
  

 

 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปติอล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
 

ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค  
เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 



 

หน้าที่ 2 จาก 12 
 
 

เอกสารแนบ 

1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

2.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

3.  สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) 

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

หมายเหตุ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 

5.  หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะต้องใชเ้พื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

6.  ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธกีารลงคะแนนเสียง 

7.  แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชมุผู้ถือหุ้น 
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บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทร: 66 (0) 2624 6399 โทรสาร: 66 (0) 2624 6398 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460 www.xspringcapital.com 

16 มิถุนายน 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 
เลขที่ 952 ถนนพระรามส่ี แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีส าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ก าหนดให้บริษัทฯ 
สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นท้ังหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจ าหน่ายไม่ครบเป็น
หุ้นที่ต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(ค) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) และ (ง) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) นั้น  
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บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) 
จ านวน 804,632 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้

"ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน : 1,239,900,147.00 บาท  
  แบ่งออกเป็น : 2,479,800,294 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท  
                                  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามัญ : 2,479,800,294 หุ้น   
  หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น" 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือใน
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสาร
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ท่ีต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าส่ังของนายทะเบียนหรือ
เจ้าหน้าที ่

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,239,900,147.00 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จ าหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จ านวน 804,632 หุ้น (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอ านาจตามที่เสนอข้างต้น  

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ (ง) ออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่
ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เพื่อเป็น
เงินทุนส าหรับการพัฒนาและการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ธุรกิจลงทุน จัดการกองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการช าระคืน
เงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้น 

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จ านวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2) 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้

"ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน : 5,129,173,402.50 บาท  
  แบ่งออกเป็น : 10,258,346,805 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท  
                                  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามัญ : 10,258,346,805 หุ้น  
  หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น" 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าส่ังของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอ านาจ
ตามที่เสนอข้างต้น  
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การลงมติ  

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 ข้างต้น การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันส้ันและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน
ในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึง
ความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถ
ที่จะขยายการด าเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี 
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

ในการน้ี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระท่ี 5.1 และวาระที่ 5.2 เป็น
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเงือ่นไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะ
ไม่มีการพิจารณาวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงือ่นไขซึ่งกนัและกันกับวาระท่ีไม่ได้อนุมตัิอีก และจะถือว่าวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกันที่ได้รับ
อนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก 

วาระที่ 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดังต่อไปนี้ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่งไม่ต่ ากว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) 

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 403,379,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,653,853,900 บาท  

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 268,918,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,102,563,800 บาท และ 

(ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 363,041,000 หุ้น ให้แก่ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,488,468,100 บาท 

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง 
รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ และไม่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้
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บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แกบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้  ซึ่ง
เป็นระยะเวลาที่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 
21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น)  

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่ังรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวน าหุ้นที่ได้รับจากการ
เสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุ้นเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่
หุ้นดังกลา่วเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ัง
ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด
ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(เอกสารแนบ 3)   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคล
ดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จ โดย (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Record Date) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5.2 รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ ที่เสนอขายให้แกผู้่ถือหุ้นเดมิของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย 
หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ดังกล่าวได้ส าเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

วาระท่ี 5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ในอัตราการ
จัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
อาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่
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จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 
และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว  

(2) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ
และช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ    

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่
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จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แกบุ่คคลใดหรือผู้จองซือ้รายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  

(ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ  

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เกินสมควร
นอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(ค)  บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเส่ียงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อ
เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
หรือ  

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอขายหรือ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ 
การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอค าปรึกษาและข้อแนะน า
ตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเส่ียงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้
ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานั้น 

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมี
สัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อค านึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจ ากัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)  

บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จส้ิน ดังนั้น 
(ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะเป็นหนึ่งใน
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) 
โดยที่หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป  
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รายละเอียดเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  บริษัท เอ็กซ์สปริง 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) (เอกสารแนบ 3) 

วาระที่ 5.3  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
165,385,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอาจเป็นการเสนอขาย
ทั้งจ านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้  

อนึ่ง บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และจะต้องเป็นผู้ลงทุนท่ีมีฐานะ
ทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการ
อันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ   

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาที่ดีที่สุดตาม
สภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษทัฯ ในขณะน้ัน และไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ 
ตามข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

(ก) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ีย
ของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุน ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 
อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่ค านวณได้ข้างต้น  

(ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น 
จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
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ข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้ง
ถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

วาระท่ี 5.4  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,199,444,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("
ข้อก าหนดสิทธิ") ทั้งนี้ วาระที่ 5.4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 5.2 หากวาระที่ 5.2 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2564 วาระที่ 5.4 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เช่นเดียวกัน 

หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการ XPG-W4 ตามข้อก าหนดสิทธิ บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่
คงเหลือทิ้ง ท้ังนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

ในการน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณา
ก าหนด และ/หรือแก้ไข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด
ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแก้ไข
เปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การช าระค่าหุ้น (ไม่ว่า
เป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนในการ
จัดสรร ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด
อื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เช่น 
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement) วิธีการจองซื้อและช าระเงิน 
(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อ
กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง
และมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอข้างต้น 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

 หน้าที่ 12 จาก 12 
 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

จ านวนหุ้นเพื่อขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น: ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ 
ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail 
ir@xspringcapital.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง "ส านักเลขานุการบริษัท" มายัง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2564  

จึงเรียนเชิญมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใด
ทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่ง
มาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ท่ีประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม  

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ
มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจใน
การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งรวมถึงการก าหนดรูปแบบการประชุมเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) การออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 การแก้ไขเปล่ียนแปลงวัน 
เวลา สถานท่ี และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่เห็นว่าจ าเป็น หรือตามความเหมาะสม
และสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                                                   
(นายวันจกัร์ บุรณศิริ) 

                                                           ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม  
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เอกสารแนบ 1 
 

  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 ผ่านระบบ Inventech Connect 
 

กรรมการของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นายระเฑยีร ศรีมงคล - กรรมการผู้มีอ านาจ 

- ประธานคณะกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการลงทุน  

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายวันจักร์ บุรณศิร ิ - กรรมการผู้มีอ านาจ 

- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง,  

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายกติติชยั รักตะกนษิฐ ์ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายอาทติย์ สุริยาภิวฒัน ์ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง,  

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

นายพินิจ พัวพันธ ์

(เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์) 

- กรรมการผู้มีอ านาจ 

- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ 

(เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์) 

- กรรมการ 



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่2 จาก 20) 

 
 

มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน จากกรรมการท้ังหมดจ านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั (เข้าร่วมประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด 
 

เร่ิมการประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากบริษัทฯ  
ผ่านระบบ Inventech Connect 

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 49 ราย รวมจ านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน 757,570,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.8096 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว  

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นางพรพิลาศ  
หาญชาญพานิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้ 

 ในการลงคะแนนเสยีง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ “1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)”  

หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือวา่ท่านเห็นด้วยกับวาระน้ันๆ 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกวา่จะมกีารแจ้งปดิการลงคะแนน  

กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเขา้
ใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอืน่ ๆ  

 ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ันๆ 

 ในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 
ส าหรับ วาระที่ 2, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และ วาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับวาระที่ 7 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลง
มาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่3 จาก 20) 

 
 

น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และ ในวาระที่ 10.1 วาระที่ 10.2 
และวาระที่ 10.3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์  

 เมื่อบริษัทฯ ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระน้ันให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระน้ันๆ ตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อ
ซักถามใน Q&A แล้วกดส่งค าถามเข้ามาในระบบ  

 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) ให้กดที่สัญลักษณ์ 
ยกมือ (Raise hand) และท าการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามค าถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามค าถามทุกครั้ง 

 ในกรณีที่มีค าถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกค าถาม
ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามล่วงหน้า  
มายังบริษัทฯ 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท ส านัก
กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  และได้เชิญผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด รวมไปถึงได้เชิญผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ มาเพื่อตอบข้อซักถามด้วย 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มด าเนินไปแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระตามจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนจริง 

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1  เร่ืองประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ไม่มี 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับ 
ค าบอกกล่าวนัดประชุม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา   
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 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไข ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,898 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,898 100.0000 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานในปี 
2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินแบบครบวงจร โดยมีบริษัทในเครืออันได้แก่ 1. บริษัท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อินโนเทค จ ากัด เป็นบริษัทที่บริหารจัดการกองทุน 3. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด ประกอบ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (Distressed Asset Management)  4. บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด เป็นบริษัทท่ีดูแล
เรื่องเกี่ยวกับการออกโทเคนดิจิทัล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นไฟล์ล่ิงดีลแรก  ส าหรับการ
ลงทุนอื่นๆ ได้แก่ การลงทุนในบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 30% บริษัท 
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 26% และการลงทุนในบริษัท คริสตัล ซิลด์ 
โปรเฟสชั่นนอล- คาร์ โค้ทติ้ง อีก 12% 

 สถานภาพทางการเงินของบริษัทฯ ปีที่แล้วบริษัทฯ มีรายได้ลดลงจาก 202 ล้านบาท เหลือ 72 ล้านบาท 
สืบเนื่องมาจากปี 2019 มีรายการพิเศษในการขายสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ออกไปให้บริษัทอื่น ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 102 ล้านบาท เป็น 146 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการ
ขยายธุรกิจของบริษัทในเครือต่างๆ มากขึ้น และมีบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ท าให้
เกิดผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 74 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม
ลงทุนจ านวน 69 ล้านบาทในปีที่แล้ว ท าให้ผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผล
ก าไรสุทธิปี 2019 ที่ 81 ล้านบาท  
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 ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินไม่มีการเปล่ียนแปลงที่เป็นสาระส าคัญมากจากปีก่อนหน้า สินทรัพย์
รวมอยู่ที่ 2,957 ล้านบาท ในขณะท่ีหน้ีสินรวมอยู่ที่ 387 ล้านบาท ท าให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัท
อยู่ในระดับที่ต่ ามาก ที่ 0.15 เท่า ในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2,569 ล้านบาท  

