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หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2565 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564  
 2.  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
 3.  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 
 4.  ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับการเสนอชื่อประจ าปี 2565 
 5.  แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
 6.  แผนการโอนหุ้นของบริษัทย่อย 
 7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 8.  แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน (F10-6) 
 9.  รายงานความเห ็นของท ี ่ปร ึกษาทางการเง ินอ ิสระเก ี ่ยวก ับแผนการปร ับโครงสร ้างการถ ือห ุ ้นและการจ ัดการ    

การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย 
 10.  ความเห็นของคณะกรรมการอสิระเกีย่วกับการเพิกถอนหุ้น 
 11.  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 12.  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุ้น 
 13.  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 14.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนับคะแนน 
 15.  ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลกัฐานเพื่อเขา้ประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ 
 16.  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
 17.  คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 
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 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรบัรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงซึ่งส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 รับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามมาตรา 112 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิบร ิษ ัทมหาชนจ  าก ัด พ.ศ. 2535 (รวมท ั ้งท ี ่ ได ้ม ีการแก ้ ไขเพ ิ ่ม เต ิม)  
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จากส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 

 โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
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หนว่ย: ลา้นบาท 

  
รายการตามงบการเงนิรวม 

รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ี
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

 สินทรัพย์รวม 7,047 5,947 

 หนี้สินรวม 4,356 3,516 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,691 2,431 

 รายได้รวม 2,397 1,747 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 300 82 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (บาท/หุ้น) 0.52 0.14 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตั ิ

 มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีสว่นหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นอกจากนี ้  บร ิษ ัทฯ ม ีนโยบายจ ่ายเง ินป ันผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของก าไรส ุทธ ิท ี ่ เหล ือหลังจากหักเง ินส  ารอง 
ต ่าง ๆ ท ุกประเภทท ี ่บร ิษ ัทฯ ได ้ก  าหนดไว ้   ท ั ้ งน ี ้  การจ ่ายเง ินป ันผลด ังกล ่าวอาจม ีการเปล ี ่ยนแปลงได ้ข ึ ้นอย ู ่ก ับแผน  
การลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสม  อื ่น ๆ ในอนาคตของบริษ ัทฯ  โดยบริษ ัทฯ มีนโยบายที ่จะจ ัดสรรเง ินก าไร จาก 
ผลการด าเนินงานป ี2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 
(3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ   

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท โดยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีในงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น 296,427,359 บาท จึง
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,005,425 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.3753 ของก าไรสุทธิประจ าปีในงบเฉพาะกิจการ เพื่อให้ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 93,024,484 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 
2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 
มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 58,140,302.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.30 ของก าไรสุทธิในงบ
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การเงินเฉพาะกิจการที่เหลือหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการขยายธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและต้องการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขาย Finansia HERO ให้ตรง
ตามความต้องการของนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการซื้อกิจการวาณิชธนกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(“FSSIA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”) จากบริษัท ฟินันซ่า จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ซึ่งจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และ
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17  พฤษภาคม 2565 (สิทธิรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565)  โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบ
การเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 20/80   

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2560 ถงึป ี2564 

 รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2564 
(ปทีีเ่สนอ) 

2563 2562 2561 2560 

1. ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(บาท) 

296,427,359 87,565,810 (140,832,838) (35,789,842) 
 

88,948,467 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 581,403,025 581,403,025 581,403,025 581,403,025 581,403,025 
3. อัตราเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น 
(บาท: หุ้น) 

0.10 0.06 ไม่มีการจ่ายปันผล 0.06 0.06 

4. จ านวนเงินปันผลจา่ยทั้งสิ้น 
(บาท) 

58,140,302.50 34,884,181.50 ไม่มีการจ่ายปันผล 34,884,181.50 34,884,181.50 

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปัน
ผลเทียบกับก าไรส าหรับปีตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

20% 42% ไม่มีการจ่ายปันผล N/A (1) 41% 

 

 หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบร ิษ ัทฯ พ ิจารณาแล ้ว จ ึง เห ็นสมควรเสนอให ้ท ี ่ ประช ุมสาม ัญผ ู ้ถ ือห ุ ้นประจ  าป ี  2565 พิจารณาอน ุม ัติ  
การจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมตั ิ

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีก
ได ้
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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี 

 2. นายวรภัค ธันยาวงษ์ รองประธานกรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 4 เดือน 

 3. นางพรพริง้ สุขสันตสิุวรรณ กรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
ครั้งนี้ 

 อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการ (สิ ่งที ่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที ่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการ
ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและได้
พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัชวาลย์ 
เจียรวนนท ์(2) นายวรภัค ธันยาวงษ์ และ (3) นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

 หมายเหตุ: การลงมติในวาระเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 โดย
รายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจา่ยเงินหรือทรพัย์สนิอื่นใดให้แกก่รรมการเว้นแต่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทน
จากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ 
คา่เบีย้ประชมุ ให้จา่ยค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี ้

คา่เบีย้ประชมุ 2564 2565 
(อตัราคงเดมิ) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 50,000 บาท/ครั้ง 50,000 บาท/ครั้ง 
รองประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”) 
ประธานกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล  
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการเทคโนโลยี 
ประธานกรรมการเทคโนโลยี 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการเทคโนโลยี 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต  
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการชุดอื่น ๆ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการชุดอื่น ๆ 
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรอืคณะอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต  
ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ 40,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการชุดอื่น ๆ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
 

 โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้กรรมการและกรรมการชุด
ย่อยแต่ละรายของบริษัทฯ 

ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 

(จ่ายจริง 10,000,000 บาท) 
จ านวนไม่เกิน 15,000,000 บาท 
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 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

 – ไม่มี – 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว ตาม
รายละเอียดข้างต้น  ทั้งนี้ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่กรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เป็นจ านวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแลว้
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บ ั ญ ช ี แ ล ะ ก  า ห น ด ค ่ า ต อ บ แ ท น ผ ู ้ ส อ บ บ ั ญ ช ี ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท ฯ  ใ น ก า ร น ี ้  บ ร ิ ษ ั ท ฯ  จ ึ ง เ ส น อ ใ ห ้ ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ส า ม ั ญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีจากบริษ ัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษ ัทฯ โดยก าหนดใ ห้ผ ู ้สอบบัญชีคนใด 
คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ 

  1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

  2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 

  3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

  ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีที่
ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

 2. อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,080,000 บาท  

 3. รับทราบการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ FSSIA ประจ าปี 2565 โดยมี
ค ่ าตอบแทนการสอบบ ัญช ี  จ  านวน 400,000 บาท และแต ่ งต ั ้ งผ ู ้ สอบบ ัญช ีคนใดคนหน ึ ่ งด ั งต ่อ ไปน ี ้  เ ป ็ นผ ู ้ ท  า  
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย 
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  1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

  2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 

  3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

 ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2564 และ 2565 

  หน่วย: บาท 

 ล าดบั คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2565 
(ปทีีเ่สนอ) 

2564 

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 250,000 250,000 
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน 780,000 700,000 
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 250,000 250,000 
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 800,000 730,000 
5. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance - 70,000 

รวม 2,080,000 2,000,000 
 

 ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees) 

 หมายเหต:ุ 1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชทีี่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน ส าหรับกรณีที่เป็นผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement Quality Control reviewer: 
EQCR) ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็นผู้สอบบัญชีอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญในงานสอบบัญชี (Other Key Audit Partner) ให้เว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วง
เริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีคือ ปี 2562 -2566 (Transitional period) เมื่อผู้สอบ
บัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (Engagement Partner) จัดให้มีการเว้น
การปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน 

  2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบ
การเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาวรตันา จาละ 2555 – 2565 2560 - 2564 

2. นางสาวสมใจ คุณปสตุ 2555 – 2565 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
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3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 2563 - 2565 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 แล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีที ่เสนอ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีปริมาณกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับได้เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ดังนี้ (1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (2) 
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 
แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,080,000 บาท และรับทราบการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เน ื ่องจากเร ื ่องที ่จะเสนอต่อที ่ประช ุมผู ้ถ ือหุ ้นในวาระที ่  8.1 ถึงวาระที ่  8.4 เป ็นเร ื ่องที ่ เก ี ่ยวข้องก ับแผนการปร ับโครงสร ้าง  
การถือหุ้นและการจัดการ ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระจึงเกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  ให้ถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก  และจะไม่มีการ
พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระอื่น ๆ อีก 

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจ ากัดที่
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพ ื ่อ เป ็นการขยายธ ุรก ิจหล ักทร ัพย ์ และธ ุรก ิจท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องโดยไม ่ส ่ งผลกระทบต ่อการด  ารง เง ินกองท ุนของบร ิษ ัทฯ  
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการของบริษัทฯ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“แผนการปรับโครงสร้างฯ”) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ 
Hold Co. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท 
ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold Co.”)  

2) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการ
อ น ุ ญ า ต เ บ ื ้ อ ง ต ้ น จ า ก ต ล า ด ห ล ั ก ท ร ั พ ย ์ ฯ  แ ล ะ บ ร ิ ษ ั ท ฯ  แ ล ะ บ ร ิ ษ ั ท ย ่ อ ย ไ ด ้ ร ั บ 
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้
ถือหุ้น รวมถึงการได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก .ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ตามประกาศ ทจ. 
34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจด
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ทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และการได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ 
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก าหนดวิธี
ช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. โดยมีเงื่อนไขในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ว่า หากมีผู้แสดงเจตนาขายมีจ านวนน้อย
กว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค าเสนอซื้อหลักทรัพย์  

3) ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co. จะน าหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวัน
เดียวกัน  

4) เมื่อ Hold Co. เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ในราคามูลค่าตามบัญชี โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อน
การโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทย่อยในกลุ่มทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง  

ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ FSL และ FSSIA มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (แล้วแต่
กรณ)ี ดังนั้น บริษัทฯ FSL และ FSSIA จะด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือ
หุ้นก่อน Hold Co. จะยื่นแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

อนึ่ง การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อเป็นการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะช่วยด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทฯ ต้องมีเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด  อีกทั้ง Hold Co. จะสามารถขยายธุรกิจ
หลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจอื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้ น โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อการด ารงเงินกองทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

ทั้งนี ้การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะไม่กระทบการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท
ฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิมากกว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด และจะไม่กระทบการด ารงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ FSL และ 
FSSIA ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ และ/หรือสัญญากู้  

2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้การจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จะท าให้บริษัทฯ สามารถปรับ
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างทันท่วงที โดยบริษัทฯ จะมีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจผ่านการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยของ Hold Co. เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิมซึ่งบริษัทฯ ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงานเนื่องจากต้องค านึงถึงกฎระเบียบต่าง 
ๆ ที่ก ากับการด าเนินงานและเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของธุรกิจหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายใต้การจัดการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่ น (Holding Company) จะช่วยให้ Hold Co. 
สามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold 
Co.  

3) เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบบริษัทฯ ในกรณีที่จะมีการท าธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยว
โยงกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เป็นต้น ในการนี้ การเปลี่ยนสถานะของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ Hold Co. จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ ดังกล่าว  
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4) เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน 

การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะท าให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ไม่ซับซ้อน โดย Hold Co. 
จะสามารถก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มได้โดยตรงซึ่งง่ายกว่าการก ากับดูแลผ่านไปเป็นทอด ๆ อีกทั้งภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ การส่งผ่าน
ผลประโยชน์ เช่น เงินปันผลของแต่ละบริษัทให้กับ Hold Co จะไม่มีภาระภาษีซ ้าซ้อน 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติ การอนุญาต และ/หรือ ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1) บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
อยู่ให้ Hold Co. และแผนอื่นใดในขั้นตอนการปรับโครงสร้างที่จ าเป็น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการขอเพิกถอนหุ้นของ
บริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

2) บร ิษ ัทฯ จะต ้องได ้ร ับการอน ุญาตเบ ื ้องต ้นจากตลาดหล ักทร ัพย ์ฯ เก ี ่ยวก ับ (ก) แผนการปร ับโครงสร ้างฯ และ   
(ข) หลักทรัพย์ของ Hold Co. ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

3) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ ส านักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ  

4) บร ิษ ัทฯ จะต ้องได ้ร ับอนุญาตจาก ส  าน ักงาน ก.ล.ต. ให ้ เสนอขายหลักทร ัพย์ท ี ่ออกใหม่ของ Hold Co. พร้อมกับ 
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

5) บร ิษ ัทฯ จะต ้องได ้ร ับอน ุญาตจากตลาดหล ักทร ัพย ์ฯ ให ้ เพ ิกถอนห ุ ้นของบร ิษ ัทฯ ออกจากการเป ็นหล ักทร ัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของ Hold Co. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ทั้งนี้ หุ้นสามัญของ Hold Co. จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการ
ถ ื อ ห ุ ้ น แ ล ะ ก า ร จ ั ด กา รของ บ ร ิ ษ ั ท ฯ  แ ล ะ ก า รด  า เ น ิ น ก า รอ ื ่ น  ๆ  ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  ด ั ง ร า ยล ะ เ อ ี ย ดป รากฏตามแผน 
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจ ากัดที่
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ดังรายละเอียดปรากฏแผนการโอน
หุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)  

อนึ ่ง คณะกรรมการบร ิษ ัทฯ ได ้พ ิจารณาแผนการปร ับโครงสร ้างฯ แล ้วม ีความเห ็นเก ี ่ยวก ับผลกระทบที ่อาจเก ิดข ึ ้นจาก  
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ดังรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบเกี ่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  เ ร ื ่ อ ง  แ น ว ท า ง ก า ร เ พ ิ ก ถ อ น ห ุ ้ น โ ด ย ส ม ั ค ร ใ จ  พ . ศ .  2564 บ ร ิ ษ ั ท ฯ  
มีความจ าเป็นต้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของ
บริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

1) แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 

2) รายงานความเห ็นของท ี ่ ปร ึกษาทางการ เง ินอ ิสร ะ เก ี ่ ยวก ับแผนการปร ับ โครงสร ้ างการถ ือห ุ ้ นและการจ ัดการ   
การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 

3) ความเห็นของคณะกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

4)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการบัญชี การเงิน และการสอบ
บัญชี มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งหากการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นส าเร็จ Hold Co. จะมีสถานะเป็นบริษัทแม่ที่มีหน้าที่ต้องก ากับดูแลบริษัทฯ ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold 
Co. บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับการก ากับดูแลของ Hold Co.
ตามหลักเกณฑ์ส าหรับการออกเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามที่
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนด  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปราฏตามตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะ
ส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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วาระที่ 8.4 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1) ก าหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การขออนุญาต  และการ
ด าเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมถึงลงนามในเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ 

