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ความเหน็ของกรรมการอสิระเกีย่วกบัการขอเพกิถอนหุน้ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เดมิ
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรา้งการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("แผนการปรบัโครงสรา้งฯ”) โดยภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ 
บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด 
(มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”) และภายหลังเงื่อนไขที่ส าคัญในการเข้าท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะ
ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบรษิัทฯ โดยก าหนดวิธีช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Hold Co. ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. โดยภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. (ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) จะน าหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. ในฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ในราคาซื้อขายเท่ากับมูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว  
ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง 
(“การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co.”) อนึ่ง บริษัทฯ จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดภายหลังการด าเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้างฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบทุกรายซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ (1) พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ (2) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และ (3) นาย กิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ (รวม
เรียกว่า “กรรมการอิสระ”) ได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ ประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กล่าวคือ บริษัท เจย์ 
แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ”) เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีความเห็นว่า แผนการปรับโครงสร้างฯ และการเพิกถอนหลักทรัพย์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นการด ารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการ
จัดการ (3) เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ (4) เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน  

ในการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราที ่ ใช ้ในการแลกเปลี ่ยนหลักทรัพย์เท ่ากับ 1 ห ุ ้นสามัญของบริษ ัทฯ ต ่อ 1 ห ุ ้นสามัญของ  
Hold Co. โดยราคาแลกหุ้นจะเป็นราคาเดยีวกันกับมูลค่าตน้ทุนหุ้นบรษิัทฯ เดิมของผู้ถือหุน้แต่ละราย กรรมการอิสระมีความเหน็สอดคล้องกบัที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระว่า อัตราแลกหุ้นดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก Hold Co. จะมีธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักเช่นเดียวกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่
แลกหุ้นสามัญของบริษัทฯ กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Hold Co. จะไม่เสียประโยชน์จากการที่ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Hold Co. ซึ่งจะมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่น าหุ้นไปแลกกับหุ้นของ Hold Co. จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ซึ่งมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม  

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ได้น าหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นของ Hold Co. ตามค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะได้รับผลกระทบจากการที่   
บริษัทฯ ไม่ได้มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 
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1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น 

เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ หุ้นดังกล่าวจะไม่มีราคาอ้างอิง ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทฯ  

2) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 

ในกรณีท ี ่ผ ู ้ถ ือห ุ ้นประสงค ์ จะซ ื ้อขายห ุ ้นของบร ิษ ัทฯ ต ่อไปในภายหลัง ผ ู ้ถ ือห ุ ้นของบร ิษ ัทฯ จะต ้องเส ียอากรแสตมป์  
ในการโอนหุ้นจากการที่หุ้นดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ส าหรับการขายหุ้นอันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน โดยหลังจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากก าไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) 

3) ได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลง 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลงจาก เดิมที่เคยได้รับในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ก าหนดหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ทั ้งน ี ้  ภายหลังการท าค าเสนอซื ้อหลักทร ัพย์ของบร ิษ ัทฯ เสร ็จส ิ ้น หากปรากฏว่า ม ีผ ู ้ถ ือห ุ ้นรายอื ่นซ ึ ่งม ิ ใช ่  Hold Co.  
บุคคลที่กระท าร่วมกับ Hold Co. (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์”) ของ Hold Co. ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 100 ราย  บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ตามหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง (1) 
บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่จัดท าและน าส่ง รวมถึงเปิดเผยรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ (2) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
จะสิ ้นสุดหน้าที ่จัดท าและน าส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ท าแผน และผู้บริหารแผน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อาจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
เปิดเผยข้อมูลของ Hold Co. ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมี
สถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและน าส่งตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ ้นของ 
บริษัทฯ งบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ยังสามารถขอคัดถ่ายเอกสารส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจ าปีจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ 

4) ไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

ในกรณีที่ Hold Co. เริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของธุรกิจใหม่
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะโอนขายให้ Hold Co. ภายใต้ธุรกรรมการการโอนหุ้นของบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. 
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5) ไม่สามารถ่วงดุลอ านาจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ในกรณีที่ Hold Co. มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ในบริษัทฯ จะท าให้การลงมติในเรื่องที่ส าคัญต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถผ่านได้ด้วยคะแนนเสียงจาก Hold Co. แต่
เพียงผู้เดียว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ จะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านการลงมติของ Hold Co. ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้ 

6) ผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ภายใต้การจัดการของ Hold Co. จะมีบริษัทหลักทรัพย์สองบริษัทที่ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของทัง้
สองบริษัท ในการนี้ Hold Co. จะด าเนินการให้บริษัทย่อยแตล่ะบริษัทด าเนินธุรกิจเช่นเดิมตามความถนัดของแตล่ะบริษัทอย่างเสร ีอย่างไร
ก็ดี แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองบริษัทประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เหมือนกัน แต่การด าเนินธุรกิจวาณิช
ธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของทั้งสองบริษัทในปัจุบันมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทฯ และ FSL มีกลุ่มลูกค้าหลักที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ประเภท IPOs นั้น จะเน้นลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โครงสร้างองค์กรมี
ความซับซ้อนน้อย ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงานดังกล่าวใช้เวลาไม่มากนัก สามารถจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภท IPOs ดังกล่าวต่อ
นักลงทุนรายบุคคลของกลุ่มธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 หลักทรัพย์ต่อปี ในขณะที่ FSL จะ
เน้นลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ โครงสร้างองค์กรมีความซับซ้อนและใช้เวลาด าเนินงานเป็นเวลานาน รวมถึงมุ่งเน้นไปในธุรกิจพลังงาน 
ไฟฟ้า น ้ามันและปิโตรเคมีซึ่งเป็นความช านาญของทีมงานที่มีมากกว่า 20 ปี  นอกจากนี้ Hold Co. จะท าการก ากับดูแลเรื่องความขัดแย้ง
ดังกล่าวผ่านจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองบริษัท 

ดังนั้น กรรมการอิสระจึงเห็นควรน าเสนอความเห็นข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 29 เมษายน 
2565 เพื่อให้ผู้ถือหุน้สามารถใชข้้อมูลดงักลา่วประกอบการตดัสนิใจอนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้ วย ทั้งนี้ การ
ตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

ขอแสดงความนับถือ 

- พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ - 

(พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 