 ในส่วนของรายได้ และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมลงทุนในปีที่แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า การที่บริษัท เอสอี 
ดิจิทัล จ ากัด เริ่มมีลูกค้า ท าให้รายได้ค่าธรรมเนียมรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านบาท เป็น 30 ล้าน
บาท  ในปีที่แล้วนั้นผลกระทบจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ท าให้บรรยากาศการลงทุน
อาจจะไม่ดีนัก ซึ่งท าให้ก าไรจากการลงทุน ของบริษัทฯ ลดลงจาก 64 ล้านบาท เหลือ 15 ล้านบาท  
ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 12 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท  ส าหรับรายได้อื่นๆ เป็นเรื่องที่
บริษัทฯ ขายสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ปีก่อนหน้าตามที่กล่าวไปข้างต้น ท าให้มีการลดลงจาก 108 ล้าน
บาท เหลือเพียง 12 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมลงทุน จากเดิมปี 2019 ติดลบ 12 ล้าน
บาท เป็นก าไร 69 ล้านบาทในปี 2020 โดยหลักมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทหลักทรัพย์ 
กรุงไทยซีมิโก้ จ ากัด 

 ในส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมจ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากค่าบริการท่ีปรึกษาในการท าธุรกิจใหม่ จาก 2 ล้าน
บาท เป็น 24 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน เนื่องจากมีจ านวนบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 102 ล้านบาท เป็น 116 ล้านบาท ส่วนผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะได้รับคืนเนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บช าระหนี้ได้เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท ส าหรับในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงมากนักโดยเพิ่มขึ้นจาก 59 ล้านบาท เป็น 64 ล้านบาท และต้นทุน
ทางการเงิน ลดลงจาก 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท 

 ผลประกอบการของบริษัทในเครือที่เป็นรายได้หลักของปีที่แล้วมาจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 
จ ากัด โดยภาพของ SET Index จากปี 2019 ปิดที่ 1,579 จุด ลดลงมาปิดที่ 1,449 จุด ในปี 2020  มูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 53,192 ล้านบาท เป็น 68,607 ล้านบาท 
ส าหรับสัดส่วนของผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นเป็น 49% ในปีที่
แล้ว สัดส่วนนักลงทุนสถาบันอยู่ที่ 11% และสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติ ลดลงเป็น 40% ในส่วนของบริษัท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด มีส่วนแบ่งการตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 1.88% เป็น 2.43% 
ในปี 2020 ท าให้ล าดับส่วนแบ่งการตลาดไต่ระดับขึ้นมาจากที่ 21 เป็นที่ 16 ณ ส้ินปีที่แล้ว  

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,098 ล้านบาท เป็น 1,368 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 25% ในปีที่แล้ว นอกจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ตามสภาวะตลาดและ
ส่วนแบ่งการตลาดที่ดีขึ้น รายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมงานด้านวาณิชธนกิจ ค่าธรรมเนียมในการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงิน ก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด  มีแผนการขยาย
ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดต้นทุนในการด าเนินงาน เช่น การปิดสาขา
ที่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และการลดจ านวนพนักงานลง นอกจากนี้ จะมีการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) ใหม่ๆ ที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตได้ในอนาคต โดยในปี 2020 บริษัทมีก าไรสุทธิที่ 
164 ล้านบาท ซึ่งพลิกจากผลขาดทุน 31 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ท าให้มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) ซึ่งติดลบปีที่แล้ว 1.36% เป็นอัตราก าไร 6.89%  
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 ส าหรับการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ 1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด มีผลการ
ด าเนินงานในไตรมาสแรกมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวันของตลาด
หลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอยู่ที่ประมาณ 87,000 ล้านบาท ซึ่งก็น่าจะท าให้ในปีนี้มีก าไรที่ดีขึ้น 2. 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด ณ ปัจจุบัน มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ประมาณ 
399 ล้านบาท โดยบริษัทพยายามที่จะขยายงานและขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด ซึ่งเป็น Distressed Asset หรือ 
AMC นั้น อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาสินทรัพย์ของทางธนาคาร หรือผู้ที่สนใจที่จะขายทรัพย์สิน
ออกมาเพื่อน ามาบริหารต่อไป 4. บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องกับ ก.ล.ต. ในเรื่อง
ของการออกโทเคนดิจิทัล ท่ีเป็น Asset-Backed Token รวมถึงการขอใบอนุญาตอื่นเพิ่มเติม และส าหรับ
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอลจ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งจะต้องดู
ความเหมาะสมในการท่ีจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้ในอนาคต 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผลการส ารวจบรรษัทภิบาล 

 บริษัทฯ  ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ าปี 2563 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 บริษัทฯ  ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการส ารวจบรรษัทภิบาล ปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ 
CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) 

 ส าหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  แต่ยังไม่ได้เสนอเข้ารับการรับรองจากผู้ด าเนินโครงการน้ี  

 อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ก าลังอยู่ระหว่าง
การเตรียมการด้านเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นต่อโครงการเพื่อให้ได้รับค ารับรองต่อไป ซึ่งการรับรองโดย
โครงการ CAC เป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบาย และระบบป้องกันคอร์รัปชันและการให้สินบน แต่
ไม่ได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของตัวบุคคลในบริษัท 

 ดังนั้น ไม่ว่าในขณะนี้ บริษัทฯ จะได้รับค ารับรองหรือไม่ บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถือ
ปฏิบัติ โดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้อย่างเคร่งครัด 

 หลักปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ก็จะให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ปฏิบัติตามด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกันและได้ถือ
ปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด 

รายละเอียดส่วนอื่นๆ ปรากฏในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 

วาระน้ีไม่มีการลงมติโดยผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
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หลังจากนั้น นายวันจักร์ บุรณศิร ิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยตา่งๆ 

1.  นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร เป็นผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดและผลกระทบต่อเศรษฐกิจในขณะนี้ ผู้บริหารมีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างไร 
เพื่อให้บริษัทอยู่รอดได้ ขอให้ผู้บริหารช่วยแสดงวิสัยทัศน์และวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น
ทราบด้วย 

นายวันจักร์ บุรณศิริ : คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลประกอบการ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ บริษัทฯ หวังว่าการกระจายการฉีด
วัคซีนน่าจะเป็นทางรอดของประเทศโดยรวม ส่วนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจทางการเงิน ไม่ได้มีการ
ติดต่อสัมผัสโดยตรงกับบุคคลข้างนอกมากจึงไม่มีผลกระทบมากนัก น่าจะเป็นเรื่องของก าลังซื้อหรือ
ก าลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากกว่าที ่อาจจะลดลง ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ยังคงบริหารงานด้วยความ
ระมัดระวังสูงสุด และให้ความส าคัญในความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้ามากที่สุด  

2. นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการ
ออกโทเคนดิจิทัลที่ผ่านมาใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ และมีรายได้ในปี 2563 เท่าไหร่ รายได้ในโครงการนี้หัก
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังมีก าไรหรือไม่ ถ้ามีก าไรได้เท่าไหร่และรายได้จะเติบโตในปีถัดๆ ไปอย่างไร 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ : ส าหรับบริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด ยังถือเป็นผู้บุกเบิกทางด้านนี้เพราะว่ายังไม่มี
บริษัทไหนด าเนินการได้ถึงขั้นที่บริษัทด าเนินการอยู่ เนื่องจากบริษัทมีระบบงานที่พร้อม แต่ก็มีเรื่องของ
การลงทุนที่มากพอสมควร โดยเฉพาะในแง่ของบุคลากร ทั้งนี้ ในปี 2020 บริษัทยังมีผลประกอบการที่
เป็นผลขาดทุนอยู่เนื่องจากมีแต่ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายได้ในส่วนที่จะเป็น success fee นั้นยังไม่มี 
เนื่องจาก ก.ล.ต. ยังไม่ได้อนุมัติไฟล์ล่ิงเพื่อจัดจ าหน่าย ในปีนี้บริษัทมีความหวังว่าจะได้เริ่มออก ICO ใน
เร็วๆ นี้  และสามารถเสนอขายได้อย่างน้อย 2-3 เคสและเริ่มต้นท าก าไรเล็กน้อยได้ในปีนี้ 

3. น.ส. ภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องการออก ICO อสังหาริมทรัพย์ ว่าปีนี้จะมีกี่
โครงการ ช่วงเดือนไหนบ้าง และค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะได้รับ ที่บริษัทฯ เป็นอย่างไร 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ : ไม่ใช่ที่บริษัทฯ แต่เป็นบริษัทลูกคือ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน
ของการขออนุมัติในดีลแรก ซึ่งคงจะตอบล าบากว่าจะสามารถท าได้กี่ดีลในปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้
มีการศึกษากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อยู่ประมาณ 5-7 ราย ซึ่งแต่ละรายมีมูลค่าอยูป่ระมาณ 500-1,000 ล้าน
บาทต่อดีล ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ ขึ้นอยู่กับการต่อรองหรือสภาวการณ์ตลาดในแต่ละช่วง  

4. น.ส. ภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชุดใหม่มีแผนการเติบโตใน 3-5 ปีของ
บริษัทฯ อย่างไร 

ประธานฯ : บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะกลายเป็นประตูเชื่อมต่อธุรกิจแบบดั้งเดิม (Traditional) ไปสู่โลกใหม่
คือโลกดิจิทัล  (Digital Economy) เพื่อสร้างความมัง่คั่งให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ ยังเห็นช่องว่างของธุรกิจ
นี้ในเมืองไทย ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
สรรหาบุคลากรเพื่อเสริมทัพให้แข็งแกร่ง และในวันนี้ บริษัทฯ จะมีการเริ่มต้นการเปล่ียนแปลงจากการขอ
เปล่ียนชื่อบริษัทฯ และจะมีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางของบริษัทฯ ให้ชัดเจนมากขึ้นในอนาคต 
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5. น.ส. ภาวดี วิสารทะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ มีแผนจะใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจาก
ใบอนุญาตบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี ที่มีอยู่อย่างไรบ้าง 

 ประธานฯ : บริษัทตั้งใจจะใชใ้บอนุญาตทั้งหมดทุกใบท่ีมีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธน-
กิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้ง
ใบอนุญาตต่างๆ ที่ก าลังจะขอเพิ่มเติมทั้งหมด โดยบริษัทฯ ตั้งใจที่จะสร้างโลกที่เป็นจุดรวมของธุรกิจ
แบบดั้งเดิม (Traditional) และโลกดิจิทัล  (Digital Economy) และมุ่งให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ ส าหรับใบอนุญาตทุกใบที่บริษัทฯ มีอยู่ในวันนี้และที่ก าลังขอเพิ่มเติม
จะเป็นการต่อจิ๊กซอว์ทั้งหมดให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์ในอนาคต 

6. นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ รับรู้
ผลขาดทุนจาก บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากัด และบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทละ
เท่าไหร่ และปีน้ีคิดว่าจะขาดทุนอีกประมาณเท่าไหร่ 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ : จากสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ที่ผ่านมา บริษัท แอ๊บเซอลูท
โยคะ จ ากัด ได้รับผลกระทบ ถูกค าส่ังปิดการด าเนินการชั่วคราวในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน และใน
ต้นปีนี้ รวมถึง ณ ปัจจุบันอีกครั้ง โดยในปีที่แล้วผลประกอบการของบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ากัด ที่
บริษัทฯ รับรู้เป็นส่วนแบ่งขาดทุนประมาณ 8.95 ล้านบาท และในส่วนของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด อยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านบาท  

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2563 ตามรายละเอียดที่รายงาน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่9 จาก 20) 

 
 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น 

ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 109,956,604 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.87) และผล
การด าเนินงานในปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่10 จาก 20) 

 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2563 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล  
เมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของทุกๆ ปี 
กรรมการจ านวนหน่ึงในสามจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการ
ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ได้แก่ 



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่11 จาก 20) 

 
 

1. นายระเฑยีร ศรีมงคล 
 

- กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการลงทุน 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ
 

- กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

3. นายพินิจ พัวพันธ ์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตและความส าเร็จ
ของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะ
ช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงขอเสนอชื่อกรรมการท้ัง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล นายวันจักร์ บุรณศิริ
นายพินิจ พัวพันธ์ และนายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

รายละเอียดและประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 

  



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่12 จาก 20) 

 
 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
รายบุคคล เป็นดังนี้ 

1) นายระเฑียร ศรีมงคล 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

2) นายวันจักร์ บุรณศิริ 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

3) นายพินิจ พัวพันธ์ 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

4) นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บัตรเสีย (เสียง) 
762,321,899 0 0 0 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

ส าหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายวันจักร์ บุรณศิริ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 รวมกัน เป็นจ านวนไม่เกิน 
9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน  
- ประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการอื่น ๆ 
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจ านวน 25,000 บาทต่อเดือน 

  



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่13 จาก 20) 

 
 

 ค่าเบีย้ประชุม  

คณะกรรมการ ประธาน  
(บาท/ครั้ง) 

กรรมการ (บาท/ครั้ง) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 30,000 25,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 25,000 20,000 

 โบนัสกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ  

ไม่มี 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 รวมกัน
เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้  ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2563 รวม
ทั้งสิ้นเท่ากับ 9,000,000 บาท 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสในฐานะกรรมการ 

การจ่ายค่าตอบแทนจะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

1. นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีเกณฑ์
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างไร เนื่องจากอยู่ในภาวะขาดทุน ไม่ทราบว่าผู้บริหารมีแนวทางในการท่ี
จะลดค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลเนื่องจากขาดทุนและบริษัทฯ มี
รายได้ลดลง จะเป็นการช่วยให้บริษัทฯ ด ารงสภาพคล่องในการด าเนินงานในช่วงโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 
(COVID-19) นี ้

นายวันจักร์ บุรณศิริ : อย่างที่เรียนข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยสภาพของตัวบริษัทฯ และได้
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย โดยบริษัทฯ เองก็มองเห็นถึงความส าคัญของสภาพการณ์ 
Performance ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ที่เข้ามาช่วยบริหารงาน
ของบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นว่าจ านวนเงิน 9 ล้านบาทไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม โดยมองว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมและบริษัทฯ สามารถที่จะใช้
ประโยชน์จากคณะกรรมการชุดนี้ได้มากว่าในอดีต 



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่14 จาก 20) 

 
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 รวมกัน เป็นจ านวนไม่เกิน 
9,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9998 ซึ่งไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,320,550 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 1,349 0.0001 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อ 56 และ 57 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 

 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

ประวัติโดยสังเขปและผลงานที่ผ่านมาของส านักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีปรากฎอยู่ในเอกสารแนบ 
ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่15 จาก 20) 

 
 

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามที่กล่าวมานี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย 

หลังจากนั้น  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจา รณาอนุมัติ 
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น 

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,140,000 บาท  

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและสอดคล้องกับ
กลุ่มบริษัท จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี  2564 
ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

 
  



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่16 จาก 20) 

 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิเร่ืองที่เกี่ยวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษทัฯ และตราประทับของบริษทัฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 
(ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้   

วาระที ่10.1 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่บริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ  

 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ตราประทับ 

ชื่อเดิม บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

Seamico Capital  
Public Company Limited 

 

ชื่อใหม ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล 
จ ากดั )มหาชน(  

XSpring Capital  
Public Company Limited 

 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ZMICO” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อีกทั้ง ประธานฯ ยังได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบหมายให้นายวันจักร์ บุรณศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ เป็นผู้ไปด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้มีอ านาจแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงถ้อยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องจนเสร็จการ 

วาระที่ 10.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1  
(ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท)   

จากเดิม 

“ข้อ 1.     ชื่อบริษัท "บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)”  

                และมีชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “SEAMICO CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED" 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 1.     ชื่อบริษัท "บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)”  

                และมีชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED" 



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่17 จาก 20) 

 
 

วาระที่ 10.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทฯ และ
ตราประทับของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 โดยให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่
ปรากฏในร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6)  

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบันและฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขมีดังต่อไปนี้  

ข้อบังคับฉบับปจัจุบัน ข้อบังคับฉบับทีน่ าเสนอเพือ่แก้ไข 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ 
 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ 
 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ที่ใชใ้นข้อบังคับนี ้ให้หมายถึง 
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ที่ใชใ้นข้อบังคับนี ้ให้หมายถึง  
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดงันี้ ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

 

 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขอาจมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์  

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ  ตราประทับ หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 ตามที่ได้กล่าว
มาข้างต้น โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ  

1. นายหิรัญ สินสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า XSpring เป็นชื่อที่มีความหมายและส่ือถึงอะไรต่อผู้บริหาร
หรือไม่ และเหตุใดจึงเปล่ียนชื่อ 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ : เมื่อมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นอย่างที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไปข้างต้นว่า 
บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเป็นตัวประสานระหว่าง New Economy กับ Traditional Economy ก็อยากจะ



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่18 จาก 20) 

 
 

เห็นความเปล่ียนแปลงนี้เกิดขึ้น จุดเริ่มต้นคืออยากจะปล่ียนชื่อบริษัทฯ ค าว่า XSpring ความหมาย
ข้างต้นคือ Spring เป็นฤดูใบไม้ผลิ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จะเข้าสู่ช่วงการเบิกบาน และตัว X เป็นตัวที่ใช้ 
Multiply หรือเป็นตัวคูณ ได้มีการน า 2 อย่างที่มีความมงคลทั้งคู่มาผสมกันจนเกิด XSpring ในเรื่องของ
ชื่อเป็นเรื่องหนึ่งที่จะท าให้บริษัทฯ ก้าวต่อไปข้างหน้า แต่ในส่วนของการปฏิบัติงานก็ต้องน ามาปฏิบัติ
และท าให้กิจการรุ่งเรืองมากขึ้น 

2. น.ส.สุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ชื่อย่อจะเปล่ียนเป็นอะไร 

 นายวันจักร์ บุรณศิริ :  ส าหรับชื่อย่อตอนนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขออนุญาตจากทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งยังคงเปิดเผยไม่ได้ 

3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจับมือร่วมกันกับ KTC ที่มีความแข็งแกร่งในการบริหาร
สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเพื่อรับซื้อหนี้เสียมาบริหารหรือไม่ อย่างไร 

 ประธานฯ : KTC ก็ด าเนินธุรกิจของ KTC และ ทาง KTC ไม่มีนโยบายที่จะขายสินเชื่อ เนื่องจาก 
KTC มีระบบ Collection ซึ่งบริษัทตามเก็บเอง ฉะนั้นคงไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับทาง XSpring ในเรื่องของ 
Distressed Asset แต่ขณะเดียวกัน ใบอนุญาตของ XSpring ที่มีใน Distressed Asset จะเป็นประโยชน์
มาก บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการที่จะคุยกับ Alliance หลายแห่งที่จะมาใช้ License  ซึ่งที่ผ่าน
มาอาจจะยังไม่เห็นว่าบริษัทฯ ต้องท าอะไรมากนัก เพราะว่าบริษัทฯ ก าลังค่อยๆ ปรับทุกอย่างให้มีระบบ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน วันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นโดยเริ่มต้นจากการเปล่ียนชื่อ ชื่อมีความหมายของ 
Spring คือฤดูใบไม้ผลิคือการเกิดใหม่ของธรรมชาติและตัวคูณที่อยู่ข้างหน้าเป็น Multiplier Effect ที่
บริษัทฯ เชื่อว่าจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีส าหรับบริษัทฯ ต่อไป ใบอนุญาตทุกใบที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัทฯ ตั้งใจที่
จะใช้เพื่อมาท าก าไรให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในธุรกิจของบริษัทฯ ถ้าดูดีๆ จะประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนที่
เป็น Traditional คือส่วนทีเป็นธุรกิจ Broking ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ธุรกิจที่เป็น Distressed Asset  และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็น Traditional อยู่หลายตัว ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่บริษัทฯ มีทีมที่มีความคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี ส่ิงที่วางเอาไว้ คือท าอย่างไรบริษัทฯ จะโตไป
ในระดับที่เป็น Top 3 ของประเทศ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เห็น New Digital 
Economy Trend ที่โตมาเร็วและแรง และขณะเดียวกันยังต้องการความเชื่อมั่นและ Trust จากนักลงทุน
ค่อนข้างมาก ซึ่งคือเหตุทีบ่ริษัทฯ มองเห็นจุดที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ และเป็นจุดที่บริษัทฯ เชื่อ
ว่าบริษัทฯ จะสามารถที่จะรวมจุดดีของโลก 2 ใบนี้เข้าหากัน และท าให้ XSpring เป็นจุดตั้งต้นของทุก
อย่างนี้ได้ 