2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการปรับโครงสร้างฯ 

3) ด าเนินการขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการ
น าหุ้นของ Hold Co. เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

4) แก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่าง ๆ ในเอกสารที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใน
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนและข้อคิดเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อใ ห้เป็นไปตาม
แผนการปรับโครงสร้างฯ 

5) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงการ
แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสน อแนะของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนับคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามก าหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดย 
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ผ่าน QRCODE ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุม
ด้วยตนเองสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 17  

ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) และการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) ก่อนเข้าร่วมประชุม 

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16) ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ Download 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.fnsyrus.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น  

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้  ได้แก่ 1) พล.ต.อ. วิสนุ 
ปราสาททองโอสถ  2) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และ 3) นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2565  โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้ก าหนดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ก าหนดมายัง
บริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) ของวันที่ 28 เมษายน 2565  

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 -นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์- 

 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์) 

 ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.fnsyrus.com) และสามารถส่ง
ห น ั ง ส ื อ มอ บฉ ั น ท ะพ ร ้ อ มหล ั ก ฐ า น ป ร ะ ก อบ  แ ล ะ ค  า ถ า ม เพ ื ่ อ ส อบถ าม ข ้ อ ม ู ล ใ น แ ต ่ ล ะ ว า ร ะ ห ร ื อ ข ้ อ ม ู ล  
อื่น ๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านัก
เลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 719  อาคาร Mint Tower ชั้น 8  
ถนนบรรทัดทอง  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ 
หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้ 

 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษา
รายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 17) ก่อนเข้าร่วมประชุม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ หรือ 

 นางศิริภา เลาหะวรุตม์ชัย หรือ 

 นางสาวบุญบารมี ธัญญศิริ หรือ 

นางสาวรังสิมา  กลับทวี 

 ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 โทรศัพท์ 02 680 0811 - 14 
 โทรสาร 02 680 0769 

 



1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2564 
ของ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

เริ่มการประชุม 
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (“ที่ประชมุ
ฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทราบถึงจ านวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น 2,215 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจ านวน
หุ้นทั้งหมดได้ 316,004,186 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.3520 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งก าหนด
ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 (1/3) ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม 

นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ 
ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

กรรมการ 
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ (ประธานฯ) (Video Conference) 
2. นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ (Video Conference) 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ (Video Conference) 
6. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ (Video Conference) 
7. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference) 
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference) 

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหาร 
1. นางสาวช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) 
2. นางปาริชาต ขันทสีมา รองกรรมการผ ู ้จ ัดการ สายงานก  าก ับด ูแลการปฏ ิบ ัต ิงาน  (Video 

Conference) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1. นางสาวรัตนา จาละ  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
1. นางสาววนิดา ฐานีพานิชสกุล  
2. นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ  

เลขานุการบริษัท 
1. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ  

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผูถ้ือหุน้ใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี ้
 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 
1. FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED 170,269,978 29.29 
2. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,383,222 11.59 
3. ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 58,140,302 10.00 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 51,412,073 8.84 
5. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT. 44,511,860 7.66 
6. นางสุพร วัธนเวคิน 16,071,944 2.76 
7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล 15,418,599 2.65 
8. นางศิริพร ศาตวินท์ 6,080,000 1.05 
9. นายจ าเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 5,500,000 0.95 
10. นายไพฑูรย์ มานะศิลป์ 4,050,021 0.70 
 ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 142,565,026 24.52 
 รวม 581,403,025 100.00 
 

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แฟลตฟอร์ม จ ากัด (“DAP”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ระบบ DAP e-
Shareholder Meeting ส าหรับลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน หรือ e-Voting และระบบ Cisco Webex Meeting ในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่
บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และท าการเข้าสู่ระบบโดยกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ด้วย Username และ Password ที่ได้รับในขั้นตอนลงทะเบียน และ
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กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านท าการลงทะเบียนไว้ แล้วกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” ที่มุมล่างขวาของจอ และกดยอมรับเงื่อนไขการใช้
ระบบก่อนเข้าร่วมประชุม และระบบจะน าท่านเข้าสู่โปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อรอการเริ่มประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
เรียบร้อยแล้ว และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม 

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน
ลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามล าดับ 

4. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบใน
แต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาท ี

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งเข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไม่ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ ”งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และเนื่องจากการประชุม
วันนี้เปน็การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting ก าหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มี
กรณีที่เป็น ”บัตรเสีย” เกิดขึ้น 

7. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 • วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผูท้ี่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 

1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนส าหรับแต่ละท่านตามล าดับ 
 • วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ

คะแนน ได้แก่วาระที่ 6 
 • วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ

คะแนน ได้แก่วาระที่ 8, 9, 10 

8. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ 
Log out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระ
นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วม
ประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ 

9. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 • ก่อนลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ม “ส่งค าถาม” และพิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถาม และ
กดปุ่ม “ยืนยัน” โดยบริษัทฯ จะตอบค าถามของท่านตามล าดับการส่งค าถาม อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามที่ถูกส่งเข้ามาจ านวนมาก บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องสอบถามผ่านช่องทางระบบพร้อมภาพและเสียง ในระบบ Cisco Webex Meeting ขอให้ท่านท าการเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และ
ภาพ เพื่อสอบถามด้วยตัวท่านเอง จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามค าถามขอใหท้่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
ก่อนถามค าถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถน ามาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพ
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และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงละเมิ ดสิทธิของผู้อื่น 
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น 

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  หรือ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ IT Onsite Support คุณปธานิน สังข์ประสิทธิ์ เบอร์โทร 082 976 4947 

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ที่ผ่านมา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. 13 มกราคม 2563 
 บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ร่วมกับ บริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของไทยกว่า 60 บริษัท ส าหรับนัก

ลงทุนสถาบันภายในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Khawar Ahmad Khan ด ารงต าแหน่ง Director, Operations, Carmine Energy Pte Ltd, 
Malaysia ร่วมเสวนาในหัวข้อ “LNG’s Evolution in Thai Industrialization” ณ โรงแรมเดอะ รีจีส กรุงเทพฯ 

2. 27 มกราคม 2563 
 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เซ็นจูรี่ อาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุน และ GSA Investment Management (“GSA”) จัดงาน “ Prestige Asset Gala 

Night ” เพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดี พร้อมน าเสนอกองทุน “ GSA Coral ” จากประเทศอังกฤษ ซึ่งก าลังเป็น
กองทุนที ่นักลงทุนให้ความสนใจในขณะนี้ เนื ่องจากกองทุนมีความมั่นคงสูง ความเสี ่ยงต ่า และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 8-10% ต่อปี 
โดย “ฟินันเซีย” เป็นผู้จ าหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียว ณ ห้องเกษร คริสตัล บ็อกซ์ อาคาร เกษรวิลเลจ กรุงเทพฯ 

3. 2 กุมภาพันธ์ 2563 
 บริษัทฯ เปิดตัวโปรเจคใหม่ ภายใต้ชื่อ “ HERO IDOL ” จะสไตล์ไหนก็เทรดหุ้นได้กับ HERO IDOL ของคุณ เปิดตัว 4 ไอดอลที่มีสไตล์การลงทุนที่ต่างกัน 

ผ่านแอพพลิเคชั่น “ FINANSIA HERO ” กับกิจกรรม “ 4 HERO IDOL 4 สไตล์การเทรด ” เพื่อตอกย ้าเป้าหมายที่ชัดเจนสู่การเป็นแอพพลิเคชั่น
อัจฉริยะด้วยระบบ เทรดหุ้นออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และรวมสูตรเทคนิคการเลือกหุ้นจากกูรูนักเทรดชื่อดังมากมาย รวมไว้ในแอพพลิเคชั่นเดียว ณ 
หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

4. 13 มีนาคม 2563 
 บริษัทฯ ยกระดับสัมมนาการลงทุนรับศักราชใหม่ 2020 สู่ช่องทาง Online อย่างเต็มรูปแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ ตั้งหลัก จัดพอร์ต แก้

ชงปีชวด ” โดยนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเข้ารับชมต่างได้รับแนวคิด รวมถึงหลักการณ์ในการวิเคราะห์ภาพแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2020 
วิเคราะห์เชิงเจาะลึกในระดับเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ COVID-19, ภัยแล้ง และปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน ที่ส่งผลต่อการลงทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการส าหรับลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ท่ีสามารถ
ต่อยอดจากการสมัมนาในรูปแบบปกติ โดยสามารถพูดคุยกับวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศได้โดยตรงในชว่ง Q&A โดยที่ไม่ต้องเดินทาง และเป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสุขภาพของนักลงทุน ผ่านช่องทาง Facebook (Live) เพจ Finansia Syrus Securities  

5. 3 กุมภาพันธ์ 2564 
 บริษัทฯ เปิดตัว “ HERO Stock U-Challenge ” การแข่งขันเทรดหุ้นจ าลองสุดท้าทายกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ผ่าน แอปพลิเคชันเทรดหุ้น

อัจฉริยะ Finansia HERO ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท ประธานเปิดงานโดย นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะอาจารย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

5 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยระดับประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลยัรังสิ ต 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทุกประการ 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นใน
รอบปสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 • ได้รับมติรับรองต่ออายุ "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)" เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี 
 • บริษัทฯ ยังคงด าเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา 

และจะด าเนินต่อไปในอนาคต 
 • มีนโยบายที่จะเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไป หลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงในปี 2565 
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6 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

 CEO ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้ 

 ในด้านการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจปี 2563 
 

  แผน สิง่ทีป่ฏบิตั ิ

 นักลงทุนรายบุคคล • รักษาอันดับส่วนแบ่งตลาดที่อันดับที่ 3 • อยู่อับดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 6.05% 
  • ตั้งเป้าการเปิดบัญชีใหม่ 10,000 บัญชี • มีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 22,505 ราย 
  • เปลี่ยนนักลงทุนที่ซื้อขายออนไลน์ให้มาใช้ HERO • มีลูกค้าเปิดบัญชีออนไลน์ 20,329 ราย 
    • ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจาก HERO เพิ่มขึ้น 578% 

และ 459% ตามล าดับ 

 นักลงทุนสถาบัน • แสวงหาความร่วมมือกับกองทุนต่างประเทศและเพิ่มคู่คา้ด้าน 
DMA 

• มีการเปิดบัญชีใหม่ โดยเป็นกองทุนต่างประเทศ 4 กองทุน และ
กองทุนภายในประเทศ 5 กองทุน 

  • ปร ับปรุงค ุณภาพของ Research เพ ื ่อให ้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ากองทุนภายในประเทศ 

• ปร ิมาณการซื ้อขายและค่าคอมมิชช ั ่นจากลูกค้าสถาบัน
ภายในประเทศเพิ่มข้ึน 43% และ 47% ตามล าดับ 

    • ปร ิมาณการซื ้อขายและค่าคอมมิชช ั ่นจากลูกค้าสถาบัน
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน 2% และ 19% ตามล าดับ 

 ธุรกิจท ี ่ ไม ่ใช ่การซื้อ
ขายหลักทรัพย์ 

• ด้านวาณิชธนกิจ: รักษาระดับ IPO pipeline • เ ป ็ น  Lead underwriter ขอ ง  IPO 2 บ ร ิ ษ ั ท  แ ล ะ  Co-
underwriter ของ IPO 13 บริษัท 

  • ด้าน Wealth Management: ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
(Private Fund Management) 

• ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) 

 

 ส าหรับสภาวะตลาดในปี 2563 SET Index ลดลงเหลือ1,449.35 จุด จาก 1,579.84 จุด ในปี 2562 แต่ปริมาณการซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 
61,376 ล้านบาท จาก 45,987 ล้านบาทในปี 2562 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายรายวันของนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเท่ากับ 
29,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17,937 ล้านบาท ในปี 2562 

 ในด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าคิดเป็น 75% ของรายได้ทั้งหมด ยังคงมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งอยู่ที่ 64% 
เนื่องจากบริษัทฯ ท าธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงน้อยกว่า  

 ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 1,806 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,380 พันล้านบาท ในป ี2562 โดยหลักมาจากการซื้อขายของนัก
ลงทุนรายบุคคล ซึ่งคิดเป็น 52% เพิ่มขึ้นจาก 43% ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั้งอุตสาหกรรม 

 ค่าคอมมิชชั่นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 716 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่อัตราค่าคอมมิชชั่นเท่ากับ 0.060% เพิ่มขึ้น
จาก 0.052% ในปี 2562 

 จ านวนลูกค้าบัญชีที่เปิดใหม่ของบริษัทฯ เท่ากับ 22,505 ราย เพิ่มขึ้นจาก 8,469 ราย ในปี 2562 โดยหลักเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีออนไลน์ถึง 
20,329 ราย เพิ่มขึ้นจาก 5,020 ราย ในปี 2562 ซึ่งมีจ านวนลูกค้าที่ active ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เท่ากับ 28,615 ราย เพิ่มขึ้นจาก 18,934 
ราย ในปี 2562 
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7 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
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 บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ที่มีต่อธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึง
ได้เตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนผ่านโดยร่วมมือกับ KIWOOM Securities Co., Ltd. (“KIWOOM”) และในปี 2561 ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน 
Finansia HERO และมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2563 มีจ านวนลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 22,505 ราย และมีปริมาณการซื้อขายรวม 210,162 
ล้านบาท 

 ส าหรับด้านวาณิชธนกิจ บริษัทฯ ได้เป็น Lead underwriter ของ IPO 2 ตัว มีขนาดรวม 16,103.9 ล้านบาท และเป็น Co-underwriter ของ 
IPO 13 ตัว ท าให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Fee) 42 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษา (Advisory Fee) 
19.9 ล้านบาท รวมเป็น 61.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 47.1 ล้านบาทในปี 2562 

 ในด้าน DW ไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ออก DW ทั้งหมดรวมถึงบริษัทฯ ด้วย บริษัท
ฯ อยู่อับดับที่ 6 ลดลงจากอันดับที่ 5 ในปี 2562 มีมูลค่าของสัญญาเฉลี่ย (Notional Value) เท่ากับ 3,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,724 ล้าน
บาท ในปี 2562 และได้ก าไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) เท่ากับ 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 32 ล้านบาท ในปี 2562 

 ในด้าน Wealth Management บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund 
Management) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลให้มีรายได้จากธุรกิจ Private Fund Management เท่ากับ 3.2 ล้านบาท 

 เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2563 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ารายได้รวมเท่ากับ 1,747.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,295.3 
ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,642.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,465.4 ล้านบาท จึงท าให้มีก าไรเท่ากับ 82.1 ล้านบาท จาก
ขาดทุน 138.1 ล้านบาท ในปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเท่ากับ 942.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 796.4 ล้าน
บาท ในปี 2562 และค่าดอกเบี้ยเท่ากับ 34.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 28.2 ล้านบาท ในปี 2562 และยังมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น 
การย้ายส านักงาน Back office ย้าย Data center พัฒนา software ค่า Royalty Fee และท าการตลาดออนไลน์ส าหรบั HERO ฯลฯ ซึ่งรวม
ทั้งหมด 220 ล้านบาท 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

หมายเหตุ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ก าหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัด
ให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปีเพื่ออนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอื
เชิญประชุมแล้ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

8 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

 โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
  หน่วย: ล้านบาท 
 

 รายการตามงบการเงนิรวม รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2563 2562 
 สินทรัพย์รวม 5,947 4,277 
 หนี้สินรวม 3,516 1,928 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,431 2,349 
 รายได้รวม 1,747 1,295 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 82 (138) 
 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น) 0.14 (0.24) 
 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

 พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดว่า บริษัทฯ ต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ  ทุกประเภทที่บริษัท
ฯ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัท
ฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจา่ยเงนิปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการตา่ง ๆ ใน
อนาคตของบริษัทฯ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 930,244,840 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 78,640,769 บาท หรือคิดเปน็ร้อย
ละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยผลการด าเนินงานของ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

9 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

บริษัทฯ ส าหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปีจากผลการด าเนินงานเท่ากับจ านวน 87,565,810 
บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีในงบ
เฉพาะกิจการ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,378,291 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อ
ที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงนิส ารองตา่ง ๆ โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี
ของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 20/80 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการป ี2559 ถงึป ี2563 
 

 รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2563 
(ปทีีเ่สนอ) 

2562 2561 2560 2559 

 1. ก าไร (ขาดทุน) ประจ  าป ีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

87,565,810 (140,832,838) (35,789,842) 88,948,467 267,503,227 

 2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 581,403,025 581,403,025 581,403,025 581,403,025 581,403,025 
 3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

(บาท : หุ้น) 
0.06 ไม่มีการจ่ายปันผล 0.06 0.06 0.13 

 4. จ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 34,884,181.50 ไม่มีการจ่ายปันผล 34,884,181.50 34,884,181.50 75,582,393.25 
 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบ

กับก าไรส าหรับปีตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

42% ไม่มีการจ่ายปันผล N/A (1) 41% 30% 

 

 หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรรของบริษัทฯ 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน
ผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

10 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 
 2. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน 

 3. นายไพบูลย ์ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในช่วง
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่าพลต ารวจเอกวิสนุ 
ปราสาททองโอสถและนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 
ปีแล้ว อย่างไรก็ดี พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจใน
ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การ
ท างานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยค ะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแตง่ตัง้ (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบูลย์ ศิริ
ภาณุเสถียร ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

11 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

 2. พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,169 99.999963 
 ไม่เห็นด้วย 117 0.000037 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,169 99.999963 
 ไม่เห็นด้วย 117 0.000037 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติและลงมติ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 

 เบีย้ประชมุ 2564 
(อตัราคงเดมิ) 

2563 

 
คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

50,000 บาท/ครั้ง 
30,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

50,000 บาท/ครั้ง 
30,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

12 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
40,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
40,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหาร   
 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
40,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
40,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 
40,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
40,000 บาท/ครั้ง 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 
 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความ

จ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 
  

 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

40,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
คณะอื่น ๆ 

 ค่าเบีย้ประชมุทีจ่า่ยใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุในคณะกรรมการฝา่ยจดัการทีแ่ตง่ตัง้
โดยคณะกรรมการบริหาร หรอืคณะอื่นที่คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตัง้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคต 

  

 ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

20,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/คน/ครั้ง 

20,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/คน/ครั้ง 

 

 หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม 

 โบนัสกรรมการ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัตงิานของกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรับผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรับรอบเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย 

 

 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 

จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
(จ่ายจริงจ านวน 6,500,000 บาท) 

 

 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
 – ไม่มี – 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 

 จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจ านวน 2 ราย รวม
จ านวน 3,755,614 หุ้น 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 312,248,672 100.000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
ได้แก่ 

 1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นขอ งบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ 

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมอนุมัติค่ าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 
2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชจีากส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จ านวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย 

 1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315  

 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

14 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
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ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าป ี2563 และ 2564 

  หน่วย: บาท 
 

 คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2564 
(ปทีีเ่สนอ) 

2563 

 1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 250,000 250,000 
 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน 700,000 700,000 
 3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 250,000 250,000 
 4. ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 730,000 730,000 
 5. การน า IFRS 9 มาบังคับใช้ - - 
 6. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance 70,000 70,000 
 รวม 2,000,000 2,000,000 
 

 
ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees) 

 หมายเหตุ: 1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่
ผู ้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส าหรับกรณีที่เป็น Engagement 
Quality Control reviewer : “EQCR” ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 - 2566 (“transitional period”) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจ านวนที่ก าหนด
แล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปี
ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน 

  2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ชือ่ผูส้อบบญัช ี เคยไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ 

เปน็ผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ
บรษิทัฯ 

   1. นางสาวรัตนา จาละ 2555 – 2564 2560 – 2563 
   2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 2555 – 2564 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
   3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 2563 – 2564 ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม 
 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.000000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกฎหมายเกีย่วกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ว่าด้วยการให้สิทธผิู้ถือ
หุ้นที่จะจัดประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคั บของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 ขอ้บงัคบับรษิทั 

 ขอ้ ขอ้บงัคบัปจัจบุนั ขอ้บงัคบัทีเ่สนอแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 25/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่
เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู ่ในที่
ประช ุมแห ่งเด ียวก ัน ท ั ้ งน ี ้  การประช ุมคณะกรรมการผ ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมท ี ่มี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการ
บันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุม
ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด 

เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื ่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
  

 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

16 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเร ียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือบอกกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนกิสส์ามารถท าไดต้ามขอ้ก าหนด หลักเกณฑ ์และขอ้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณเีชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผู้ถอืหุน้
ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้
จ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สบิหา้ (45) วัน
นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณเีชน่นี ้ให้ถือว่าเปน็การ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที ่ก  าหนดไว้ในข้อ 34 ผ ู ้ถ ือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท 

 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัด
ประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า
มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง
หนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุม
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้า
มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
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ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียก
นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน 
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง
หนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุ
ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.0000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้ของ
บริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจ านวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ 

 ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือ
คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นใน
จ านวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ท าการซื้อคืน และ/หรือช าระคืนแล้วจะ
น ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถท าการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis) 

 มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย 

 อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
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 อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ 

 การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจ ากัด (ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบัน
ในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ทั้งหมดกรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการ
เสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนหรือการเสนอขายหลายคราว ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

 การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การก าหนดข้อก าหนดและเงี่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง  ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น 
การก าหนดชื่อของหุ้นกู้ จ านวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน  (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหนว่ย 
อายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

 (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงติดต่อ 
ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้น
ทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอ านาจในการด าเนินการใด  ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรอืจ าเป็นส าหรับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

 (ง) การด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  

 คุณจิตราพร เสาวภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าในวาระที่ 9 และ วาระที่ 10 เป็นคนละวงเงินกันใช่หรือไม่ CEO ตอบว่าเป็นคนละวงเงินกัน ใน
วาระที่ 9 เป็นการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ในขณะที่วาระที่ 10 เป็นการอนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.0000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 10 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้อีกแหล่งหนึ่ง โดยหุ้นกู้อนุพันธ์สามารถดัดแปลงเงื่อนไขให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้แกลู่กค้าของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 
2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ : เพื ่อเพิ ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อช าระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื ่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ 

 ประเภท : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธแ์ฝง (“หุ้นกู้อนพุนัธ์”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 อายุ : ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 วงเงินรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์ : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 300 ล้านบาท 

 สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจจะเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนี
หลักทรัพย์อื่น 

ปัจจัยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ 

  (1)  ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย 
  (2)  ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น

อย่างเป็นทางการ หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว (เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้
อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)  

  (3)  กระแสรายรับหรือรายจ่าย 
  (4)  ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า 
  (5) ราคาทองค าหรือดัชนีราคาทองค า 
  (6)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
    6.1)  อัตราดอกเบี้ย 
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    6.2)  เครด ิตอน ุพ ันธ์  (Credit Derivative) ท ั ้ งนี้  ตามประ เภทหร ือล ักษณะท ี ่ส  าน ักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 

  (7)  อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสาร
หนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้
ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัทฯ 

  (8)  ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

 การช าระคืนเงินต้น /  
การจ่ายค่าตอบแทน : 

เป็นเงินสด และ/หรือส่งมอบปัจจัยอ้างอิง หรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินอื่น 

 การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 
4 เดือนใด ๆ ไม่ว่าทั้งจ านวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายในคราวหรือหลายคราวก็ได้ และ
บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในวงเงินตามหุ้นกู้อนุพันธ์ได้มีการไถ่ถอน
หรือซื้อคืนมา (Revolving Basis) 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จ านวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ 
สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ 

 (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสาร ค าขออนุญาตต่าง  ๆ และหลักฐานอันจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการย่ืนค าขออนุญาต หรือผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานตอ่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ 
รวมถึงการน าหุ้นกู้อนุพันธ์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

 (ค) การแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธซ์ึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณี
อื่นใดตามที่เห็นสมควร 

 (ง) การด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อให้ส าเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 

 จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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21 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
วันที่ 30 เมษายน 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 เห็นด้วย 316,004,286 100.0000 
 ไม่เห็นด้วย - - 
 งดออกเสียง - - 
 บัตรเสีย - - 
 

 

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม 
 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เวลา 15.45 น. 

 

 ลงชื่อ______________________________ 
 (นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

ลงชื่อ______________________________  
(นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ)  

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท  
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ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่เลอืกตัง้เปน็กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

  

นายชชัวาลย ์ เจยีรวนนท ์
อายุ 60 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 

 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ 
กรรมการ 

 
การศกึษา 
 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California, USA 
 

การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที ่71/2551 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที ่13/2559 
 ประกาศนียบตัร หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสงู รุ่นที่ 9  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ ์
 กรรมการ บมจ. ทรู วชิั่นส์ 
 ประธานกรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชยี 
 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี ้
 

ระยะเวลาทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 23 กรกฎาคม 2545 
 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่ง: 19 ป ี

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ ผูบ้รหิาร 
 -ไม่มี- 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 6 แห่ง 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
 กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 
 ประธานกรรมการ บมจ. เบริล 8 พลัส 
 กรรมการอิสระ บมจ. เอส วี ไอ 
 กรรมการ บมจ. ทรู คอรป์อเรชั่น 
 กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่  
 

 
ด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 43 แห่ง 

 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 

 ทางตรง: ไม่ม ี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุในป ี2564 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13 ครั้ง 
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 2/2 ครั้ง 
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การศกึษา 
 ปริญญาโท – บริหารธรุกิจ ด้านการเงิน University of Missouri, Kansas City, USA 
 ปริญญาตรี – วิทยาการจัดการดา้นระบบคอมพิวเตอร์ Oklahoma State University, 

Stillwater, USA 
 

การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 152/2554 
 ประกาศนียบตัร EXAM รุ่น 33/2555 
 ประกาศนียบตัร NRG รุ่น 3/2555 
 ประกาศนียบตัร SFE รุ่น 15/2555 
 

ประสบการณ ์
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรงุไทย 
 ที่ปรึกษาอาวุโส บจ. แมคคินซี ่แอนด์ คอมพานี (ไทยแลนด์) 
 กรรมการ บมจ. ฟินันซ่า 
 

ระยะเวลาทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 10 มกราคม 2565 
 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่ง: 4 เดือน 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
 - ไม่มี - 

 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - ไม่มี -  
 

 
ด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 2 แหง่ 
 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่ม ี
 ทางอ้อม: ถือหุ้นใน Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. 

(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่
ช าระแล้ว 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 
 
การเขา้ประชมุในป ี2564 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 0/0 ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 0/0 ครั้ง 
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 0/0 ครั้ง 

 

 

 

นายวรภคั ธนัยาวงษ ์
อายุ 57 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 รองประธานกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ 
กรรมการ 
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นางพรพริง้ สุขสนัติสวุรรณ 
อายุ 64 ปี 
สัญชาติ ไทย 
 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
 กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
 ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี 
 กรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 
 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ 
กรรมการ 

 
การศกึษา 
 ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ   

American University for Human Sciences 
 ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การอบรม 
 ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที่ 48/2548      
 ประกาศนียบตัร DCP รุ่นที่ 105/2551 
 ประกาศนียบตัร CGI รุ่นที่ 2/2558 
 ประกาศนียบตัร ITG รุ่นที่ 10/2562 
 ประกาศนียบตัร หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสงู รุ่นที่ 7/2551 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ ์
 กรรมการผู้อ านวยการ บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ (มีอ านาจ) บจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 
 กรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหาร บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย 
 กรรมการบมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ  

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์   

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรพัย์   
 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า  

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
 

ระยะเวลาทีเ่ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 16 ตุลาคม 2551 
 จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่ง: 13 ปี 

 
ความสมัพนัธส์ว่นตวัระหวา่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
 - ไม่ม ี- 
 
ต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
 - ไม่มี -  

 
ด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/องค์กรทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนอืน่ จ านวน 4 แหง่ 

 
การด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
 ทางตรง: ไม่ม ี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ: ไมม่ี 

 
การเขา้ประชมุในป ี2564 
 คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13 ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 12/12 ครั้ง 
 คณะกรรมการเทคโนโลยี 12/12 ครั้ง 
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ข้อมลูประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าป ี2565 
 

1. นางสาวรตันา จาละ  

   
   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 3734 
   
ส านักงานสอบบัญชี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน 
   
คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   
วุฒิการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
ประสบการณ์ท างาน : พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ :  5 ปี 
   
ความสัมพันธ ์หรือส ่วนได ้เส ีย (นอกเหนือจากการ
ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อัน
อาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

: ไม่มี 

   
ข้อมูลส าหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 264 0777 

โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 

 

รูปถ่าย 
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2.  นางสาวสมใจ คณุปสตุ  

   
   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 4499 
   
ส านักงานสอบบัญชี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน 
   
คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   
วุฒิการศึกษา : • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
ประสบการณ์ท างาน : พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 2 ปี 
   
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ
ให้บริการสอบบญัช)ี กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อัน
อาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

: ไม่ม ี

   
ข้อมูลส าหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 264 0777 

โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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3. นางสาววรรรวิไล เพชรสรา้ง  
 

   
   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 5315 
   
ส านักงานสอบบัญชี : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาการท างาน : พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน 
   
คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   
วุฒิการศึกษา : • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   
ประสบการณ์ท างาน : พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
   
ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ : 2 ปี 
   
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ
ให้บริการสอบบญัช)ี กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อัน
อาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

: ไม่ม ี

   
ข้อมูลส าหรับติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 264 0777 

โทรสาร : 02 264 0789-90 
เว็บไซต์ : www.ey.com/th 
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แผนการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

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

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

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

1.1 วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

1.1.1 การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

3.75%1 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าท ารายการ โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเข้าท ารายการ 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

FSSIA                     

96.25% 20.01% 

Hold Co.  
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 

 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

(เพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน) 

 

FSSIA 

20.01% 

100.00% 100.00% 

100.00% 
100.00% 

บริษัทจัดตัง้ 
ขึน้ใหม่  
(Digital 
Asset 

Broker) 
 

FSL 
บริษัทจัดตัง้ 

ขึน้ใหม่  
(Digital Asset 

Broker) 

 

100.00% 100.00% 

บริษัทจัดตัง้ 
ขึน้ใหม่  

(ICO Portal) 

100.00%2 100.00%2 

FSL 

100.00%1 

บริษัทจัดตัง้ 
ขึน้ใหม่  

(ICO Portal) 

 

100.00% 

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

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

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

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

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

1.1.2 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการ 

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

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

1.1.3 การลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

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

1.1.4 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน 

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

1.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

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

2. ภาพรวมของ Hold Co. และรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ 

2.1 การด าเนินธุรกิจของ Hold Co.  

