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เรื่อง รำยงำนควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ 

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ข้อมูลสรุปของบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ำกัด (มหำชน) 

                      ตำมที่ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 29 เมษำยน 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ 
ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้งบริษัทมหำชนจ ำกดัที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภำยใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ำกัด 
(มหำชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“FSX”) และให้ FSX ยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ของ FSX พร้อม
กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) 
และด ำเนินกำรท ำค ำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ FSX ที่อัตรำแลกหุ้นเท่ำกับ 1 หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ต่อ 1 
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ FSX โดยภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หุ้นสำมัญของ FSX จะเข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสำมัญของ
บริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ในวันเดียวกัน 
ตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อม
กบักำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น 

                      บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้ง FSX ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร แต่งตั้งกรรมกำรพร้อมทั้ง
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และเพิ่มทุนจดทะเบียนของ FSX เพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นและกำรจดักำร
ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว (โปรดพิจำรณำข้อมูลสรุปของ FSX ในสิ่งที่ส่งมำด้วย) และบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลกำรอนุญำตเบื้องต้น
เกี่ยวกับแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ และกำรที่หุ้นสำมัญของ FSX จะจดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2566 ที่ผ่ำนมำ โดยในขั้นตอนต่อไป FSX จะยื่นแบบค ำขออนุญำต
เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับกำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.  

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
         บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 
 -นำยช่วงชัย นะวงศ์- 

(นำยช่วงชัย นะวงศ์) 
ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บรหิำร 

 
 
 
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 
โทร. 02 680 0811-14 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข้อมูลสรุปของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบ
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ากัด (มหาชน)” (Finansia X Public Company 
Limited) (“FSX”) โดยปัจจุบัน FSX มีทุนจดทะเบียนจ านวน 930,260,840 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 581,413,025 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.60 บาท มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 16,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1.60 บาท และมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นแรกเริ่ม ดังนี้ 

 
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื 

(หุน้) 
สดัสว่นการถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 
1. นายช่วงชัย นะวงศ์ 9,986 99.86 
2. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 1 0.01 
3. นางสาวสุพิน สุระวิชัย 1 0.01 
4. นายโฆษิต ธรรมธาดา 1 0.01 
5. นางสาวช่อเพชร เรียมดี 1 0.01 
6. นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล 1 0.01 
7. นางนุสรา รุ่นเจริญ 1 0.01 
8. นางสาวจิตรคนึง แสงชีวงษ์ 1 0.01 
9. นางสาวพรพิทักษ์ ท้ายนาวา 1 0.01 
10. นางศิริพิมล ขจรนรงค์วณิช 1 0.01 
11. นายจิตวัีนต์ โชติกเสถียร 1 0.01 
12. นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ 1 0.01 
13. นางศิริภา เลาหะวรุตม์ชัย 1 0.01 
14. นางสาวรังสิมา กลับทวี 1 0.01 
15. นางสาวบุญบารมี ธัญญศิริ 1 0.01 
รวม 10,000 100.00 

โครงสร้างการถือหุ้นของ FSX จะเปลี่ยนแปลงจากตารางข้างต้น ตามผลของการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ออกใหม่ของ FSX กับบริษัทฯ 
 
โครงสร้างการจัดการของ FSX 
โครงสร้างองค์กรของ FSX สามารถแสดงได้ดังแผนผังดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 
และผูถื้อหุน้สมัพนัธ ์

คณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบำล 

คณะกรรมกำรเทคโนโลยี คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

Hold Co. 