4. น.ส. นันท์นิชา ทองนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสในการขยายธุรกิจ Digital Asset ไปยัง
ต่างประเทศหรือไม่ และอีกหนึ่งค าถามคือ ขอให้ผู้บริหารช่วยให้ภาพมุมมองโอกาสในการเติบโตของ 
Digital Economy และ STO ในอนาคตด้วย 

 ประธานฯ : ข้อดีของ Digital Asset Economy คือไม่มี Physical Boundary ที่เห็นอยู่วันนี้มันมีเฉพาะใน 
Physical ที่เราเห็นเท่านั้นเอง ตัวมันเองไม่มี Boundary แต่ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่า Digital Economy 
มีจุดที่เป็นที่ยอมรับของทางการและจุดที่ไม่เป็นที่ยอมรับของทางการ โดยบริษัทฯ เลือกที่จะเดินใน
เส้นทางที่จะต้องเป็นที่ยอมรับของทางการ แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะไม่จ ากัดการเติบโตของบริษัทฯ 



 

เอกสารแนบ 1 (หน้าที ่19 จาก 20) 

 
 

เฉพาะในประเทศ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดในเชิงลึกค่อนข้างมากซึ่งต้องขอเวลา
และคงจะค่อยๆ แสดงออกมาให้เห็นในสิ่งที่ทาง XSpring จะท าต่อไปในอนาคต 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ100 ของ
จ านวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 762,321,899 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 762,321,899 100.0000 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม 

1. น.ส.สุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความชื่นชมในแนวคิดของผู้บริหาร และสอบถามว่า การจะเป็น 
Top 3 นั้น โครงสร้างการเงินปัจจุบันมีเพียงพอหรือไม่ และมีแผนในการเพิ่มทุนเมื่อใด 

ประธานฯ  : รายละเอียดทั้งหมดคงตอ้งน าเสนอในโอกาสต่อไป บริษัทฯ คงต้องแสดง Road Map ให้กับ
ท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่า หากบริษัทฯ จะโตในรูปแบบที่บริษัทฯ มองนั้นจะโตได้อย่างไร และจะโตได้ใน
รูปแบบไหน มองว่าจังหวะวันนี้ เวลานี้ สถานการณ์ของสภาพคล่องของโลกใบนี้ มันเอื้อโอกาสให้  
บริษัทฯ มีโอกาสที่จะโตเป็นอย่างมาก มองว่าเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีที่สุดจังหวะหนึ่ง  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น ค าถาม และข้อเสนอต่างๆ 
นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการด าเนินการของบริษัทฯ และขอปิดประชุม 

 

 

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 54 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 762,321,899 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 46.0969 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.  
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เอกสารแนบ 2 
 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอก็ซ์สปริง แคปปติอล จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 1. การลดทุน / การเพิ่มทุน 

1.1 การลดทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จ านวน 804,632 หุ้น 

1.2 การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,239,900,147.00 บาท เป็น 5,129,173,402.50 
บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 3,889,273,255.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลักษณะดังนี้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ 
จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์น หุ้นสามัญ 7,613,161,344 0.50 3,806,580,672.00 
 การใชเ้งนิทุน  
 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามัญ 165,385,167 0.50 82,692,583.50 
 (General Mandate) 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ  
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้

ไม่เกิน 
1,035,338,000 

 4.10 คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
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จัดสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ  
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ มอบหมายมี
อ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดในภายหลัง 

ข้อ (1) 

2. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) 

ไม่เกิน 
5,378,379,344 

อัตราการใช้สิทธิ 

หุ้นสามัญเดิม 1 
หุ้น : 2 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

0.50 คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ มอบหมายมี
อ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดในภายหลัง 

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ข้อ (2) 

3. รองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) 
(โครงการ XPG-W4) 

ไม่เกิน 
1,199,444,000 

-  - คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ มอบหมายมี
อ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดในภายหลัง 

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ข้อ (3)  

หมายเหตุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท ซึ่งไม่ต่ ากว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อันเป็นการเสนอขายแบบท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคาชัดเจน ให้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 403,379,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
1,653,853,900 บาท  
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(1.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 268,918,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 1,102,563,800 บาท และ    

(1.3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 363,041,000 หุ้น ให้แก่ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
1,488,468,100 บาท  

บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะ
ครอบคลุมปริมาณการซือ้ขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวนัที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564) 
ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ส่ังรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด
ดังกล่าวน าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขาย
หุ้นที่ถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (เอกสารแนบ 3) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 



เอกสารแนบ 2  (หนา้ที่ 4 จาก 20) 
 

บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ให้แล้วเสร็จ โดย (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ 
(ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) 
รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดังกล่าวได้ส าเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ จะ
ไม่ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights 
Offering) 

(2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ตามข้อ (1) เสร็จส้ิน ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของ
หุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับราคาหุ้นละ 0.50 บาท  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ 
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคา
เดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้ 

(2.1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(2.2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและ
ช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น
คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของ
หุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรร
หุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษ
ของหุ้น 



เอกสารแนบ 2  (หนา้ที่ 5 จาก 20) 
 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 
(และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
ซึ่งปัจจุบันอนุญาตใหบุ้คคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจ
เป็นผลให้ 

(ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ 

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

(ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือมีความเส่ียงในด้านต่าง ๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว 

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง
แต่ไม่จ ากัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติ
ตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอค าปรึกษาและข้อแนะน าตามกฎหมาย
ต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ /หรือ ความเส่ียงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขาย
หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล 
หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานั้น 

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ใน
การจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม เมื่อค านึงถึงองค์ประกอบท่ีใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่
ถูกจ ากัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจ ากัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้ง
ข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี) 
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โดยที่ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามข้อ 1 เสร็จส้ิน ดังนั้น (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
(ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) โดยที่ หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(เอกสารแนบ 3) 

(3) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 1,199,444,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 
ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ข้อก าหนดสิทธิ")  

หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 
ตามข้อก าหนดสิทธิ บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

นอกจากนี้ เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง 
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จะไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) (XR) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถค านวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ XPG-W4 ได้ในขณะนี้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ภายใต้โครงการ XPG-W4 เมื่อสามารถค านวณราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ได้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ทราบต่อไป 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น 
ร้อยละ  

ต่อทุนช าระแล้ว 
หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ 165,385,167 10.00 โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ (4) 
     

 หมายเหตุ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดังต่อไปนี ้

(4) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 165,385,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจ านวนหรือแต่บางส่วน และ
ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ 

อนึ่ง บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนใน
บริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น
ต่อผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ต ่ากว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ในขณะน้ัน และไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(4.1) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 
15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน 
ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่ค านวณได้ข้างต้น 

(4.2) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของ
บริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์  
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคล
ดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป หรือภายใน
วันที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  

 3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 
ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามส่ี แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดย 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่................................. 
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุญาตลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)           

4.1 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

4.2 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

4.3 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

4.4 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 ดังกล่าวข้างต้น  

4.5 บริษัทฯ ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว รวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์   

4.6 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ส านักงาน 
ก.ล.ต.") เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)   
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4.7 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
ธุรกิจ อันได้แก่ 

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ ด าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ("กรุงไทย ซีมิโก้") ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกรุงไทย ซีมิโก้  เท่ากับร้อยละ 49.70 และ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ("
ธนาคารกรุงไทย") มีสัดส่วนถือหุ้นใน กรุงไทย ซีมิโก้เท่ากับ ร้อยละ 50  

(2) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็กซ์สปริง จ ากัด ("XSpring AM") (อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด)  

(3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทพัฒนาสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง 
จ ากัด ("XSpring AD") (อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด)  

(4) ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ด าเนินการโดยบริษัทฯ  

(5) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ด าเนินการโดยบริษัทย่อย บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ ากัด ("เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล") 
(เดิมชื่อบริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงเพื่อการช าระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตัว (flexibility) ให้บริษัทฯ 
รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องด าเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งในทุก ๆ ปี หรือในทุก ๆ ครั้งที่บริษัทฯ 
มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมส าหรับการลงทุนในอนาคตตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) 
ที่วางไว้ โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจ านวนจะคิดเป็น 2.6 เท่าของทุนช าระแล้วรวมกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ อาจยังไม่ใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะพิจารณาจัดสรรเงินที่ได้จากการระดมทุนไป
ลงทุนในการขยายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในระยะเวลาอันใกล้และระยะยาวต่อไปในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ ณ 
ขณะนั้น ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้ ในการนี้ เมื่อ
บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะด าเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ดังที่จะกล่าว
ต่อไปนี้  ท้ังนี้ แผนการใช้เงินน้ีอาจปรับเปล่ียนได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามแผนการลงทุน และสภาพ
เศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคต ภายใต้กรอบที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้ 
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5.1 การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท 

5.1.1 ธุรกิจหลักทรัพย์  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทุนทั้งหมดและมีรายได้หลักมาจากส่วนแบ่ง
ก าไรในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งด าเนินการโดย กรุงไทย ซีมิโก้ อันเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่าง
เต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้า
หลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น ณ ส้ินปี 2563 กรุงไทย ซีมิโก้ มีส่วนแบ่งการตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ 2.43% คิดเป็นล าดับที่ 16 
จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ด าเนินธุรกิจอยู่ทั้งหมด 38 แห่ง  

ในปี 2563 แม้สภาวะตลาดมีความผันผวนจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 โดย 
SET Index ปรับตัวลงราว 30% ในช่วงไตรมาสที่ 1 ก่อนที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงไตรมาสที่ 2-4 ตามล าดับ ถึงอย่างนั้น 
กลับส่งผลดีต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จากการที่มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์) สูงขึ้นเป็น 61 พันล้านบาทต่อวันโดยเฉล่ีย หรือเพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อนหน้า และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 87 
พันล้านบาทต่อวันโดยเฉล่ียในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 นี้ ผลจากการที่ภาพรวมของสภาวะตลาดที่เป็นบวก ท าให้ กรุงไทย ซีมิโก้ 
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ ขยายธุรกิจการบริการจัดจ าหน่ายและที่ปรึกษาทางการเงินและ
ธุรกิจอื่น ๆ ขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารกรุงไทยและบริษัทฯ จนท าให้ผลประกอบการบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีท่ี
ผ่านมา 