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

ทั้งนี้ ลักษณะของธุรกิจที่ด าเนินการผ่านบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ Hold Co. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 การก ากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น  

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

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

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

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

ในการนี้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารดังกล่าวจะก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และ Hold Co. ตามข้อบังคับและนโยบายที่
เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ Hold Co. เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย Hold Co. จะก ากับดูแลบริษัท
ฯ รวมถึงบริษัทย่อยอื่น ๆ ผ่านนโยบายและกลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อย เช่น การส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยให้
สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการก ากับดูแลการท ารายการระหว่าง
กันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ Hold Co. และบริษัทย่อย การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของ
บริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ก่อนการท ารายการตามข้อบังคับ



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

6 

ของ Hold Co. และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทย่อยแก้ไขข้อบังคับให้สะท้อนหลักการก ากับดูแลกิจการของ Hold Co. ก่อนการ
ยื่นแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 
Hold Co. ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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อนึ่ง โครงสร้างการบริหารจัดการของ Hold Co. และบริษัทฯ ในเบื้องต้นจะมีลักษณะ ดังนี้  

  

ฝ่ายข้อมลูลกูค้า
และพฒันาบริการ 

ฝ่ายบริการบญัชี
ลกูค้า 

ฝ่ายดแูลรักษา
หลกัทรัพย์ 

ฝ่ายบริการช าระ
ราคา 

ฝ่ายบริการช าระ
ราคาสถาบนั 

ฝ่ายสนบัสนนุธรุกรรมบริหาร
สินทรัพย์ลงทนุลกูค้า 

ฝ่ายควบคมุความเสีย่งและเครดิต 

ฝ่ายระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายวางแผนและ
บริหารโครงการ
สารสนเทศ 

ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐาน
และปฏิบตัิการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 

ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ฝ่ายสื่อสารการตลาด 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายบริหารส านกังาน 

ฝ่ายวางแผนทางการเงิน 
และงบประมาณ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายบริหารเงิน 

ฝ่ายบริการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย์และสง่เสริมการ
ลงทนุตราสารอนพุนัธ์ 

ฝ่ายวางแผนทางการเงินและ
การลงทนุ 

ฝ่ายค้าตราสารอนพุนัธ์ 

ฝ่ายธรุกรรม Block Trade 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทนุ
ลกูค้า 

ฝ่ายค้าตราสารหนี ้

ฝ่ายตลาดทนุ 

ฝ่ายค้าหลกัทรัพย์เพ่ือบญัชี
บริษัท 

สายงานธรุกิจค้าหลกัทรัพย์
ลกูค้าทัว่ไป 

สายงานธรุกิจค้าหลกัทรัพย์
ลกูค้าสถาบนั 

ฝ่ายธรุกรรมอิเลคทรอนิกส ์
สว่นงานการตลาด 

ฝ่ายธรุกรรมอิเลคทรอนิกส ์
สว่นงานทางเทคนิค 

ฝ่ายธรุกิจสถาบนัและ
ตา่งประเทศ 

ฝ่ายอิเลคทรอนิกสเ์ทรดดิง้ 

ฝ่ายวาณิชธนกิจ Brokerages Products Support Functions 

คณะกรรมการบริหารสายงาน
ธรุกิจค้าหลกัทรัพย์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ส านกักรรมการ 

กรรมการผู้อ านวยการ คณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการบริหาร
กองทนุสว่นบคุคล 

คณะกรรมการบริหารการลงทนุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงกองทนุสว่นบคุคล 

ประธานเจ้าหน้าท่ีก ากบั
ตรวจสอบกิจการ 

ฝ่ายก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน 

ฝ่ายก ากบัความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเทคโนโลยี 
คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล 
ส านกัเลขานกุารบริษัทและ 

ผู้ถือหุ้นสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารและ 
ก ากบัความเสีย่ง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ประธานเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายบริหารเงิน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
และผู้ถือหุ้นสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจสอบ 

Hold Co. 

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารและ 
ก ากบัความเสีย่ง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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

2.3 นโยบายและวิธีโอนหรือซื้อขายสินทรัพย์ 

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

2.4 ปัจจัยความเสี่ยงที่จะท าให้โครงการอาจไม่ส าเร็จ 

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

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

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

2.5 ขั้นตอนที่ส าคัญในการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ 

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

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

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

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

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

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

2.6 การขออนุมัติและการขออนุญาตที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  

2.6.1 แผนการปรับโครงสร้างฯ และแผนอื่นใดในขั้นตอนการปรับโครงสร้างที่จ าเป็น 

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

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

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

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

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

2.6.2 การเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

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

1) บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

2.6.3 การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. 

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

3. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

3.1 ผลกระทบต่อบริษัทฯ 

3.1.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

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

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

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

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

3.1.2 ผลกระทบทางบัญชี และภาษีจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

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

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

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

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

3.2 ผลกระทบต่อ Hold Co. 

3.2.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. 

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

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

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

หนว่ย: พนับาท 

 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

กรณซีือ้หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้อ้ยละ 100 

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

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

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

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

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 752 387 490 

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

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

หนว่ย: พนับาท 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

กรณซีือ้หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้อ้ยละ 75 

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

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

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

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

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 774,514 814,423 795,807 

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

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 5.32 5.60 5.47 

สมมติฐานส าคัญในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

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

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

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

                                                           

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

3.3.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์และเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. 

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

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

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

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

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

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

3.3.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์และเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. 

ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่ขายหุ้นโดยการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของ Hold Co. จะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น 

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

(2) เสียภาษีเงินได้จากก าไรจากการขายหุ้น 

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

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

(4) ไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

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

(5) ไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจของ Hold Co. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

(6) ผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  

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



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

16 

เอกสารแนบ 1 
สรปุขอ้มลูของ Hold Co. 

ชื่อบริษัท บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) 

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

ขอบเขตในการด าเนินธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม และการ
ให้บริการด้านงานสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม 

วันจดทะเบียนบริษัท 23 มีนาคม 2565 

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

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

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

คณะกรรมการบริษัท กรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

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

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื 
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 9,986 99.86 

2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี 1 0.01 

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

13 0.13 
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รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื 
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ละ 1 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นท่านละ
ร้อยละ 0.01 

รวม 10,000 100 
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เอกสารแนบ 2 
สรปุขอ้มลูของบรษิทัฯ 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107547000079 

วันจดทะเบียนบริษัท 11 กุมภาพันธ์ 2547 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 930,244,840 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 1.60 บาทต่อหุ้น 

จ านวนหุ้น 581,403,025 หุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage – Securities) 

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

(2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Brokerage – Derivatives) 

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

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

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

บริการด้านวาณิชธนกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ มีดังนี้ 

 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & Offering) 

 การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting) 

 การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

 การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation) 

 การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring) 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) 

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

(4) ธุรกิจการลงทุน (Investment) 

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

(5) ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) 

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

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

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

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

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

(8) ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) 

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

(9) ธุรกิจตราสารหนี้ 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทยในการให้บริการ
เป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้และหุ้นกู้ให้แก่นัก
ลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการด าเนินธุรกิจตราสารหนี้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดการ
ให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) ตราสารหนี้ ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่านตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนในตราสารหนี้กับบริษัทฯ 

 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

21 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด  

ล าดบั รายชือ่ จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

170,269,978 29.29 

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

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

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

5.  นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 33,800,600 5.81 

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

7.  นางสุพร วัธนเวคิน 13,348,227 2.30 

8.  นายชวัล เจียรวนนท ์ 9,500,000 1.63 

9.  นางศิรินดา ธนาวิศรุต 6,000,000 1.03 

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

11.  อื่น ๆ 140,681,743 24.20 

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

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 

2.  นายวรภัค ธันยาวงษ์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง 

3.  นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการผู้อ านวยการ  

4.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ 

5.  นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน กรรมการ 
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ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

6.  นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 

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

8.  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

9.  นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

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

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536092404 

วันจดทะเบียนบริษัท 13 สิงหาคม 2536 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 400,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น 

จ านวนหุ้น 40,000,000 หุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

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

ล าดบั รายชือ่ 

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

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่น 
การถอืหุน้  
(รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

เนจเม้นท ์จ ากัด 
1 0.00 - 0.00 - 0.00 

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

โภคาชัยพัฒน ์
1 0.00 - 0.00 - 0.00 

7.  ม.ล. สุทธิมาน  
โภคาชัยพัฒน ์

1 0.00 - 0.00 - 0.00 

8.  นางสาว ยพุดี  
เทพเรืองชัย 

1 0.00 - 0.00 - 0.00 

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

กาญจนประภาศ 
- 0.00 2 0.00 2 0.00 

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

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายวราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ 

2.  นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการ 

3.  นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการ 

4.  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ 

5.  นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการ 

6.  นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ 
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รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายวราห์  สุจริตกุล ประธานกรรมการ 

2.  นางสาววีณา  เลิศนิมิตร Executive Chairman 

3.  นายกิตติพงษ์  เลิศวนางกูร กรรมการผูอ้ านวยการ 

4.  นางศนิษฐา  อัศวจินดา กรรมการผูจ้ัดการ 

5.  นายอัสสเดช  คงสิริ กรรมการผูจ้ัดการ 

6.  นายวิกรม  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ัดการ 

7.  นางจารีรัตน์  บุลสุข กรรมการผูจ้ัดการ 

8.  นางสาวทิพวรรณ  ดอกไม้หอม กรรมการผูจ้ัดการ 

9.  นางสาวชมพูนุท  บุญสัมพันธ์ กรรมการผูจ้ัดการ 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดและเงือ่นไขทีส่ าคญัในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ 

ประเภทและลักษณะหลักทรพัย์ที่ท าการเสนอซื้อ 

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

อัตราส่วนและราคาการแลกหลกัทรพัย ์

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

ช่วงระยะเวลารับซื้อ 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 วันท าการแต่ไม่เกิน 45 วันท าการ ซึ่งจะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป  

เงื่อนไขในการยกเลิกการท าเสนอซื้อ 

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

2. Hold Co. สงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับไป 

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

ช่วงเวลาที่ผูแ้สดงเจตนาหลักทรัพยส์ามารถยกเลกิการเสนอขาย 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันท าการแรกของช่วงระยะเวลารับซื้อ 
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เอกสารแนบ 4 
ขัน้ตอนและก าหนดเวลาของการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และกจิการ 

ประมาณการเวลา ขัน้ตอนด าเนนิการ 

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

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

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

ภายในเดอืนมนีาคม 2565 บริษัทฯ ด าเนินการให้มีการจัดตั้ง Hold Co.  

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

ตน้เดอืนพฤษภาคม 2565 
 

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

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

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

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

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

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

ปลายเดอืนพฤศจกิายน 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของ Hold Co. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

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

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

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

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

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

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

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

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

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

ก าไรจากเงินลงทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม-สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

- - 246 0.00 248 0.00 

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

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

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

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

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

รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั-สุทธจิาก
ภาษีเงินได ้

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

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั:       
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิ
จากภาษเีงินได ้

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

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม-สุทธิ
จากภาษเีงินได ้

- - 246 0.01 1 0.00 

รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิ
จากภาษเีงินได ้

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

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

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

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

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

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

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 ได้มีมติอนุมัติ
การโอนหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัท
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“FSSIA”) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”)1 รวมถึงหุ้นของบริษัทที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจทางการเงิน เช่น Digital Asset Broker, ICO Portal และธุรกิจอื่น ๆ ให้บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน)” (Finansia X 
Public Company Limited) (“Hold Co.”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ในราคามูลค่าตามบัญชี 
โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย เพื่อให้การจัดการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของ Hold Co. โดยตรง (“การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co.”)  

ทั้งนี้ การด าเนินการข้างต้นเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติในวันที่ 29 เมษายน 2565 (“แผนการปรบัโครงสรา้งฯ”) ซึ่งภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ จะมีการจัดตั้ง Hold Co. ขึ้น
ใหม่เพื่อท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบรษิัทฯ โดยก าหนดวิธีช าระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Hold Co. เพื่อเพิกถอนหุน้สามัญของบรษิทั
ฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และน าหุ้นสามัญของ Hold Co. เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แทน โดยเมื่อการด าเนินการข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะด าเนินการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. โดยบริษัทฯ คาดว่าการ
โอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะเสร็จสิ้นภายในปี 2566 

อนึ่ง การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่
ให้ Hold Co. ซึ่งค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 21.38 ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น 
รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปประกาศก าหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในการนี้ บริษัทฯ ขอรายงานสารสนเทศของการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ ่งอยู ่ระหว่างการเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติในวันที ่   

                                                           
1 ตามมต ิท ี ่ประช ุมคณะกรรมการบร ิษ ัท คร ั ้ งท ี ่  3/2565 ซ ึ ่ งประช ุมเม ื ่อว ันท ี ่  24 ก ุมภาพันธ ์  2565 (1) บร ิษ ัทฯ จะด  าเน ินการให ้  FSSIA ซื ้อห ุ ้นของ FSL จากบร ิษ ัท ฟ ิน ันซ ่า จ  าก ัด (มหาชน)  
("FNS”) และบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 และ (2) บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดจะด าเนินการซ้ือหุ้นของ FSSIA จาก FSL ในสัดส่วนร้อยละ 3.75  
บริษ ัทฯ คาดว่าการซื ้อขายห ุ ้นของ FSSIA และ FSL ข้างต้นจะเสร ็จส ิ ้นภายในไตรมาสท ี ่  2 ของปี 2565 และคาดว่าการโอนห ุ ้นของบร ิษ ัทย ่อยที ่บร ิษ ัทฯ ถ ืออย ู ่ ให ้  Hold Co. จะเสร็จส ิ ้ นภายใน  
ปี 2566 อย่างไรก็ตาม การซ้ือขายหุ้นของ FSSIA และ FSL ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากการด าเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติการซ้ือขายหุ้นจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ FNS  



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

2 
 

29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.1 และบริษัทฯ คาดว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะเสร็จ
สมบูรณภ์ายในปี 2566 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

2.1 หุ้นสามญัของ FSSIA2 

ผูซ้ือ้: Hold Co. 