คณะกรรมกำรบรษัิท 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรบรหิำรและ 
ก ำกบัควำมเสีย่ง 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรเงิน 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ฝ่ำยวำงแผนทำงกำรเงินและ
งบประมำณ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทของ FSX ประกอบด้วย กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้ 

โดยมี นางสาวภัทรา กาญจนประภาศ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทของ FSX 
 
กรรมการที่มีอ านาจผูกพันของ FSX 

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายช่วงชัย นะวงศ์ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ สองในสี่คนนี้ ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท 
 
รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
 

ล าดับ รายชือ่ 
กรรมการ 

บรหิารและก ากบั
ความเสีย่ง 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และ
บรรษทัภบิาล 

กรรมการ
เทคโนโลย ี

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ - - / - 
2. นายวรภัค ธันยาวงษ์ ประธาน - / - 
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ / - - / 
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ / - - - 
5. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ / - - ประธาน 
6. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ - ประธาน ประธาน - 
7. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร - / / - 
8. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ - / / - 
9. นายโฆษิต ธรรมธาดา - - - / 
10. นางสาวสุพิน สุระวิชัย - - - / 

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยของ FSX ทุกท่านด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย  
 
 
 
 

ล าดบั รายชือ่ ต าแหนง่ 
1.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ 
2. นายวรภัค ธันยาวงษ์ รองประธานกรรมการ  
3. นายช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อ านวยการ   
4. นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ / กรรมการผู้อ านวยการ 
5. นายเสกสรร ชุณห์เสรีชัย กรรมการ 
6. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการ 
7. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
8. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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ค่าตอบแทนกรรมการของ FSX 
 

ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 FSX ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย แต่เนื่องจากภารกิจของกรรมการในการด าเนินการต่างๆ เพื่อขอเสนออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหมข่อง 
FSX พร้อมการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจัดการของบริษัทฯ 
เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากภารกิจการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 
จึงได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของ FSX โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 
มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อมีการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
FSX เท่านั้น โดยสามารถสรุปอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ FSX ได้ดังนี้ 

 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  
ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ 

50,000 บาท/ครั้ง 
30,000 บาท/ครั้ง 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธาน 
กรรมการ 

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

คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบริหารฯ”)  
ประธาน 
กรรมการ 

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

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
ประธาน 
กรรมการ 

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

คณะกรรมการเทคโนโลยี  
ประธาน 
กรรมการ 

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
 

ถึงแม้ว่ากรรมการของ FSX ส่วนใหญ่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ FSX จะยังไม่มีการด าเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ในช่วงระหว่างตั้งแต่การจัดตั้งและเริ่มด าเนินธุรกิจ กรรมการของ FSX มีภารกิจในการด าเนินการค่อนข้างมาก โดยรวม
ถึงการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ FSX พร้อมการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
แม้การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นการด าเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ แต่ก็เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของการก าหนดนโยบาย วางกรอบแนวทาง และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ของ FSX ให้เหมาะสมกับการเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จะมีรูปแบบในการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญจากบริษัทฯ ซึ ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ โดยกรรมการของ FSX มีหน้าที่ที ่จะต้องปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ FSX ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FSX ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์
ของ FSX (Fiduciary Duty) 

 



หน้า 4 จาก 4 
 

ในอนาคตกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย ที่ด ารงต าแหน่งทั้งที่บริษัทฯ และ FSX จะได้รับค่าตอบแทนตามการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยทั้งของบริษัทฯ และ FSX โดยจะได้รับค่าตอบแทนจาก FSX ก็ต่อเมื่อ FSX มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาและอนุมัติกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ
ของ FSX เท่านั้น และในกรณีที่ FSX มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ ค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อย อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการก าหนดค่าบ าเหน็จกรรมการ โดยการปรับปลี่ยนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของ FSX รวมทั้ง ค านึงถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของ FSX 

 
ผู้บริหาร 

รายชื่อผู้บริหารของ FSX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้ 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวช่อเพชร เรียมดี/1 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร

เงิน 
3. นางสาววิลาสินี สังขปรีชา รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนทางการเงินและงบประมาณ 
4. นางสาวดวงเดือน น้อยวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

(สมุห์บัญชี)) 
หมายเหตุ : /1 นางสาวช่อเพชร เรียมดี เข้าด ารงต าแหน่งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ FSX 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทภาย
หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างตน้โดยค านึงถึงปัจจัยตา่ง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดใน
สัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง  

ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท าเชน่นั้นได้ โดยบริษัท
จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย 

 
 