บริษัทฯ จึงคาดการณ์ถึงการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ ภายในสามปี
ข้างหน้านี้ ในวงเงินประมาณไม่เกินหกร้อยล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่ชัดเจน รูปแบบการลงทุน ความจ าเป็นและความต้องการเงินทุนในขณะนั้น 
รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาต่อไปโดยค านึงถึงผลก าไรและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
โดยข้อมูลจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งแสดงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ของธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งอุตสาหกรรม
ในระยะเวลาสิบปีย้อนหลังจนถึงปี 2563 มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 10% ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงและน่าพึงพอใจ บริษัทฯ จึงคาดว่าการเพิ่มเงินลงทุน
ในธุรกิจหลักทรัพย์นี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นต่อไป 

ส าหรับความเส่ียงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยหลัก ได้แก่ ความเส่ียงจากความผันผวน
ของภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความเส่ียงด้านการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงด้านบุคลากร ภาวะ
แข่งขันในอุตสาหกรรม ความเส่ียงจากการด าเนินกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยก ากับดูแล อย่างไรก็ดี กรุงไทย ซีมิโก้ มี
การพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เน้นการขยายฐานรายได้ผ่านการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์และรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ค านึงถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วยลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดงักล่าวมาแล้วข้างต้นได้
เป็นอย่างดี 
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5.1.2 ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ ากัด (XSpring AM) (อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียน
ชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้รับใบอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ XSpring AM 
มุ่งเน้นการสร้างกองทุนที่มีความแตกต่างทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นที่มีความ
แตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน  

ปัจจุบัน XSpring AM มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งส้ินกว่า 400 ล้านบาท และมีทุน
จดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 67.6 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเงินลงทุนในธุรกิจของ XSpring AM ใน
วงเงินประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาทภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้า โดย XSpring AM จะจัดสรรเงินลงทุนดังกล่าวไปตามการพัฒนา
ต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยหลัก ๆ จะประกอบด้วยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานและระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับสินทรัพย์หลากหลายประเภทได้ในอนาคต และมีระบบบริหารความเส่ียงและจัดการข้อมูลที่ดี ตลอดจนเพิ่มงบประมาณ
ในการสร้างความรู้จักในบริษัทฯ ต่อนักลงทุน กิจกรรมส่งเสริมการขายและช่องทางการขายต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและรายได้
ค่าธรรมเนียม และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนอีกด้วย  

นอกจากนี้ การเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของ XSpring AM ซึ่ง
อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) ซึ่งต้องมีการลงทุน
เพิ่มเติมด้านระบบปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล การป้องกันความเส่ียง การลงทุนในบุคลากรที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้งแผนการขยายธุรกิจสู่การเป็นนายหน้าซื้อขาย ค้า และจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตนั้น จ าเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมด้านระบบและบุคลากรเช่นกัน ทั้งนี้การจัดสรรเงินลงทุนใน
แต่ละส่วนจะเป็นไปตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในส่วนของความเส่ียงของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะใกล้เคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์
กล่าวคือ ความเส่ียงจากความผันผวนของภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความเส่ียงด้านการขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเส่ียงด้านบุคลากร ภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรม การขยายเงินลงทุนในธุรกิจจะช่วยป้องกันความเส่ียงและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของระบบงาน บุคลากร และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม นอกเหนือไปจากการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในท่ีดีที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว 

5.1.3 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทพัฒนาสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง จ ากัด (XSpring AD) (อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียนชื่อบริษัท 
จากเดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  

ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ บริษัทฯ เห็นว่าเป็น
โอกาสอันดีที่จะสรรหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่
เหมาะสมเพื่อน ามาบริหารและสร้างก าไรได้ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนในการเพิ่มเงินลงทุนใน XSpring AD ซึ่งปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียนเพียง 25 ล้านบาท โดยจ านวนเงินลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์หรือโครงการในอนาคตที่พิจารณาแล้วเหมาะสมแก่การ
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ลงทุนซื้อมาบริหารและสร้างก าไรท่ีดีได้ โดยจะเริ่มจากการบริหารจัดการสินทรัพย์หรือโครงการขนาดเล็ก หรือมีความร่วมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจอื่น ก่อนจะขยายขนาดโครงการต่อไปในอนาคตจนอาจเป็นวงเงินลงทุนหลักร้อยหรือพันล้านได้ นอกจากเพื่อเงินลงทุนในการซื้อ
สินทรัพย์มาบริหารแล้ว จะเป็นการใช้เงินทุนในการจัดหาระบบปฏิบัติงาน การบริหารติดตามหนี้ การประเมินและบริหารความเส่ียง การ
ประเมินมูลค่าต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเสริมทัพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรร
เงินลงทุนใน XSpring AD ตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่จะก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในอนาคตโดย
คณะกรรมการและคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่คาดหวังโดยเฉล่ียทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 – 20 
ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนในแต่ละโครงการจ าเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความเส่ียงในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยหลักได้แก่ ความเส่ียงจากคุณภาพสินทรัพย์ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
หรือสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อการจ าหน่ายซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคล่องจากการลงทุนซื้อ
สินทรัพย์และอยู่ระหว่างรอการบริการและขายได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นในการจัดหาระบบปฏิบัติงานและบุคลากรที่ดี รวมทั้ง
ขั้นตอนการสรรหาและตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบระมัดระวัง เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวให้ได้มากที่สุดและบริหารผลตอบแทนให้มีความ
เหมาะสมในขณะเดียวกัน 

5.1.4 ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน รวมถึงการ
ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตสูง ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ในอนาคต ส าหรับ
ในส่วนธุรกิจนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการบริหารและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มรายได้ ก าไร และการเติบโตของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการน าหุ้นดังกล่าว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือขายในอนาคตในราคาที่น่าพอใจ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ มีความสนใจเป็นพิเศษ ณ ช่วงเวลานี้ จะ
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การบริหารความเส่ียง และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังมองถึงธุรกิจที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างและสอดคล้อง (Synergy) กับการด าเนินการของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย 
อีกปัจจัยที่ส าคัญในการคัดเลือกธุรกิจยังรวมถึงประวัติความส าเร็จ (Track Record) ของตัวธุรกิจ ผลประกอบการ ผู้บริหารของบริษัท
เหล่านั้น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) การประเมินมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment) ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบกับภาพรวมของอุตสาหกรรมและคู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ ความเหมาะสมและการตัดสินใจ
ลงทุนนั้นจะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการลงทุน และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป    

การใช้เงินทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ และระยะเวลาในการถือจนกว่าจะขาย
แต่ละโครงการ ซึ่งอาจมีการจ าหน่ายหุ้นในธรุกิจลงทุนที่มีอยู่ปัจจุบัน และน าไปลงทุนในโครงการอื่นต่อได้ โดยไม่ได้ใช้เงินทุนเพิ่มในทันที 
ผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงนั้น จะสูงกว่าผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทางอ้อม ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5-8% 
อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงของธุรกิจก็สูงกว่าเช่นกัน ตั้งแต่การตัดสินใจคัดเลือกโครงการ การท าแผนการลงทุน สภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาการลงทุนที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง ค านึงถึงความเส่ียง และมีการ
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการมุ่งหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าและบริหาร
ความเส่ียงให้เหมาะสมในขณะเดียวกัน  

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุน ในการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจที่มีศักยภาพ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
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รวมทั้งส้ินประมาณ 2,300 ล้านบาท ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้านี้ ทั้งนี้ ก าหนดการใช้เงินและการจัดสรรเงินให้แต่ละธุรกิจนั้น 
ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจ สถานการณ์ และสภาวะตลาด ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต 

5.2 การขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ 
รวมถึงแนวโน้มในการเติบโตในประเทศไทย ภายหลังการบังคับใช้ของพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ ากัด (เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล) (เดิมชื่อบริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด) มีทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 475 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริการทางการเงินแห่งแรกในประเทศที่ได้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล มีความพร้อม
ทั้งด้านระบบงานและบุคลากรในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ  

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ดิจิทัลได้มีการเติบโตและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน รวมถึงสถาบันทาง
การเงินท้ังในต่างประเทศและในประเทศเป็นอย่างมาก ดังที่เห็นธนาคารหลักหลายแห่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เริ่ม
จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ท าให้เห็นความเป็นไปได้ในการที่สินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาแทนที่
สินทรัพย์และบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมในอนาคตอันใกล้นี้  

จากวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมกับ
โลกดิจิทัลใหม่นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มเติมไปจากบริการทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นถึงความส าคัญของการสร้างระบบนิเวศน์สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) คือการขยายธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบวงจร เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในที่เดียว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการเจริญของอุตสาหกรรม
สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีต้องมีการเติบโตควบคู่กันในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

ในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจของ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล บริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์จ านวน
เงินลงทุน รวมถึงการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนได้ เนื่องจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศไทย แต่มี
แนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้เล่นใหม่ในธุรกิจนี้ ทั้งนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อขอ
ใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Dealer) จากส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในการขยายประเภทธุรกิจออกไปนี้ จ าเป็นต้องมีการใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ ค่าที่ปรึกษาและด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน บุคลากร นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจ าเป็น หากในอนาคตมีกฎเกณฑ์และความต้องการเงินทุนสภาพคล่องที่ต้องมีการบังคับใช้เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล อาจต้องมีทุนจดทะเบียนและการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องในการประกอบ
ธุรกิจสูงเป็นระดับ 1,000 ล้าน ถึง 2,000 ล้านบาทได้ นอกจากนี้ ในการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ต้องมีการใช้เงิน
ลงทุนเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้บริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์
จ านวนเงินลงทุน รวมถึงการประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมและรายได้อย่างชัดเจนได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการ
ได้รับใบอนุญาต พัฒนาระบบส าเร็จ และเริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ได้ภายในส้ินปีนี ้

ด้วยความส าคัญของการสร้างระบบนิเวศน์สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) บริษัทฯ จึงจัดสรร
เงินลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แอปพลิเคชัน ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกิจการช าระเงิน และระบบธนาคารออนไลน์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
นอกจากจะสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในที่เดียวแล้ว บริษัทฯ ยังคาดหวังถึงผลตอบแทนจากธุรกิจดังกล่าวทั้ง