ผูข้าย: บริษัทฯ 

2.2 หุ้นสามญัของ FSL2 

 ผูซ้ือ้: Hold Co. 

ผูข้าย: FSSIA (ผู้ขาย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

2.3 หุ้นของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจ Digital Asset Broker, ICO Portal และธุรกิจอื่น ๆ 

ผูซ้ือ้: Hold Co. 

ผูข้าย: บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

Hold Co. ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่ง ณ วันที่มีการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่
ตอบรับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพกิถอนหลักทรัพย์บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้ถือหุ้น
ของ Hold Co.  

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น   
ซึ่งได้แก่ (1) หุ้นสามัญของ FSSIA จ านวน 79,997 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 (2) หุ้นสามัญของ FSL (ผ่าน 
FSSIA) จ านวน 39,999,995 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 และ (3) หุ้นของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขยายธุรกิจทาง
การเงิน เช่น Digital Asset Broker, ICO Portal และธุรกิจอื่น ๆ ให้ Hold Co. 

                                                           
2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (1) บริษัทฯ จะด าเนินการให้ FSSIA ซื้อหุ้นของ FSL จาก FNS และบริษัทย่อย ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 และ (2) 
บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดจะด าเนินการซ้ือหุ้นของ FSSIA จาก FSL ในสัดส่วนร้อยละ 3.75  
บริษัทฯ คาดว่าการซ้ือขายหุ้นของ FSSIA และ FSL ข้างต้นจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 และคาดว่าการโอนหุ้นของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะเสร็จสิ้นภายในปี 2566 อย่างไรก็ตาม การซ้ือ
ขายหุ้นของ FSSIA และ FSL ยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากการด าเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติการซ้ือขายหุ้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FNS  
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ทั ้งน ี ้  บร ิษ ัทฯ จะด  าเน ินการให ้ม ีการ โอนหุ ้นของบร ิษ ัทย ่อยทั ้งหมดที ่ถ ือโดยบร ิษ ัทฯ ไม ่ว ่าโดยทางตรงหร ือทางอ ้อม ณ วันท ี่  
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น ให้แก่ Hold Co. เมื่อเงื่อนไขที่ส าคัญดังต่อไปนี้บรรลุผลส าเร็จ 

(ก) บร ิษ ัทฯ จะต ้องได ้ร ับมติอนุม ัต ิจากที ่ประช ุมผ ู ้ถ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสียงไม ่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ  านวนหุ ้นท ั ้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ  ซึ่งรวมถึงการโอนหุ้นของบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. 

(ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากบัดูแลธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ  

(ค) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก .ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ Hold Co. พร้อมกับการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

(ง) ภายหลังการแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ Hold Co. ซึ่งเป็นผลจากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทฯ เสร็จ
สิ้น จ านวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

(จ) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ  

(ฉ) ตลาดหลักทรพัย์ฯ รับหุ้นของ Hold Co. เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แทนหลักทรพัย์ของบริษัทฯ  

(ช) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติ การอนุญาต และ/หรือ ความเห็นชอบอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึงการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. 

3.2 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

สินทรัพย์ทีจ่ าหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 หุ้นสามัญของ FSSIA 

หุ้นสามัญใน FSSIA จ านวน 79,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA  

ข้อมูลทั่วไปของ FSSIA 

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556122317 

เบอร์โทรศัพท์ 0 2611 3562  

เบอร์โทรสาร 0 2611 3551  

วันจดทะเบียนบริษัท 1 สิงหาคม 2556 

ทุนจดทะเบียนและ 
ทุนช าระแล้ว 

8,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น 

จ านวนหุ้น 80,000 หุ้น 

 รายชื่อกรรมการของ FSSIA ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ 

2.  นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 

3.  นายสุวัฒน์ สินสาฎก กรรมการ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ FSSIA ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565  

ล าดบั รายชือ่ ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2565 ณ วนัทีก่ารปรบัโครงสรา้ง
เสรจ็สิน้ 

ภายหลงัการเขา้ท ารายการ 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้  

(รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้  

(รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอื
หุน้  

(รอ้ยละ) 

1.  บริษัทฯ  76,997 96.25 79,997 100.00 - 0.00 
2.  FSL 3,000 3.75 - 0.00 - 0.00 
3.  Hold Co.  - 0.00 - 0.00 79,997 100.00 
4.  นายช่วงชัย นะวงศ์ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
5.  นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
6.  นางสาวกนกพร ข าสอางค์ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

รวม 80,000 100.00 80,000 100.00 80,000 100.00 
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นิติบุคคลอื่นที่ FSSIA ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565 FSSIA ไม่ได้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นใดตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม หาก FSSIA ซื้อหุ้นของ FSL 
เสร็จสมบูรณ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 FSSIA จะถือหุ้นสามัญใน 
FSL จ านวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ FSL ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อขายหุ้นของ FSL ข้างต้นจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

สรุปงบการเงินของ FSSIA 

 หนว่ย: พนับาท  

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

งบก าไรขาดทนุ 

รายได้รวม 42,963 44,685 45,205 53,902 
ค่าใช้จ่ายรวม 39,531 45,288 55,154 52,757 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,433 (603) (9,949) 1,145 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,952 (485) (9,721) 1,284 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรัพย์ 31,989 28,714 27,675 29,188 
รวมหนี้สิน 8,685 11,348 17,366 16,126 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,641 20,030 10,309 13,062 

3.2.2 หุ้นสามัญของ FSL  

หุ้นสามัญใน FSL จ านวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหนา่ย
ได้แล้วทั้งหมดของ FSL  

ข้อมูลทั่วไปของ FSL 

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธ ุรก ิจหล ักทร ัพย ์ท ี ่ ได ้ร ับ ใบอน ุญาตประกอบธ ุรก ิจหล ักทร ัพย ์ครบท ุกประเภท ได ้แก ่   
(1) การเป ็นนายหน้าซ ื ้อขายหล ักทร ัพย์ (2) การค้าหลักทร ัพย์ (3) การเป ็นท ี ่ปร ึกษา 
การลงทุน (4) การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ (5) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
นอกจากนี้ FSL ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน FSL มุ่งเน้นการให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ ทั้งในด้าน (1) การประเมิน
มูลค่า (Valuation) (2) การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) (3) การจัดหาแหล่ง
เงินทุนและเงินกู้ (Equity and Debt Financing) (4) การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial 
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Restructuring) (5) การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate Restructuring) ตลอดจน (6) การ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ (Independent Financial Advisor) นอกจากนี้ยังให้บริการเป็น (7) 
ที ่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Offering) ซึ ่งรวมถึง 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) (8) การน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listing) และ (9) 
การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์  (Underwriting) เช่น การจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น อีกทั้ง FSL ยังมีการให้บริการในธุรกิจการเป็นที่
ปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ (Wealth Management) ได้แก่ หน่วยลงทุนและตราสารหนี้ให้แก่
ลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้ารายย่อยและสถาบัน รวมทั้งรับเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้กับกองทุนจัดตั้ง
ใหม่และตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536092404 

เบอร์โทรศัพท์ 02-697-3800 

เบอร์โทรสาร 02-638-0301 

วันจดทะเบียนบริษัท 13 สิงหาคม 2536 

ทุนจดทะเบียนและ 
ทุนช าระแล้ว 

400,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น 

จ านวนหุ้น 40,000,000 หุ้น 

รายชื่อกรรมการของ FSL ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 

1.  นายวราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ 

2.  นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการ 

3.  นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการ 

4.  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ 

5.  นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการ 

6.  นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของ FSL ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายชือ่ ณ วนัที ่23 มนีาคม 2565 ณ วนัทีก่ารปรบัโครงสรา้งเสรจ็สิน้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอื
หุน้  

(รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอื
หุน้ (รอ้ยละ) 

จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอื
หุน้ (รอ้ยละ) 

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

เนจเม้นท ์จ ากัด 
1 0.00 - 0.00 - 0.00 

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

โภคาชัยพัฒน ์
1 0.00 - 0.00 - 0.00 

7.  ม.ล. สุทธิมาน  
โภคาชัยพัฒน ์

1 0.00 - 0.00 - 0.00 

8.  นางสาว ยพุดี  
เทพเรืองชัย 

1 0.00 - 0.00 - 0.00 

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

กาญจนประภาศ 
- 0.00 2 0.00 2 0.00 

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

นิติบุคคลอื่นที่ FSL ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

-ไม่ม-ี 

สรุปงบการเงินของ FSL  

 หนว่ย: พนับาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564(*) 

งบก าไรขาดทนุ 

รายได้รวม 312,303 74,658 360,748 229,336 
ค่าใช้จ่ายรวม 220,941 123,821 245,899 165,087 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 91,362 (49,163) 114,849 64,249 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 70,861 (39,797) 91,792 51,177 
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 หนว่ย: พนับาท 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564(*) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รวมสินทรัพย์ 970,922 777,708 982,528 884,169 
รวมหนี้สิน 111,625 31,156 157,126 94,042 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 859,297 746,552 825,402 790,127 

หมายเหตุ: (*) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 FSL ได้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของ FSL จ านวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 700,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 400,000,000 บาท โดยการลดจ านวนหุ้นของ FSL และคืนเงินค่าหุ้นตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น และเมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2565 FNS ได้จ าหน่ายพื้นที่ส านักงานของ FNS ให้แก่ FSL โดยการหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ระหว่าง FNS และ FSL ท าให้ สินทรัพย์ 
หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของ FSL หลังการลดทุนเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้ สินทรัพย์ 578,146 พันบาท หนี้สินเท่ากับ 87,958 พันบาท และส่วนของผู้
ถือหุ้นเท่ากับ 490,188 พันบาท 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

เกณฑก์ารค านวณขนาด
รายการ  

สตูรการค านวณ  ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์สินทรัพยท์ี่ม ี
ตัวตนสุทธิ (NTA) 

NTA ของบริษัททีจ่ าหน่ายไป x สัดสว่นทีจ่ าหน่ายไป / NTA ของบริษทัฯ ตามงบการเงิน
รวม 
= ((100%*480,219 พันบาท)+(100%*11,941 พันบาท)) / 2,301,747 พันบาท  

ร้อยละ 21.38 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสุทธิของบริษัททีจ่ าหน่ายไป x สัดส่วนที่จ าหน่ายไป / ก าไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบ
การเงินรวม 
= ((100%*51,177 พันบาท)+(100%*1,284 พันบาท)) / 300,127 พันบาท  

ร้อยละ 17.48 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่ได้รับ / สินทรัพยร์วมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม 
= 503,250 พันบาท(*) / 7,047,213 พันบาท  ร้อยละ 7.14(*) 

4. เกณฑ์มูลค่าของ
หลักทรพัย ์

จ านวนหุ้นทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสินทรพัย์ / จ านวนหุ้นที่ออกจ าหนา่ยและช าระแล้ว 
ไม่สามารถค านวณได้เนือ่งจากมิได้เป็นการออกหลักทรพัย์เพื่อช าระค่าทรัพย์สิน 

หมายเหตุ:(*) ขนาดรายการมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจ านวน 503,250 พันบาท ค านวณจากจ านวนรวมของมูลค่าตามบัญชีและ/หรือ
มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุงของบริษัทที่จะมีการโอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.14 อย่างไรก็ตาม หาก
ค านวณรวมหนี้เงินกู้ของ FSSIA ที่อาจเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ อีกจ านวนประมาณ 490,000 พันบาท เพื่อเข้า
ท ารายการซื้อขายหุ้น FSL ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 993,438 พันบาท และขนาดรายการมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งมีการ
ปรับปรุงมูลค่าจะเท่ากับร้อยละ 14.10 

ทั้งนี้ การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตาม
ประกาศรายการจ าหน่ายไปหรือจ าหน่ายไป โดยขนาดรายการของธุรกรรมการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. ซึ่งค านวณ
ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 21.38 ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้
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ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น 
รายการนี้จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่า
กว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปประกาศก าหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

(ก) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะค านวณจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยที่จะโอนไปยัง Hold Co. ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ 
งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณการว่ามูลค่ารวมของการโอนย้ายบริษัทย่อยเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 503,250,339 บาท ซึ่งอ้างอิงมาจาก
มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSSIA และมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ตามสัดส่วนการถอื
หุ้นตามที่ระบุในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ข้างต้น  

อย่างไรก็ดี มูลค่ารวมของการโอนย้ายบริษัทย่อยสุดท้ายจะมิได้เป็นไปตามมูลค่ารวมของการโอนย้ายเบื้องต้น เนื่องจากต้องมีการ
ปรับปรุงมูลค่าให้เป็นมูลค่า ณ งบการเงินงวดล่าสุดที่ใกล้เคียงกับวันโอนย้ายบริษัทย่อยมากที่สุด 

(ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยที่จะโอน
ไปยัง Hold Co. ตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการเสร็จสิน้ โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่
ละบริษัทดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย 

(ค) วิธีการช าระค่าตอบแทน 

Hold Co. จะช าระราคาขายเป็นเงินสด โดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่จะตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

6. มูลค่าของทรัพย์สินที่จ าหน่ายไป 

มูลค่าของทรัพย์สินที่จ าหน่ายไปจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการปรบั
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น 

ทั้งนี้ มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 503,250,339 บาท ซึ่งอ้างอิงมาจากมูลคา่ตาม
บัญชี (Book value) ของ FSSIA และมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ระบุในข้อ 
3.2.1 และ 3.2.2 ข้างต้น ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13,062,400 บาท และ 490,187,939 บาท ตามล าดับ 

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีแผนจะน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้ในการช าระหนี้ของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  

การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. จะท าให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ไม่ซับซ้อน โดย Hold Co. จะ
สามารถก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มได้โดยตรงซึ่งง่ายกว่าการก ากับดูแลผ่านไปเป็นทอด ๆ อีกทั้งภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ การส่งผ่านผลประโยชน์ เช่น 
เงินปันผลของแต่ละบริษัทให้กับ Hold Co. จะไม่มีภาระภาษีซ ้าซ้อน ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ในอนาคต 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนหุ้นของบริษทัย่อยที่
บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้โครงสร้างการถือ
หุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ไม่ซับซ้อน และท าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. ในอนาคต 

