL 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยวรำห ์ สจุรติกลุ ประธำนกรรมกำร 
2 นำงสำววีณำ  เลิศนิมติร Executive Chairman 
3 นำยกติติพงษ์  เลิศวนำงกรู กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
4 นำงศนษิฐำ  อศัวจินดำ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
5 นำยอสัสเดช  คงสิร ิ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
6 นำยวกิรม  ลีนะบรรจง กรรมกำรผูจ้ดักำร 
7 นำงจำรีรตัน ์ บลุสขุ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
8 นำงสำวทิพวรรณ  ดอกไมห้อม กรรมกำรผูจ้ดักำร 
9 นำงสำวชมพนูทุ  บญุสมัพนัธ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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5. สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ FSL ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 – 2564 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั มีรำยละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ FSL ส าหรับปี 2562 – 2564 
FSL 31 ธนัวาคม 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

สินทรัพย ์       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 14.05  11.34  15.62  

ลกูหนีค้่ำธรรมเนียมและบรกิำร 5.24  12.03  7.14  

เงินลงทนุท่ีไม่ไดว้ำงหลกัประกนั - 210.77  136.45  

เงินลงทนุ 120.77  - - 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษิัทใหญ่ 592.00  713.50  690.20  

อปุกรณ ์ 15.05  10.56  8.62  

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ - 3.01  7.86  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.33  0.25  0.25  

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 11.58  7.30  7.89  

สินทรพัยอ์ื่น 18.70  13.78  10.15  

รวมสินทรัพย ์ 777.71  982.53  884.17  

หนีส้นิ    

โบนสัคำ้งจำ่ย 10.37  110.89  41.73  

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย - - 0.01  

ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชนข์องพนกังำนหลงัออกจำกงำน 14.72  35.88  39.37  

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 2.43  3.07  8.02  

หนีสิ้นอื่น 3.64  7.29  4.92  

รวมหนีส้ิน 31.16  157.13  94.04  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 700.00  700.00  700.00  

ก ำไรสะสม    

จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 64.00  64.00  66.58  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (17.45) 60.11  21.91  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ - 1.29  1.64  

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 746.55  825.40  790.13  
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FSL 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: ล้านบาท) 2562 2563 2564 

รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ 17.99  14.07  20.36  

รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร 43.96  334.55  182.41  

ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 12.65  12.11  14.63  

รำยไดอ้ื่น 0.06  0.02  11.93  

รวมรายได้ 74.66  360.75  229.34  

ค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชนพ์นกังำน 79.75  184.87  118.00  

ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรจำ่ย 1.20  0.92  0.38  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 0.09  0.12  0.42  

ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น 42.79  59.99  46.29  

รวมค่าใช้จ่าย 123.82  245.90  165.09  
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ (49.16) 114.85  64.25  

ภำษีเงินได ้ 9.37  (23.06) (13.07) 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี (39.80) 91.79  51.18  
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