เอกสารแนบ 2  (หนา้ที่ 14 จาก 20) 
 

จากผลประกอบการและการขายธุรกิจในมูลค่าที่สูงในอนาคต ท้ังนี้ การลงทุนไม่ได้จ ากัดในรูปแบบการลงทุนหุ้นสามัญเท่านั้น อาจเป็น
ในรูปแบบการร่วมลงทุนอื่นหรือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้  

ในการน้ี บริษัทฯ ไม่มีแผนในการน าเงินท่ีระดมทุนมาได้ไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งก าไรสร้างผลตอบแทน แต่อาจมีการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี เพียงเพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ตามใบอนุญาตเท่านั้น 

บริษัทฯ จัดสรรเงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจรและแข็งแกร่ง เป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาสามปี
ข้างหน้า ท้ังนี้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเส่ียงในด้านการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด กฎเกณฑ์และแนวทางของหน่วยก ากับดูแลที่
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ บริษัทฯ จึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด สนับสนุนและท างานร่วมกับหน่วยก ากับดูแล และทบทวนกลยุทธ์  และ
แผนการขยายธุรกิจอย่างสม่ าเสมอและรอบคอบ 

5.3 การช าระคืนเงินกู้ยืม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงินระยะส้ันทั้งส้ิน
ประมาณ 170 ล้านบาท จึงคาดว่าจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวในการช าระคืน ภายในปีนี้ 

5.4 การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) การเป็น
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และการเป็น
นายหน้าซื้อขาย ค้า และจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานช่วงแรกสูง บริษัทฯ จึง
จัดสรรเงินเพิ่มทุนจ านวน 464 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในไตรมาส 3 ปี 2564 
บริษัทฯ จะจัดสรรเงินบางส่วนไปใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และรองรับการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ ในระหว่างรอการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวอธิบายข้างต้น บริษัทฯ อาจมีการ
บริหารเงินเพิ่มทุนที่ได้มาชั่วคราว โดยการลงทุนระยะส้ันในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเส่ียงต่ า เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มเติม
กว่าการเก็บรักษาในรูปเงินฝาก  

วัตถุประสงค ์

จ านวนเงนิ
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ก าหนดระยะเวลาการ
น าเงนิไปใช ้

(ก) การพัฒนาและขยายธุรกจิตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมี
ประมาณการลงทุนในธุรกิจตา่ง ๆ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกจิ
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนใน
สินทรัพย์หรือธุรกิจที่มีศักยภาพ  

2,300*  ปี 2564 - 2568 

(ข) การขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นทีเ่กี่ยวข้อง มุ่งสู่
การเป็นผู้ให้บรกิารดา้นสินทรัพยด์ิจิทัลอย่างครบวงจรและแข็งแกร่ง โดย

4,000* ปี 2564 - 2568 
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วัตถุประสงค ์

จ านวนเงนิ
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ก าหนดระยะเวลาการ
น าเงนิไปใช ้

ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน เช่น เพื่อพัฒนาระบบ เพื่อการขอ
ใบอนุญาต เพื่อรองรับเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องที่อาจ
บังคับใช้ในอนาคต เป็นต้น 

(ค) การช าระคืนเงินกูย้ืม 170 ภายในปี 2564 

(ง) การเพิม่เงินทุนหมุนเวียนของบรษิัทฯ 464* ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 

รวม 6,934  

หมายเหตุ: *บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปล่ียนหรือโยกย้ายจ านวนวงเงินงบประมาณส าหรับการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ข้างต้นได้
ในภายหลัง ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุน อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมนั้นใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน และมีความไม่แน่นอนว่า
บริษัทฯ จะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่ รวมทั้งจะท าให้บริษัทฯ มีภาระในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากขึ้น 
ตลอดจนท าให้บริษัทฯ ไม่มีความคล่องตัวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการ
เพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และจ าเป็นต่อการขยายธุรกิจและการลงทุนของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะ
เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากการเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 

6.2 การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายใน
ระยะเวลาอันส้ัน และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน 

6.3 บริษัทฯ จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจ านวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนตามแผนที่วางไว้
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน เมื่อค านึงถึงโอกาสการเตบิโตของธรุกิจของบริษัทฯ ในอนาคตในการสร้างรายได้
และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว  

6.4 การท่ีบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึง
ความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะ
ขยายการด าเนินการและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเข้าไปลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะ
ใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมก าหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
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วงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการช าระเงินเพิ่มทุน 
และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
ได้รับเงินทุนตามจ านวนที่ต้องการในระยะเวลาอันส้ัน และสามารถลดความเส่ียงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มี
ความผันผวนในปัจจุบัน 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทแต่ละ
บริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ัน 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ผู้ที่ได้รับการจัดสรร (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
(ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

7.3 อื่น ๆ 

- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุน / 
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

   ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิม กรณีหากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน กล่าวคือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ทั้งหมดจ านวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งประกอบด้วย (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("PP") (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ("RO") (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ("PP General Mandate") และ (ง) หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4)) มีดังนี ้

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ในกรณีที่เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 60 โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณ ดังนี้ 



เอกสารแนบ 2  (หนา้ที่ 17 จาก 20) 
 

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
4.46 – 1.77 

4.46 

= ร้อยละ 60  

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ PP x จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP ) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ RO x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุท่ีเสนอขาย RO) 

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP +  
จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย RO 

= 
(4.46 x 1,653,851,672) + (4.10 x 1,035,338,000) + (0.50 x 5,378,379,344) 

1,653,851,672+ 1,035,338,000 + 5,378,379,344 

= 1.77 บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ (ก): ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 
13 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ) ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น  

หมายเหตุ (ข): การค านวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ดังกล่าวยังไม่รวม (ก) การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ XPG-W4 เนื่องจากการ
ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวไม่มีผลกระทบด้านราคา และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP General Mandate 
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP General Mandate จะไม่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ในขณะนั้น และไม่ต ่ากว่า
ราคาใดราคาหน่ึงดังต่อไปนี้ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 

(1) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน 
แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ  10 ของราคาที่ค านวณได้
ข้างต้น หรือ 

(2) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ 

8.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ
ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 82 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้   
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= 
ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
(0.0165) – (0.0029) 

(0.0165) 

= ร้อยละ 82  

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธิ 

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว  

= 
(27,245,538) 

1,653,851,672  

= (0.0165) บาทต่อหุ้น 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธิ 

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายทัง้หมดในครั้งนี ้

= 
(27,245,538) 

1,653,851,672 +  7,778,546,511 

= (0.0029)  บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย ค านวณโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

8.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบ
ทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 82 โดยมีรายละเอียดการค านวณ 
ดังนี้     

= 
จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี ้

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายทัง้หมดในครั้งนี ้

= 
7,778,546,511  

1,653,851,672  +  7,778,546,511 

= ร้อยละ 82 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 14 พฤษภาคม 2564 

2.  ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record 
Date)  

28 พฤษภาคม 2564 

3.  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 1 กรกฎาคม 2564 

4.  จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนและการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

5.  ขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement)  

คาดว่าภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement)  

6.  เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด
แบบก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน 

หลังได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. คาดว่า
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  

7.  จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วในส่วนของการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาจองซื้อ
หุ้น คาดว่าภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

8.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(Record Date) 

29 กรกฎาคม 2564 

9.  ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) 

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย จะ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดภายหลังจากได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

10.  จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วในส่วนของการเสนอ ภายใน 14 วัน นบัแตว่ันส้ินสุดระยะเวลาจองซือ้หุ้น 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

11.  ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) 

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย จะ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดภายหลังจากได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

12.  จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วในส่วนของการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นบัแตว่ันส้ินสุดระยะเวลาจองซือ้หุ้น 

13.  หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

จะพิจารณาและแจ้งให้ทราบภายหลัง 

  หมายเหตุ: ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 
 
 
 

 
ลายมือชื่อ          

           (นายวันจักร์ บุรณศิริ)  
ต าแหน่ง          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
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เอกสารแนบ 3 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
ของบริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปติอล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

และผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุน้แตล่ะรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,240,302,463.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(โครงการ XPG-W4) จ านวน 804,632 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 7,778,546,511.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (3) การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชัดเจน (ข) การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
(ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ (ง) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) และ (4) การปรับราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. รายละเอียดของการเสนอขาย  

1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

1.1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท 
ซึ่งไม่ต่ ากว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติก าหนดราคาชัดเจน โดยบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี ้  
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(ก)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 403,379,000 หุ้น ให้แก่บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,653,853,900 บาท และ 

(ข)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 268,918,000 หุ้น ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,102,563,800 บาท และ 

(ค)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 363,041,000 หุ้น ให้แก่ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,488,468,100 บาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะ
ทางการเงินมั่นคงและศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ
ศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 
รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 4 ของเอกสารนี้  

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่าย
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอท่ีจะครอบคลุมปริมาณการ
ซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564) 
ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหากราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากัดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่ังรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้าม
ไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวน าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขาย
ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุ้นเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าว
เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ัง
ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
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ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายผู้ลงทุนแต่ละรายจะมีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้ 

(ก)  บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 403,379,000 หุ้น สัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 15.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ 
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน 

(ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 268,918,000 หุ้น 
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน และ 

(ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา ถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 363,041,000 หุ้น สัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 13.50 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ 
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน 

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 
จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่
เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้
บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จโดย (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) รวมทั้ง บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามก าหนดการ 
บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)    

1.1.2 วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 4 จาก 29) 
 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ตามข้อ 1.1.1 เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นที่เกิดจาก
การค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ
ราคาหุ้นละ 0.50 บาท  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ 
จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่
แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน า
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว  

(2) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่
ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่
เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิตามวิธีการในข้อ (2) น้ี จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของ
หุ้น 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 5 จาก 29) 
 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ    

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขอ
อนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

โดยที่ก าหนดให้วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ตามข้อ 1.1.1 เสร็จส้ิน ดังนั้น (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ 
(ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) บริษัทฯ จะไม่
ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) 