ทั้งนี้ ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชี (Book value) ของหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยที่จะโอนไปยัง 
Hold Co. ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น โดยอ้างอิงจากงบการเงินของแต่ละบริษัท
ดังกล่าว ณ งบการเงินงวดล่าสุดก่อนการโอนย้ายบริษัทย่อย 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ  9 ข้างต้น 

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น  
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ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เกีย่วกบัผลกระทบเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

1. ภาพรวมเกีย่วกบับรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ”) 

ข้อมูลทั่วไป 

ชือ่บรษิทั บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ ่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศิเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และชั้น 25 ถนนพระราม 1  

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
เลขทะเบยีนนติบิคุคล 0107547000079 
วนัจดทะเบยีนบรษิทั 11 กุมภาพันธ์ 2547 
ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 930,244,840 บาท 
มลูคา่ทีต่ราไว ้ 1.60 บาทตอ่หุ้น 
จ านวนหุน้ 581,403,025 หุ้น 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage – Securities) 

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ (mai) แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด 
(Cash Account) บัญชีที่วางหลักประกันเต็มจ านวน (Cash Balance) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) และลูกค้า
สามารถเลือกช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทางคือ การซื้อขายผ่านผู้แนะน าการลงทุน และการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Finansia 
HERO เป็นระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่สามารถส่งค าสั่งได้รวดเร็ว รองรับการท างานทั้งแบบ Mobile ซึ่งเรียกว่า Mobile Trading System 
(MTS) ที่รองรับทั้ง iOS และ Android และ Desktop ซึ่งเรียกว่า Home Trading System (HTS)  

(2) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Brokerage – Derivatives) 

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้
ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange “TFEX”) และบริษัท ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Thailand Clearing House “TCH”) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ยังได้เปิดบริการรับเข้าเป็นคู่สัญญาของ Single Stock Future ผ่านกระดานซื้อขายรายใหญ ่เพื่อช่วย
เสริมสภาพคล่องของ Single Stock Futures 
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(3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่าง ๆ ทีมงานด้านวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคลากร
หลักที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีความรู้ในด้านตลาดทุนอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจ าก
ส านักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 และยังได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย 

บริการด้านวาณิชธนกิจที่บริษัทฯ ให้บริการ มีดังนี้ 

 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Securities Issuance & 
Offering) 

 การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Securities Underwriting) 

 การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

 การประเมินมูลค่ากิจการ (Corporate Valuation) 

 การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring) 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) 

 การเข้าท ารายการประเภทต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส านักงาน ก .ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เช่น การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือการเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน การ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 

(4) ธุรกิจการลงทุน (Investment) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายค้าหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้น
กู้ หน่วยลงทุน หรือลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้กฎระเบียบที่ทางการก าหนดอย่างเคร่งครัด และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าทั้งใน
ระยะสั้นและลงทุนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากก าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ 

(5) ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) 

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย Derivative Warrants (DW) ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในลักษณะการเสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย DW ทั้งหมดจ านวน 108 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็น
อย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระยะยาวในระดับ “BBB+(tha)” มีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ “Stable” หรือ 
“แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่” ในขณะเดียวกัน เครดิตในประเทศระยะสั้นระดับ “F2(tha)” จากบริษัท Fitch Ratings (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2565  
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(6) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า (Wealth Management) 

บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่
ผ่านมา ท าให้บริษัทฯ สามารถให้บริการในลักษณะการรับบริหารจัดการสินทรัพย์ (Portfolio Management) โดยทีมงานผู้จัดการกองทุนส่วน
บุคคล ภายใต้กรอบที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการลงทุน ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
มากขึ้น ซึ่งทางทีมงานกองทุนส่วนบุคคลมีนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์ อาทิเช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนทางเลือก
อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง โดยมีการติดตามและรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
สรรหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

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

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 และเริ่ม
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยจัดให้ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ 
สามารถด าเนินการตามความประสงค์ การท าธุรกรรมนี้ส่งเสริมให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน และยั ง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิม่ผลตอบแทนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอืน่ ๆ ของบริษัท
ฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ 
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าใช้บริการธุรกรรมอย่างกว้างขวาง  

(8) ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) 

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้กว่า 25 ประเทศ 
36 ตลาดทุนทั่วโลก โดยระบบซื้อขายอ านวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชี
ครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการช าระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi-Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ (FCD: Foreign 
Currency Deposit Account) ลูกค้าสามารถย้ายเงินลงทุนจากตลาดอื่นไปสู่ตลาดที่มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา ด้านการ
ช าระราคาระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้ท าธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการช าระราคาระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการช าระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ 

(9) ธุรกิจตราสารหนี้ 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) และตลาดตราสารหนี้แหง่ประเทศไทยในการ
ให้บริการเป็นตัวแทนและซื้อขายตราสารหนี้ ให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสาร
หนี้และหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน และเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ซึ่งการด าเนินธุรกิจตราสารหนี้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) ตราสารหนี้ ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้คงที่ผ่าน
ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการการลงทุนในตราสารหนี้กับ
บริษัทฯ 
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2. การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ 

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

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

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

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

2562 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 
สว่นของเจา้ของ       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน: หุ้นสามัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1.60 บาท 

930,245  930,245  930,245  

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว: หุ้นสามญั 
581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 620,893 14.52 620,893 10.44 620,893 8.81 
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 323 0.01 323 0.01 323 0.00 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทยอ่ย (252) (0.01) (252) (0.00) (252) (0.00) 

ก าไรสะสม       
จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 78,641 1.84 83,019 1.40 93,024 1.32 
ยังไม่ได้จัดสรร 725,419 16.96 803,461 13.51 1,045,077 14.83 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินตรา
ต่างประเทศ-สุทธิจากภาษเีงินได ้

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

ก าไรจากเงินลงทุนทีก่ าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม-สุทธิจากภาษีเงินได ้

- - 246 0.00 248 0.00 

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

สนิทรพัย ์

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,277 ล้านบาท 5,947 ล้านบาท และ 7,047 ล้านบาท ตามล าดับ  เพิ่มขึ้นจ านวน 1,670 
ล้านบาท และ 1,100 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และ 19 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

1) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ส านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จ านวน 1,341 ล้านบาท และ
จ านวน 1,170 ล้านบาทในปี 2563 และปี 2564 ตามล าดับ เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 2563 สูงกว่า
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 2562 และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 2564 สูงกว่ามูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งสอดคล้องไปกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น 

2) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 279 ล้านบาทในปี 2563 เนื่องจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทน
ม า ต ร ฐ า น ก า ร บ ั ญ ช ี ฉ บ ั บ ท ี ่  17 เ ร ื ่ อ ง ส ั ญญ า เ ช ่ า  แ ล ะ ก า ร ต ี ค ว า ม ม า ต ร ฐ า น บ ั ญ ช ี ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  ม า ต ร ฐ า น 
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของ
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต ่า  บริษัทฯ จึงรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการ
ปรับปรุงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

หนีส้นิ 

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 1,928 ล้านบาท 3,516 ล้านบาท และ 4,356 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 1,588 ล้าน
บาท และ 840 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 และ 24 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

1) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จ านวน 988 ล้านบาท และจ านวน 1,095 ล้านบาทในปี 2563 และปี 2564 
ตามล าดับ เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 2563 สูงกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 
2562 และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 2564 สูงกว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 วันท าการสุดท้ายของปี 2563 ซึ่ง
สอดคล้องไปกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น 

2) การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ที่ออก จ านวน 579 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่ม
มากขึ้น ท าให้นักลงทุนต้องการใช้บริการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ยังมีการน าเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการ
พัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์ของบริษัทฯ คือ Finansia HERO เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างทันท่วงที 

สว่นของเจา้ของ 

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 2,348 ล้านบาท  2,431 ล้านบาท และ 2,691 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น
จ านวน 82 ล้านบาท และ 260 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และ 11 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรเบ็ดเสร็จรวมของ
บริษัทฯ ปี 2563 และปี 2564 จ านวน 82 ล้านบาท และจ านวน 295 ล้านบาท ตามล าดับ กอปรกับบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 จ านวน 35 ล้านบาท    
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งบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562, 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

รายได ้       
รายได้ค่านายหน้า 914,155 70.57 1,314,752 75.25 1,930,020 80.53 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 81,389 6.28 122,787 7.03 113,985 4.76 
รายได้ดอกเบี้ย 113,269 8.74 84,769 4.85 130,223 5.43 
ก าไร(ขาดทุน)และผลตอบแทนจากเครื่องมือทาง
การเงิน 

140,555 10.85 168,834 9.66 165,614 6.91 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,044 0.31 5,263 0.30 3,080 0.13 
รายได้อื่น 41,903 3.23 50,700 2.90 53,629 2.24 
รวมรายได ้ 1,295,315 100.00 1,747,104 100.00 2,396,551 100.00 
คา่ใชจ้า่ย       
ค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 796,367 61.48 942,793 53.96 1,243,179 51.87 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 218,920 16.90 231,920 13.27 277,956 11.60 
ค่าใช้จา่ยดอกเบี้ย 28,168 2.17 34,721 1.99 47,598 1.99 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสญู (โอนกลบั) (49) (0.00) - - - - 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น - - 10,885 0.62 3,363 0.14 
ค่าใช้จา่ยอื่น 421,995 32.58 422,498 24.18 448,459 18.71 
รวมคา่ใชจ้า่ย 1,465,401 113.13 1,642,817 94.03 2,020,554 84.31 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (170,086) (13.13) 104,287 5.97 375,997 15.69 
ภาษีเงินได ้ 32,003 2.47 (22,231) (1.27) (75,822) (3.16) 
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัป ี (138,083) (10.66) 82,055 4.70 300,175 12.53 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่       
รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุใน
ภายหลงั: 

      

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ-สุทธิจากภาษเีงินได ้

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

รายการที่จะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนใน
ภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได ้

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

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุ
ในภายหลงั: 

      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได ้

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

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่า
ยุติธรรม-สุทธิจากภาษีเงินได ้

- - 246 0.01 1 0.00 
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รายการ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 
พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

รายการที่จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง-สุทธิจากภาษเีงินได ้

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรับป ี (8,941) (0.69) (140) (0.01) (4,886) (0.20) 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัป ี (147,024) (11.35) 81,915 4.69 295,289 12.32 
การแบง่ปนัก าไร(ขาดทนุ)       
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ (138,065) (10.66) 82,420 4.72 300,127 12.52 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 

(18) (0.00) (365) (0.02) 48 0.00 

 (138,083) (10.66) 82,055 4.70 300,175 12.53 
การแบง่ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม       
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ (147,001) (11.35) 82,280 4.71 295,186 12.32 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 

(23) (0.00) (365) (0.02) 103 0.00 

 (147,024) (11.35) 81,915 4.69 295,289 12.32 
ก าไรตอ่หุน้       
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ 
(หน่วย: บาทต่อหุ้น) 

(0.24)  0.14  0.52  
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ผลการด าเนนิงาน 

รายได ้

รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 – 2564 มีจ านวน 1,295 ล้านบาท 1,747 ล้านบาท และ 2,397 ล้านบาท ตามล าดับ  เพิ่มขึ้นจ านวน 452 
ล้านบาท และ 649 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และ 37 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

1) รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น ในปี 2563 และปี 2564 จ านวน 401 ล้านบาท และ 615 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 และ 47 ตามล าดับ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity Market) เป็นส าคัญ ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 90 และ 93 ของรายได้ค่านายหน้ารวม ตามล าดับ 

2) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เพิ่มขึ้นในปี 2563 จ านวน 41 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากรายได้
จ า กก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ห ล ั ก ท ร ั พ ย ์ ท ี ่ เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น แ ล ะ ร า ย ไ ด ้ จ า ก า ร จ ั ด จ  า ห น ่ า ยห ล ั ก ท ร ั พ ย ์ แ ล ะ ก า ร เ ป ็ น ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า ท า ง 
การเงินทีเ่พิ่มขึน้ ซึง่เป็นเพราะจ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีจ านวนทีเ่พิ่มขึน้จาก 13 หลักทรัพย์เป็น 15 
หลกัทรัพย์ รวมถึงบริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากนักลงทุนและมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น  

3) รายได้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นในปี 2564 จ านวน 45 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากจ านวน 1,162 ล้านบาทในปี 2563 มาเป็นจ านวน 1,966 ล้านบาทในปี 2564 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 69 จากปี 2563 ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น 

4) ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึน้ในปี 2563 จากปีก่อนหน้าจ านวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สาเหตุ
หลักมาจากก าไรจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยจาก 40 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 177 ล้านบาทในปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ธุรกรรมในธุรกิจตราสารอนุพันธ์ 

ก าไร 

ก าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 – 2564 มีจ านวน (138) ล้านบาท 82 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจ านวน 220 ล้าน
บาท และ 218 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 159 และ 266 ตามล าดับ  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าและรายได้ดอกเบี้ย 
เป็นผลมาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น และนักลงทุนเชื่อว่า  สามารถเก็งผลก าไรจากการลงทุนและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์มากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ เนื่องจากภาวะที่ตลาดเกิดความผันผวนจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการที่เพิ่มมากขึ้นจากงานวาณิชธนกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงการให้บริการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล (Wealth Management) อีกด้วย  
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3. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ("แผนการปรบัโครงสรา้งฯ”) 
ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้
บริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน)” (Finansia X 
Public Company Limited) ("Hold Co.”) ("การโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co.”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับ
โ ค ร ง ส ร ้ า ง ฯ  ด ั ง ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ป ร า ก ฏ แ ผ น 
การโอนหุ้นของบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ดังนี้ 

3.1 ผลกระทบต่อบริษัทฯ 

3.1.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

ภายใต้สมมติฐานว่าการซื้อหุ้นของ (1) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด (“FSL”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 และ (2) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“FSSIA”) ในสัดส่วนร้อยละ 3.75 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เมื่อบริษัทฯ ด าเนินการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ซึ่งรวมถึง FSL 
และ FSSIA) ให้ Hold Co. ตามแผนการการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566 บริษัทฯ จะไม่สามารถรับรู้ผลการด าเนินงานของบริษัท
ย่อย (ซึ่งรวมถึง FSL และ FSSIA) ได้  อย่างไรก็ดี ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในงวดบัญชีดังกล่าวอาจมีรายได้และก าไรหรือขาดทุนจากการ
ขายเงินลงทุนใน FSSIA และ FSL ซึ่งเท่ากับผลต่างของราคาขาย (ซึ่งเป็นราคามูลค่าตามบัญชี) และราคาทุน  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีสภาพคล่อง
เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้ Hold Co. 

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

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

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

3.1.2 ผลกระทบทางบัญชี และภาษีจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ  

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นประสบผลส าเร็จ ภายหลังจากที่บริษัทฯ โอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ (ซึ่งรวมถึง FSL และ FSSIA) 
ให้ Hold Co. เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย แต่จะมีการถือหุ้นในบริษัทร่วมซึ่งเหลืออยู่อีกหนึ่งบริษัท (กล่าวคือ SBIR) เท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท างบการเงินรวมอีกต่อไป ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ จะเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบทางภาษี เนื่องจากการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ Hold Co. เป็นการโอนหุ้นที่มูลค่าตามบัญชี การ
ด าเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภาระภาษีในส่วนของผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาที่โอนให้ Hold Co.  

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

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

3.2 ผลกระทบต่อ Hold Co. 

3.2.1 ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. 

ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ  ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. และบริษัทย่อยจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อน
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นรวมกับผลการด าเนินงานของ FSL ซึ่งสุทธิรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ FSL  

ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ  Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ Hold Co. ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น หาก Hold Co. 
สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  Hold Co. จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75 รายละเอียดของการรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. มีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางด้านล่างนี้ 

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

(1) ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co. ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ครบ
ร้อยละ 100  

หนว่ย: พนับาท 

 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

กรณซีือ้หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้อ้ยละ 100 

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

จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 581,403,025 581,403,025 581,403,025 
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หนว่ย: พนับาท 

 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

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

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

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 752 387 490 

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

มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 5.32 5.60  5.47 

(2) ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Hold Co ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 
751 

หนว่ย: พนับาท 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

กรณซีือ้หุน้ของบรษิทัฯ ไดร้อ้ยละ 75 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (133,410) 130,386 263,514 
จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น) 436,052,269 436,052,269 436,052,269 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.31) 0.30 0.60 
สินทรัพย์รวม  5,054,575  6,923,979 7,624,134 
หนี้สินรวม  1,958,775 3,667,413  4,442,376 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,321,287 2,442,134 2,385,951 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 774,514 814,423 795,807 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,095,801 3,256,566 3,181,759 
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น) 5.32 5.60 5.47 

 

 

                                                           
1เนื่องจาก FSSIA มีขนาดกิจการที่เล็ก งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จึงไม่แตกต่างจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคัญ ทั้งนี้ ตามงบเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7,002,998 พันบาท และหนี้สินรวมจ านวน 4,340,517 พันบาท     
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สมมติฐานส าคัญในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

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

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

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

3.3 ผลกระทบในด้านอื่นใดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Hold Co. 

3.3.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์และเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. 

(1) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลส าเร็จ 

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

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ Hold Co. สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
ห ุ ้ น ท ี ่ อ อ ก แ ล ะ จ  า ห น ่ า ย แ ล ้ ว ท ั ้ ง ห ม ด ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท ฯ  Hold Co. จ ะ ร ั บ ร ู ้ ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ ผ ลก า ร ด  า เ น ิ น ง า น ข อ ง  
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ Hold Co. เท่านั้น 

(2) กรณีแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ 

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

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

3.3.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ตอบรับค าเสนอซื้อหลักทรัพย์และเป็นผู้ถือหุ้นของ Hold Co. 

ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่ขายหุ้นโดยการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของ Hold Co. จะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ 
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(1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น 

เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการ  หุ้นดังกล่าวจะไม่มีราคาอ้างอิง ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 

(2) เสียภาษีเงินได้จากก าไรจากการขายหุ้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปในภายหลัง ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากก าไรจากการขายหุ้น 
(Capital Gain) จากการที่หุ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับการขายหุ้นอันเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ จะต้องเสียอากรแสตมป์ในการโอนหุ้นจากการที่หุ้นดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ส าหรับการขายหุ้น  ซึ่งจะยกเว้นเฉพาะ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน 

(3) ได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลง 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม โดยภายหลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ 
ภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น หากปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ Hold Co. บุคคลที่กระท าร่วมกับ Hold Co. 
(Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
(“พ.ร.บ. หลักทรพัย์ฯ”) ของ Hold Co. ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 100 ราย 
บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ตามหมวด 3/1 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนด และจะได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน Hold Co.  

(4) ไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

ในกรณีที่ Hold Co. เริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของธุรกิจใหม่ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะโอนขายให้ Hold Co. ภายใต้ธุรกรรมการการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ ให้ 
Hold Co. 

(5) ไม่สามารถถ่วงดุลอ านาจของ Hold Co. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ในกรณีที่ Hold Co. มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ 
จะท าให้การลงมติในเรื่องที่ส าคัญต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถผ่านได้ด้วยคะแนนเสียงจาก Hold Co. แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ผู้
ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ จะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านการลงมติของ Hold Co. ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ 
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(6) ผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ภายใต้การจัดการของ Hold Co. จะมีบริษัทหลักทรัพย์สองบริษัทที่ประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของทั้งสองบริษัท ในการนี้ 
Hold Co. จะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทด าเนินธุรกิจเช่นเดิมตามความถนัดของแต่ละบริษัทอย่างเสรี อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง
สองบริษัทประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เหมือนกัน แต่การด าเนินธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
ของทั้งสองบริษัทในปัจจุบันมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทฯ และ FSL มีกลุ่มลูกค้าหลักที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 
ประเภท IPOs นั้น บริษัทฯ จะเน้นลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โครงสร้างองค์กรมีความซับซ้อนน้อย ท าให้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ดังกล่าวใช้เวลาไม่มากนัก สามารถจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภท IPOs ดังกล่าวต่อนักลงทุนรายบุคคลของกลุ่มธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 หลักทรัพย์ต่อปี ในขณะที่ FSL จะเน้นลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ โครงสร้างองค์กรมีความซับซ้อนและใช้เวลา
ด าเนินงานเป็นเวลานาน รวมถึงมุ่งเน้นไปในธุรกิจพลังงาน ไฟฟ้า น ้ามันและปิโตรเคมีซึ่งเป็นความช านาญของทีมงานที่มีมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ 
Hold Co. จะท าการก ากับดูแลเรื่องความขัดแย้งดังกล่าวผ่านจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองบริษัท  

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

- นายชชัวาลย์ เจียรวนนท ์- 

(นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์) 
ประธานกรรมการ 
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แบบรายงานการขอถอนหุน้ 
ออกจากการเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

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

เรียน  กรรมการและผูจ้ัดการ 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

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

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธ ิ

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

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2547 

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 5.60 บาท/หุ้น เมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2565 

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ 

- ไม่ม ี- 

1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  

- ไม่ม ี- 

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบ)ุ  

- ไม่ม ี- 

2. ก าหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น  

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

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

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

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 

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

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

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

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อเป็นการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการ 

3) เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4) เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อน 

โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ปรากฏตามข้อ 1.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

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

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อ พร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

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

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

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)  

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

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อและส าหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด 

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด  

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด  

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ล าดบั รายชือ่ จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

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

170,269,978 29.29 

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

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

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

5.  นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 33,800,600 5.81 

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

7.  นางสุพร วัธนเวคิน 13,348,227 2.30 

8.  นายชวัล เจียรวนนท ์ 9,500,000 1.63 
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ล าดบั รายชือ่ จ านวน  
(หุน้) 

สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

9.  นางศิรินดา ธนาวิศรุต 6,000,000 1.03 

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

11.  อื่น ๆ 140,681,743 24.20 

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

6.2 จ านวนผู้ถือหุ้น 

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

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

7. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 

ล าดบั ชือ่ ต าแหนง่ สดัสว่นการถอืหุน้ 
(รอ้ยละ) 

1.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ - 

2.  นายวรภัค ธันยาวงษ์* รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและ
ก ากับความเสี่ยง 

- 

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

- 

4.  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ ์ กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ - 

5.  นางสาวกาญจนา วงศ์รตันกุลธน กรรมการ - 

6.  นางพรพริง้ สุขสันตสิุวรรณ กรรมการ - 

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

0.63 

8.  นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถู้กต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

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

 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  
การเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

และการโอนหุ้นของบริษัทย่อย 

ของ 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

เสนอต่อ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

จดัท ำโดย 

บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 

28 มีนาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

2 

สารบัญ 

หน้า 
บทสรุปผูบ้รหิำร 7

ส่วนท่ี 1 กำรขออนมุตัิแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 15

1. ลกัษณะและรำยละเอียดของรำยกำร 15
1.1 โครงสรำ้งกำรถือหุน้ตำมแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 19
1.2 ขอ้มลูของ Hold Co. 20
1.3 กำรก ำกบัดแูลกจิกำรภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 23
1.4 ขัน้ตอนและก ำหนดเวลำของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 25
1.5 ผลกระทบจำกกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 28

2. ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 33
2.1 ควำมสมเหตสุมผลของกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 33
2.2 ควำมสมเหตสุมผลของกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 37
2.3 ควำมสมเหตสุมผลของกำรโอนหุน้ของบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถืออยูใ่ห ้Hold Co. 42
2.4 ผลกระทบดำ้นภำษี 44

3. ควำมเป็นธรรมของรำคำและเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 46
3.1 ควำมเป็นธรรมของรำคำในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 46
3.2 ควำมเป็นธรรมของเงื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 47

ส่วนท่ี 2 สรุปควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 48

เอกสำรแนบ 1   ขอ้มลูสรุปของบรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 51

เอกสำรแนบ 2   ขอ้มลูสรุปของบรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 57

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   3  

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 ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   7  

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  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   8  

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. 
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ทัง้นี ้โครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรภำยหลงักำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร มีรำยละเอียดดงันี ้
 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการ 
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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. 
 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   26  

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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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 ้
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ  การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการโอนหุน้ของบริษัทย่อย 

 

   30  

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 
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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  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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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  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

1 

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 
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ตารางเปรยีบเทยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  
(เฉพาะสว่นทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัใหม ่

หมวดที ่2 หุ้นและผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อ
กรรมการอย่างน้อย (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและตรา
ประทับของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมาย
ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได ้

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อ
กรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและ
ตราประทับของบริษ ัทไว้ แต่ท ั ้งนี ้  คณะกรรมการสามารถ
มอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้ 

ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจ าน าหุ้นของบริษัท ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทรับจ าน าหุ้นของบรษิัทบริษัทจะเป็นเจ้าของ
หุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติ
ของที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทในส่วน
ที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปัน
ผล เนื่องจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไมเ่หน็ดว้ยเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความ
เป็นธรรม 
(2) บรษิัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน 
ในกรณีที่บรษิทัมกี าไรสะสมและสภาพคล่องสว่นเกนิ และการซื้อหุน้
คืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
ทั้งนี้ หุ้นที่บรษิทัถอือยูน่ัน้จะไมน่บัเปน็องคป์ระชมุในการประชมุผูถ้อื
หุ้น รวมทั้งไม่มีสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงิน
ปันผล 
บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที ่ซื ้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายหุ้น
ที่ซื้อคืนไมห่มดภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจะด าเนนิการลดทนุ
ที่ช าระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 
การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้
เป ็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก าหนดในกฎกระทรวง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่5 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการ
ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่
เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการ
ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่
เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของ
บริษัท 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17. ให ้ท ี ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง 
(1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 
เล ือกต ั ้ งบ ุคคลเด ียวหร ือหลายคนเป ็นกรรมการก ็ ได ้   
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17. ให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษ ัทตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง 
(1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 
เล ือกต ั ้ งบ ุคคลเด ียวหร ือหลายคนเป ็นกรรมการก ็ ได ้   
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่
ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
เท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ 
หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทสามารถส่งหนังสือเชญิประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนกิส์
ได ้

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ 
หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัทสามารถส่งหนังสือเชญิประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ได้ 
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หมวดที ่6 การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื ่องที ่จะเสนอต่อที ่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน 
ทั้งนี ้ สถานที่ที ่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที ่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ย
ตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื ่องที ่จะเสนอต่อที ่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้  ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์กอ่น
วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน การเปิดเผยค าบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด อนึง่ หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ทั้งนี ้ สถานที่ที ่จะใช้เป็นที ่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ 

หมวดที ่7 การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ี

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร 
ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ บ ร ิ ษ ั ท ย ั ง ม ี ย อ ด ข า ด ท ุ น ส ะ ส ม อ ย ู ่   
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า  ๆ กัน โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ ่ าย เง ินป ันผลระ หว ่ างกาลให ้ แก่  
ผู้ถือหุ ้นได้เป็นครั ้งคราว เมื ่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร 
ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ บ ร ิ ษ ั ท ย ั ง ม ี ย อ ด ข า ด ท ุ น ส ะ ส ม อ ย ู ่   
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการ
จ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ ่ าย เง ินป ันผลระหว ่ างกาล ให ้ แก่  
ผู้ถือหุ ้นได้เป็นครั ้งคราว เมื ่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วยดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด 
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หมวดที ่7/11 
การบรหิารงานของบรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษิทัใหญ่ 

ข้อ 46/1. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกลไกการก ากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการติดตามการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ 

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการตีความตามหมวดนี้ “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามค า
นิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ข้อ 46/2. ในกรณีท ี ่ข ้อบ ังค ับน ี ้ก  าหนดให ้การท ารายการหรือการด าเน ินการใด ๆ ของบร ิษ ัทต ้องได ้ร ับอนุม ัต ิจาก  
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่จัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวนั้น ภายหลังจากที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 46/3. การท ารายการ หรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทเข้าท ารายการ 

(1) การแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่
เสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
(WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่า
ไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และมีจ านวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ในบริษัท เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจ ากัดหรือเพื่อให้เป็นตามที่ก าหนดของข้อตกลงในการเข้าร่วม
กิจการที่บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญา 

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวนั้นจะต้องใช้สิทธิออกเสียงของตนในการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจในการใช้สิทธิออกเสียงที ่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทใหญ่ 

ทั้งนี้ ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี ้

(ก) ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทใหญ่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนของอย่างเหมาะสม 

(ข) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกนัการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น 

(ค) จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนที่แสดงได้ว่าบริษัทมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการท า
รายการที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ 

(ง) จัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทใ นการ
ติดตามดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท และการท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1 หมวดที ่  7/1 (การบริหารงานของบริษ ัทเพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามนโยบายของบริษ ัทใหญ่ ) เป ็นหมวดที ่ ได ้ม ีการเพิ ่มเต ิมข ึ ้นเพื ่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือห ุ ้นและ  

การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

(จ) จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้มีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทใหญ่ หรือบริษัท
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่
อนุมัติ 