1.2 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

1.2.1 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับนักลงทุนเพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักลงทุนต่อภาพรวมธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรับการเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ โดยจากสภาวะเศรษฐกิจและ
สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน มีนักลงทุนที่สนใจและพร้อมที่จะลงนามแสดงความจ านงในการเข้าลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อบริษัทฯ จ านวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ 
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา โดยที่หากราคาดังกล่าวเป็นการเสนอขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด นักลงทุน 3 ราย
ดังกล่าวก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความส าเร็จ และบริษัทฯ จะได้รับเงินทุนตามจ านวน
ที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนทั้ง 3 ราย
ดังกล่าวในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยการก าหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งราคาเสนอขายเป็นราคาซึง่อ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยที ่
ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท า
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้น



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 6 จาก 29) 
 

ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ฯ 
(ระหว่างวันท่ี 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น) 

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้เข้าข่าย
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่ังรับหุ้นในส่วน
เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด
ดังกล่าวน าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุ้นเริ่มท าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ัง
ห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์  เงื่อนไข และ
วิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

1.2.2 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ท่ีราคาหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
ต่อหุ้น (par) คิดเป็นการให้ส่วนลดร้อยละ 89 จากราคาตลาดที่ 4.46 บาทต่อหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแตล่ะรายถอือยู่ (Record Date) จะได้รับสิทธิประโยชน์
ตามสัดส่วนการถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้  

1.3 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับ
บริษัทฯ 

1.3.1 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ (1) บริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) (2) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ (3) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส าคัญ
เกี่ยวกับผู้ลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัทฯ มีดังนี้   

(ก)  บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง 
ประเทศที่จัดตั้ง ไทย 
ที่ตั้งบริษัท อาคารสิริ แคมปัส เลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  
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เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 
วันจดทะเบียนบริษัท 22 พฤศจิกายน 2538 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก  
ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2564 

 

1. UBS AG SINGAPORE BRANCH 9.57% 
2. บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 6.48% 
3. นายเศรษฐา ทวีสิน 4.45% 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 4.19% 
5. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ 3.54% 
6. นายอภิชาติ จูตระกูล 2.06% 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 

NOMINEES LIMITED 
1.85% 

8. นายพิพัฒน์ เตียธวัฒน ์ 1.21% 
9. ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล 1.19% 
10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 1.18% 

รายชื่อคณะกรรมการ 
 

1. นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ 
2. นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานอ านวยการ 
กรรมการผู้จดัการใหญ ่
กรรมการ 

3. นายเจษฎาวัฒน ์เพรียบจริยวัฒน์ รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ
5. นายธงชัย จิรอลงกรณ ์
6. นายวชิญา จาตกิวณชิ 
7. นายอุทัย อุทัยแสงสุข 
8. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ 
9. นายพรทัต อมตววิัฒน ์
10. นายศุภนิจ จยัวฒัน ์

 
11. นายกติติชยั รักตะกนษิฐ ์

 
12. นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษทัมี
กรรมการร่วมกันดังนี ้
1. นาย วันจกัร์ บุรณศิริ ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
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กรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) 

2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจริยวัฒน์ กรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

3. นายกติติชยั รักตะกนษิฐ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของทั้งสอง
บริษัท 

(ข)  บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 
หน่วยงานก ากับดูแลและ
กฎหมายและข้อบังคับที่
ควบคมุบริษัท  

ธุรกิจอยู่ภายใต้กฎหมายวา่ดว้ยประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดแูล
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ ธุรกิจประกันวินาศภัย 
ประเทศที่จัดตั้ง ไทย 
ที่ตั้งบริษัท 121/14-28, 121/32, 121/37-38, 121/50, 121/55, 121/63-65, 121/94, 

121/104 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 3 - 7, 9, 12, 14, 18-19, 34, 39  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

วันจดทะเบียนบริษัท 1 มิถุนายน 2555 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก  
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 

 

1. บริษัท วิริยะพรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 40.00% 
2. บริษัท เมืองโบราณ จ ากัด 10.00% 
3. นายตุก๊ วิริยะพันธุ ์ 8.21% 
4. นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ ์ 8.21% 
5. นางอรพรรณ พงศ์พิพฒัน ์ 7.96% 
6. นางศรวีรรณา วิรยิะพันธุ ์ 7.50% 
7. นางสุวพร ทองธวิ 7.13% 
8. นางสาวพจนารถ สาคริก 4.10% 
9. นายอมร ทองธวิ 1.44% 
10. นายปภณ วิริยะพันธุ ์ 1.02% 

รายชื่อคณะกรรมการ 1. นางสุวพร ทองธวิ กรรมการ 
2. นายตุก๊ วิริยะพันธุ ์ กรรมการ 
3. นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ ์ กรรมการ 
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4. พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว 
5. นายอมร ทองธวิ 
6. นายประสาน นิลมานตัต ์
7. นายสมชาย สวธานุภาพ 
8. นายจ าลอง เหรียญวิจติร 
9. นายสุรพล เลิศประเสริฐกุล 
10. นายบุญเลิศ กศุลเพิ่มพูล 
11. นายสุทิน นพเกต ุ
12. นางนาฏยา โล่ธุวาชัย 
13. นายสิทธิโชค ศรีเจริญ 
14. นางสาวรับพร วิริยะพันธุ ์

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ไม่มี 

(ค)  นายมงคล ประกิตชัยวฒันา 

ชื่อ นายมงคล ประกิตชัยวฒันา 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ นักลงทุน 
การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์ท างานและ
ความรู้ความสามารถ 

เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เป็นเจ้าของกจิการ 
บริษัท อุบลไอทีคอม จ ากดั และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) (KTC) 

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
บริษัทฯ 

ไม่มี 

1.3.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณา
เห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  

(ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย 
หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ  
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(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกินสมควร
นอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรือ  

(ค) บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือมีความเส่ียงในด้านต่าง ๆ เกินสมควร
เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการ
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอขาย
หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

ทั้งนี้ องค์ประกอบท่ีบริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการ
ตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ 
ในการตรวจสอบขอค าปรึกษาและข้อแนะน าตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
และ/หรือ ความเส่ียงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและ
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่
มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานั้น 

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อค านึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจ ากัด
สิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อก าหนด และ/หรือเงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี) 

1.4  ประเด็นเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น  

1.4.1  ข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุนทั้ง 3 รายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ 

(ก) ณ ปัจจุบัน รวมถึงภายหลังจากที่ผู้ลงทุนทั้ง 3 รายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ได้เข้ามา
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย ไม่มีแผนการที่จะเข้าท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
(Shareholders Agreement) ระหว่างกันหรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ เพื่อตกลงเกี่ยวกับกิจของผู้ถือหุ้น
ต่าง ๆ เช่น การออกเสียงในวาระส าคัญ การเสนอชื่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารเข้าด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ แต่อย่างใด 
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย ไม่มีแผนหรือเจตนาหรือแผนการที่จะกระท าการใด ๆ ร่วมกันในลักษณะ acting in 
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concert หรือบุคคลที่กระท าการร่วมกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย 

(ข) ผู้ลงทุนทั้ง 3 รายและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ของบริษัทฯ 
รวมถึงไม่มีข้อตกลงในการสละสิทธิจองซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกทั้งผู้ลงทุนทั้ง 3 รายไม่ได้มีข้อตกลงใด ๆ 
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ เพิ่มเติมอันเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว 

ในการนี้  บริษัทฯ ยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รา ยอื่นของบริษัทฯ ได้แก่ 
ELEVATED RETURNS LLC ว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวประสงค์ที่จะสละหรือใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถืออยู่หรือไม่ ดังนั้น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ส าหรับผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่น จะเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ
จองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.1.2 
ข้างต้น เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายอื่น  

1.4.2  โครงสร้างผู้ถือหุ้น และข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร ภายหลัง
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ครบท้ังจ านวน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเปล่ียนไปดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษทัฯ ก่อนและภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ ให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิ 

ตามสัดสว่นการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจ านวน 

ล าดับที ่
(ภายหลงั
การออก
และเสนอ
ขายหุน้
สามัญ
เพิ่มทนุ) 

ผู้ถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทนุให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) 
และให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้ที่ผู้ถือหุน้แต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ในคร้ังนี ้

(ข้อมูล ณ วนัที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ 2564) 

ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุคล

ในวงจ ากัด (Private 
Placement) และให้แก่ผู้ถือหุน้
เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) ครบทั้งจ านวน* 
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จ านวนหุ้นที่ถือ อัตราส่วน
ร้อยละต่อ
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว
ของบริษทัฯ 

จ านวนหุน้ที่ถือ อัตราส่วนร้อย
ละต่อจ านวน

หุ้นที่
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว
ของบริษทัฯ 

1 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) N/A N/A 1,210,137,000 15 

2 นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา N/A N/A 1,089,123,000 13.5 

3 ELEVATED RETURNS LLC 346,000,000 20.92% 1,038,000,000 12.87 

4 บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากดั (มหาชน) 

N/A N/A 806,754,000 10 

5 UBS AG SINGAPORE 
BRANCH 

127,076,056 7.68 381,228,168 4.73 

6 นางสาวกมลกานต์ ศรีมงคล 75,000,000 4.53 225,000,000 2.79 

7 ER MERRY WAY LP 60,000,000 3.63 180,000,000 2.23 

8 CHINA TONGHAI 
SECURITIES LIMITED 

A/C CLIENT 

49,783,654 3.01 149,350,962 1.85 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 42,460,854 2.57 127,382,562 1.58 

10 นายพิชติ ชินวิทยากุล 34,000,000 2.06 102,000,000 1.26 

11 LGT Bank (Singapore) 
Ltd 

33,685,500 2.04 101,056,500 1.25 

12 UOB Kay Hian Private 
Limited  

32,946,620 1.99 98,839,860 1.23 

13 นายวศิน เดชกิจวิกรม 29,000,000 1.75 87,000,000 1.08 

หมายเหต:ุ 

*ภายใต้สมมติฐานท่ีว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครบตามสิทธิทั้งจ านวน  
**จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารรายใดของบริษัทฯ ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) 