(ฉ) เปิดเผย และน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่และบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ โดยแจ้งเรื ่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และบริษัทภายใน
ก าหนดเวลาที่สมควร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(ช) ด  า เน ินการให ้บร ิษ ัทเป ิดเผยข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับฐานะทางการเง ิน และผลการด  า เน ินงาน  
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญ
ของบริษัทให้บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทใหญ่ก าหนด 

(2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท ในกรณีที่บริษัท
จ่ายเงินปันผลต ่ากว่าที่ก าหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล หรือในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นจ านวน
รวมทั้งปีต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีของแต่ละบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
ใหญ่ไว้ก่อนแล้ว 

(3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่ส าคัญ เว้นแต่เป็นกรณีแก้ไขในเรื่องที่ก าหนดตามข้อ 46/4. ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจอนุมัติ (Table of 
Authorization) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่แล้ว 

ข้อ 46/4. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
และบริษัทใหญ่ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการส่งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของ
กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนนก่อนที่บริษัทจะด าเนินการดังกล่าว 

ข้อ 46/5. ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ก่อนที่บริษัทจะเข้าท ารายการ แล้วแต่กรณี โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าท า 

(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท 

(2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(3) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
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(4) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื ่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื ่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด หรือส่วนที่ส าคัญ 

(6) การกู ้ย ืมเง ิน การให้ก ู ้ ย ืมเง ิน การให้ส ินเช ื ่อ การค ้าประกัน การท านิต ิกรรมผูกพันบริษัทให ้ต้องรับ 
ภาระทางการเง ินเพิ ่มข ึ ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื ่นใดแก่บ ุคคลอื ่นที ่มิใช่  
ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม 

(7) การเลิกกิจการของบริษัท 

(8) รายการอ ื ่นใดท ี ่ ไม ่ ใช ่ รายการธ ุรก ิจปกต ิของบร ิษ ัท  และ เป ็นรายการท ี ่ม ีผลกระทบต ่อบร ิษ ัท  
อย่างมีนัยส าคัญ 

(9) การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทซึ่งไม่
เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

(10) การที่บริษัทเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทใหญ่หรือบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

ให้น าวิธีค านวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวโยง
กัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้หรือมา
ใช้โดยอนุโลมกับรายการดังกล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทจะเขา้
ท าเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่แล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ให้บริษัทเข้าท ารายการดงักล่าวได้ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว 

ข้อ 46/6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่มีการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่หรือมีหลักทรัพย์ของบริษัท
ใหญ่เป็นหลักทรัพย์อา้งองิ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทใหญ่หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทใหญ่ก าหนด 

ข้อ 46/7. ข้อก าหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยตามค านิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ประกอบธุรกิจหลักตามความในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ 
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ขอ้มลูกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุน้ 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ อาย ุ
(ป)ี 

ทีอ่ยู ่ การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระทีเ่สนอ 

1. พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

60 ส านักเลขานุการบริษัท
และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย ์
ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน)                     
เลขที่ 719 อาคาร MINT 
TOWER ชั้น 8  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  

วาระที ่1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่6 มีส่วนได้เสียพิเศษ 

(พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการช ุดย ่อยประจ  าป ี  
2565) 

วาระที ่7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

2. นายไพบูลย์ ศริิภาณุเสถียร กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

59 ส านักเลขานุการบริษัท
และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย ์
ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน)                     
เลขที่ 719 อาคาร MINT 
TOWER ชั้น 8  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

วาระที ่1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่6 มีส่วนได้เสียพิเศษ 

(พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการช ุดย ่อยประจ  าป ี  
2565) 

วาระที ่7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
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รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ อาย ุ
(ป)ี 

ทีอ่ยู ่ การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษในวาระทีเ่สนอ 

3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

72 ส านักเลขานุการบริษัท
และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
บริษัทหลักทรัพย ์
ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน)                     
เลขที่ 719 อาคาร MINT 
TOWER ชั้น 8  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

วาระที ่1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่6 มีส่วนได้เสียพิเศษ 

(พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการช ุดย ่อยประจ  าป ี  
2565) 

วาระที ่7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.1 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.2 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระที ่8.4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” รายละเอียดประวัติโดยย่อ
ของกรรมการบริษัทฯ” 
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ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16. ให ้บร ิษ ัทมีคณะกรรมการของบริษ ัทเพื ่อด าเนินกิจการของบริษ ัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน ้อยห ้า ( 5) คน แต ่ไม ่ เก ิน 
สิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข ้อความในวรรคหนึ ่งจะไม ่กระทบกระเท ือนสิทธ ิของกรรมการที ่ ได ้ร ับการแต่งตั ้งมาจาก พนักงานหรือล ูกจ ้างของบร ิษ ัท 
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13 

 

หมวดที ่6 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้ตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนงัสือจากผู้
ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ 
รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัด
ประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ป ร ะ ช ุ ม ต า ม ท ี ่ ก  า ห น ด ไ ว ้ ใ น ว ร ร ค ห น ึ ่ ง  ห า ก ว ่ า ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ผ ู ้ ถ ื อ ห ุ ้ น ไ ด ้ เ ร ี ย ก น ั ด เ พ ร า ะ ผ ู ้ ถ ื อ ห ุ ้ น ร ้ อ ง ข อ  
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณี นี้ให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ป ร ะ ธ านก รรมก าร เ ป ็ น ป ร ะ ธ าน ในท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม  ถ ้ า ไ ม ่ ม ี ร อ งป ร ะ ธานกรรมก ารหร ื อม ี แ ต ่ ไ ม ่ อ ย ู ่ ใ น ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม  ห ร ื อ  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 

ข้อ 36. ในการออกเส ียงลงคะแนนในที ่ประช ุมผู ้ถ ือห ุ ้น ให ้ถ ือว ่าห ุ ้นหนึ ่งมี เส ียงหนึ ่ง และผ ู ้ถ ือห ุ ้นคนใดมีส ่วนได ้ เส ียเป ็นพิเศษใน  
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีต่อไปนี ้  ให ้ถ ือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี ่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถ ือหุ ้นซึ ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

  (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลิกบริษัท 

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้ 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

 (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

 (6) กิจการอื่น ๆ 
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หมวดที ่7 

การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัชี 

 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชมุ
สามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนเสยีง และการแจง้ผลการนับคะแนน 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
 
วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 

 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะใน
วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 
วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) 
เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็น
กรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีกา ร
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออก
เสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม 

• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น
ก าหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว 

 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ  และ
ประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ 
จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการ
ประชุม 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัเอกสารและหลักฐานเพือ่เขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 • โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 17) 
2. กรณีมอบฉันทะ 
 • โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 17) 
 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 • หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทน

หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
 • กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
  – นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และ

รับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือ
ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ 

  – นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนังสือรับรองนติิ
บุคคล (Affidavit) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะตอ้งมี
หน่วยงานที่มีอ านาจรับรอง หรือโนตารีพับลิค (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี  

 • กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศท าหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการ
ท า Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รบั
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 

 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  พลต ารวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 
ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสมัพันธ์ บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)                      

เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
  นายนายไพบูลย์ ศิริภาณเุสถยีร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 

ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสมัพันธ์ บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)                      
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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  นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) 
ส านักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสมัพันธ์ บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)                      
เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

   
 • ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ ผ่าน E-mail address: companysecretary@fnsyrus.com หรือทางไปรษณีย์มายังส านักเลขานุการบริษัท
และผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร MINT TOWER ชั้น 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 658 9110 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 

   
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม 
 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการมรดก 

ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
   
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
   
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้ เป็นผู้อนุบาล

หรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
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หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนที่ _______________________________________ 

วันที ่_____   เดือน _____________   พ.ศ. ___________ 

(1) ข้าพเจ้า ________________________________________________________   สัญชาติ   __________________ 

อยู่บ้านเลขที่  ___________ ถนน  ____________________________________ ต าบล/แขวง____________________ 

อ าเภอ/เขต ________________________จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________ 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิทัหลกัทรัพย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน 

รวม___________________________ หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ _______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ ______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________________ เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

(1) ________________________________________________________________________อาย ุ______________ ป ี

 อยู่บ้านเลขที่ ________ถนน ________________________ต าบล/แขวง _________________________________ 

 อ าเภอ/เขต _________________________จังหวัด ______________________ รหัสไปรษณีย์ ______________   หรือ 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ __________________________________ 

(2) ________________________________________________________________________อาย ุ______________ ป ี

 อยู่บ้านเลขที่ ________ถนน ________________________ต าบล/แขวง ___________________________________ 

 อ าเภอ/เขต _________________________จังหวัด ______________________ รหัสไปรษณีย์ ______________   หรือ 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ___________________________________ 

(3) ________________________________________________________________________อาย ุ______________ ป ี

 อยู่บ้านเลขที่ ________ถนน ________________________ต าบล/แขวง _________________________________ 

 อ าเภอ/เขต _________________________จังหวัด ______________________ รหัสไปรษณีย์ ______________   หรือ 

 E-mail _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ____________________________ 

อากรแสตมป์ 20 
บาท 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวัน
ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 ลงชื่อ ___________________________________ ผู้มอบฉันทะ 

 (_________________________________) 

  

 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

 (_________________________________) 

  

 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

 (_________________________________) 

  

 ลงชื่อ _________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

 (_________________________________) 
 

หมายเหต:ุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

  
  
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ______________________________________ เขียนที่ ___________________________________________________ 
Shareholder registration number Written at 
 วันที_่_________ เดือน_______________ พ.ศ. _____________ 
 Date Month Year 
  
(1) ข้าพเจ้า________________________________________________________________ สัญชาติ __________________________ 
 I/We Nationality 
 อยู่บ้านเลขที่ _______ ซอย _____________________ ถนน ______________________ ต าบล/แขวง ___________________ 
 Residing/located at Soi Road Sub-district 
 อ าเภอ/เขต___________________________ จังหวัด _____________________________ รหัสไปรษณีย์ _______________ 
 District Province Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited  (the “Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ___________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________ เสียง ดังนี้ 
 Holding a total of                                                       shares and having the vote equal to                                    votes as follows: 
  หุ้นสามัญ _________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง 
  Ordinary share                                           shares having the vote equal to                                                votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ _______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________ เสียง 
  Preference share                                       shares having the vote equal to                                                votes 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 1.  ช่ือ _________________________________________________ อายุ _________ ป ี
  Name Age            years 
  บ้านเลขที่ _________ ถนน __________________ ต าบล/แขวง _______________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ___________ จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย์ __________  
  District Province Postal Code                            

  

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ท ำเครื ่องหมำย  และระบุ
รำยละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ 

If choosing No. 1 please mark  and 
provide details of the proxies. 

อำกรแสตมป์  
20 บำท  

Duty Stamp of 
THB 20 
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  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ________________หรือ 
  E-mail Mobile Number                                                     or 
  ช่ือ__________________________________________________ อายุ _________ ป ี
  Name Age                years   
  บ้านเลขที่_________ ถนน___________________ ต าบล/แขวง_______________ 
  Residing at Road Sub-district 
  อ าเภอ/เขต ___________ จังหวัด________________ รหัสไปรษณีย์____________ 
  District Province Postal Code                            
  อีเมล ________________________ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ________________  หรือ 
  E-mail Mobile Number or 
 
 2.  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 
  The independent directors of the Company as follows: 
   พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ หรือ 
   Pol. Gen. Visanu Prasattongosoth or 

   นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร หรือ 
   Mr. Phaiboon Siripanoosatien or 

   นายกิตติศักด์ิ เบญจฤทธิ์ 
   Mr. Kittisak Bencharit 

    

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน 
(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 

 In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the 
meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. 
(Details of the Independent Directors are set out in Enclosure 12) 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29 
April 2022 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follow: 
 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

 

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ท ำเครื่องหมำย  และเลือก
กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง 

If choosing No. 2 please mark  and select 
one of the independent directors. 
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 วำระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s 2021 business operating results 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 วำระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda 3 To consider and approve the 2021 financial statements for the fiscal year ended 31 December 2021 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
   
 วำระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 4 To approve appropriation of the net profit from business operating results for the year 2021 as legal reserve and the 

distribution of dividend payment 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
   
 วำระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 Agenda 5 To consider and approve the re-election of directors to replace those who are due to retire by rotation  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  Elect the entire group of nominated directors 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
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  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Elect each nominated director individually 
  1. ช่ือกรรมการ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 
   Director’s name Mr. Chatchaval Jiaravanon 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  2. ช่ือกรรมการ นายวรภัค ธันยาวงษ์ 
   Director’s name Mr. Vorapak Tanyawong 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  3. ช่ือกรรมการ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ 
   Director’s name Mrs. Pornpring Suksantisuwan 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วำระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
 Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committees for the year 2022 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วำระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of audit fees for the year 2022 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วำระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Agenda 8 To consider and approve the shareholding and management restructuring plan and other relevant arrangements 
   
 วำระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้บริษัทมหาชนจ ากัดที่

ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 
 Agenda 8.1 To consider and approve the shareholding and management restructuring plan and transfer of subsidiary’s shares held 

by the Company to a public limited company operating business as a holding company 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
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  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
        
 วำระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 Agenda 8.2 To consider and approve the delisting of the Company’s shares from being listed securities on the Stock Exchange of 

Thailand 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
        
 วำระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
 Agenda 8.3 To consider and approve the amendment of the  Articles of Association of the Company 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   
 วำระที่ 8.4 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  
 Agenda 8.4 To consider and approve the delegation of authority necessary for and relating to the shareholding and management 

restructuring plan  
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   
 วำระที ่9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 To consider other matters (if any). 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน

เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be invalid and shall not be 

deemed as my/our behalf as a shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any 
amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in 
all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าลงไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
เองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in the meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions 
specified herein, shall be deemed the actions performed by myself/ourselves. 
 

 ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 (_______________________________________) 
  

 ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (_______________________________________) 
  

 ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 (_______________________________________) 
  
หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to 

different proxies to vote separately. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be 

elected. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ หนังสือม อบฉันทะแบบ ข. ตาม

แนบ 
 In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 

Form B. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 
14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา หรือสถานที่อื่นด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of Finansia Syrus Securities Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders on Friday, 29 April 2022 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM) or such other date, time or place as the meeting may be held. 
  
 วาระที ่_____ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที ่_____ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 วาระที_่____ เร่ือง _______________________________________________________________________________ 
 Agenda Re: 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
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และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว

กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด
สําเนาบัตรประชาชน เอกสารประกอบ
หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 
เพ่ือเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

เมนู Proxy Direct

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM

ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป

คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM

TH และ ENG

ขัน้ตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM
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