ในปัจจุบัน ELEVATED RETURNS LLC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ส่ง
ตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นาย สเตฟาน เดอ เบียทส์  
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บริษัทฯ ยังไม่ได้รับแจ้งถึงการเปล่ียนแปลง หรือความจ านงในการเสนอชื่อกรรมการหรือ
ผู้บริหารจากผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย โดยภายหลังการเพิ่มทุนจะยังไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ต่อโครงการสร้างกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย และผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ ไม่ได้มีข้อตกลงระหว่างกันหรือ
แผนการในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร หรือการเสนอชื่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารเข้าด ารง
ต าแหน่งในบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) อาจพิจารณาเสนอชื่อตัวแทนของตนให้เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ บริษัทละ 1 ราย และส าหรับนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา นั้น ในระยะแรกยังไม่ประสงค์จะเสนอชื่อตัวแทนของตน
ให้เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังมีต าแหน่งว่าง 2 ต าแหน่ง จากการ
ลาออกของกรรมการรายเดิมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการรายใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่
ลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร โดยการเปล่ียนแปลง การแต่งตั้งและการสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะเป็นตามวิธีการ
สรรหากรรมการภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ วิธีการตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ  

1.4.3  ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ELEVATED RETURNS LLC กับ
ผู้ลงทุนทั้ง 3 รายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ELEVATED RETURNS LLC ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ไม่มีและไม่เคยมี
ความสัมพันธ์หรือการท าธุรกิจร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือ joint venture partner กับผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย 
(กล่าวคือ (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด )มหาชน( และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวฒันา) 
แต่อย่างใด 

1.4.4  การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ปัจจุบัน การเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นการ
เข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องขออนุมัติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทธุรกิจ อันได้แก่ 

(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ ด าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ("กรุงไทย ซีมิโก้") ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกรุงไทย ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 49.70 และ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงไทย") มีสัดส่วนถือหุ้นในกรุงไทย ซีมิโก้ เท่ากับ ร้อยละ 50  
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(2) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ ากัด ("XSpring AM") (อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด)  

(3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทพัฒนาสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง 
จ ากัด ("XSpring AD") (อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด)  

(4) ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ด าเนินการโดยบริษัทฯ  

(5) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ด าเนินการโดยบริษัทย่อย บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ ากัด ("เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล") 
(เดิมชื่อบริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการช าระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
และความคล่องตัว (flexibility) ให้บริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องด าเนินการ
เพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งในทุก ๆ ป ีหรือในทุก ๆ ครั้งที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อม
ส าหรับการลงทุนในอนาคต ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (business strategy) ที่วางไว้ โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินค่าหุ้น
เพิ่มทุนท่ีบริษัทฯ จะได้รับหากมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ครบทั้งจ านวนจะคิดเป็น 2.6 เท่าของทุนช าระแล้ว รวมกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ อาจยังไม่ใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุนทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะพิจารณาจัดสรรเงินที่ได้จาก
การระดมทุนไปลงทุนในการขยายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในระยะเวลาอันใกล้และระยะยาวต่อไปในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาวะทาง
เศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้ ในการนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว 
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะด าเนินการตามแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ทั้งนี้ แผนการใช้เงินนี้อาจ
ปรับเปล่ียนได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ และเป็นตามแผนการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจ
ในอนาคต ภายใต้กรอบท่ีได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ตามสารสนเทศนี้ 

(ก)   การพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท 

1.  ธุรกิจหลักทรัพย์  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนกว่าร้อยละ 40 ของเงินลงทุนทั้งหมดและมีรายได้หลักมาจากส่วนแบ่ง
ก าไรในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งด าเนินการโดย กรุงไทย ซีมิโก้ อันเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทน
สนับสนุนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น ณ ส้ินปี 2563 กรุงไทย ซีมิโก้ มีส่วนแบ่ง
การตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ 2.43% คิดเปน็ล าดับที่ 16 จากนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ด าเนินธุรกิจอยู่ทั้งหมด 38 แห่ง  
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ในปี 2563 แม้สภาวะตลาดมีความผันผวนจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 โดย SET 
Index ปรับตัวลงราว 30% ในช่วงไตรมาสที่ 1 ก่อนที่จะค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงไตรมาสที่ 2-4 ตามล าดับ 
ถึงอย่างนั้นกลับส่งผลดีต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จากการที่มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) สูงขึ้นเป็น 61 พันล้านบาทต่อวันโดยเฉล่ีย หรือเพิ่มขึ้น 33% จากปี
ก่อนหน้า และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 87 พันล้านบาทต่อวัน โดยเฉล่ียในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 นี้ ผลจาก
การที่ภาพรวมของสภาวะตลาดที่เป็นบวก ท าให้ กรุงไทย ซีมิโก้ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและรายได้จากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ขยายธุรกิจการบริการจัดจ าหน่ายและท่ีปรึกษาทางการเงินและธุรกิจอื่น ๆ ขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับ
ธนาคารกรุงไทยและบริษัทฯ จนท าให้ผลประกอบการบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ จึงคาดการณ์ถึงการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ ภายในสามปีข้างหน้านี้ 
ในวงเงินประมาณไม่เกินหกร้อยล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรองรับ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่ชัดเจน รูปแบบการลงทุน ความจ าเป็นและความ
ต้องการเงินทุนในขณะนั้น รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาต่อไปโดยค านึงถึงผล
ก าไรและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยข้อมูลจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งแสดงอัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้น (Return on Equity) ของธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งอุตสาหกรรมในระยะเวลาสิบปีย้อนหลังจนถึงปี 2563 มีค่าเฉล่ียอยู่
ที่ 10% ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงและน่าพึงพอใจ บริษัทฯ จึงคาดว่าการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์นี้ จะสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นต่อไป 

ส าหรับความเส่ียงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยหลักได้แก่ ความเส่ียงจากความผันผวนของ
ภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความเส่ียงด้านการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงด้าน
บุคลากร ภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรม ความเส่ียงจากการด าเนินกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยก ากับดูแล 
อย่างไรก็ดี กรุงไทย ซีมิโก้ มีการพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เน้นการขยายฐานรายได้
ผ่านการให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการซื้อขายหลักทรัพย์ มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์และรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการปฎิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการปฎิบัติงานที่ชัดเจน ค านึงถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และระบบบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายในที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะช่วยลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้เป็นอย่างดี 

2.  ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ ากัด (XSpring AM) (อยู่ระหว่างด าเนินการ
เปล่ียนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด) เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
ได้รับใบอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การจัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้รับความเห็นชอบในการเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ XSpring AM มุ่งเน้นการสร้างกองทุนที่มีความแตกต่างทั้งในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นที่มีความแตกต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์
แบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน  

ปัจจุบัน XSpring AM มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งส้ินกว่า 400 ล้านบาท และมี
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 67.6 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจของ XSpring AM ใน
รูปแบบของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ XSpring AM และ/หรือ เงินลงทุนในธุรกิจในรูปแบบอื่น เช่น ให้ XSpring AM 
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กู้ยืมเงิน ในวงเงินลงทุนประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาทภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้า โดย XSpring AM จะจัดสรร
เงินลงทุนดังกล่าวไปตามการพัฒนาต่าง ๆ ตามที่ เห็นสมควรต่อไป โดยหลัก ๆ จะประกอบด้วยเพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานและระบบบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับสินทรัพย์หลากหลายประเภทได้ในอนาคต 
และมีระบบบริหารความเส่ียงและจัดการข้อมูลที่ดี ตลอดจนเพิ่มงบประมาณในการสร้างความรู้จักในบริษัทฯ ต่อนักลงทุน 
กิจกรรมส่งเสริมการขายและช่องทางการขายต่าง  ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและรายได้ค่าธรรมเนียม และเพิ่มทุน
จดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนอีกด้วย  

นอกจากนี้ การเพิ่มเงินลงทุนดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของ XSpring AM 
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการเงนิทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) 
ซึ่งต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมด้านระบบปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล การป้องกันความเส่ียง การลงทุนในบุคลากรที่
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้งแผนการขยายธุรกิจสู่การเป็นนายหน้าซื้อขาย ค้า และจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตนั้น จ าเป็นต้องมีการ
ลงทุนเพิ่มเติมด้านระบบและบุคลากรเช่นกัน ทั้งนี้ การจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละส่วนจะเป็นไปตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในส่วนของความเส่ียงของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะใกล้เคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์
กล่าวคือ ความเส่ียงจากความผันผวนของภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความเส่ียงด้านการขัดข้องของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงด้านบุคลากร ภาวะแข่งขันในอุตสาหกรรม การขยายเงินลงทุนในธุรกิจจะช่วย
ป้องกันความเส่ียงและเสริมสร้างประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของระบบงาน บุคลากร และการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรม นอกเหนือไปจากการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบบบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายในท่ีดีที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว 

3.  ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทพัฒนาสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง จ ากัด (XSpring AD) (อยู่ระหว่างด าเนินการเปล่ียนชื่อ
บริษัท จากเดิมชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด) ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้ง
บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  

ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ บริษัทฯ เห็นว่าเป็น
โอกาสอันดีที่จะสรรหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ 
ในราคาที่เหมาะสมเพื่อน ามาบริหารและสร้างก าไรได้ในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ จึงวางแผนในการเพิ่มเงินลงทุนใน 
XSpring AD ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเพียง 25 ล้านบาท โดยจ านวนเงินลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์หรือ
โครงการในอนาคตที่พิจารณาแล้วเหมาะสมแก่การลงทุนซื้อมาบริหารและสร้างก าไรที่ดีได้ โดยจะเริ่มจากการบริหาร
จัดการสินทรัพย์หรือโครงการขนาดเล็ก หรือมีความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจอื่น ก่อนจะขยายขนาดโครงการต่อไปใน
อนาคตจนอาจเป็นวงเงินลงทุนหลักร้อยหรือพันล้านได้ นอกจากเพื่อเงินลงทุนในการซื้อสินทรัพย์มาบริหารแล้ว จะเป็น
การใช้เงินทุนในการจัดหาระบบปฏิบัติงาน การบริหารติดตามหนี้ การประเมินและบริหารความเส่ียง การประเมิน
มูลค่าต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อเสริมทัพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาจัดสรรเงินลงทุนใน XSpring AD ตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจที่จะก าหนดรายละเอียดให้
ชัดเจนในอนาคตโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ  
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ผลตอบแทนที่คาดหวังในธุรกิจบริหารสินทรัพย์นี้  อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่คาดหวัง
โดยเฉล่ียทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 – 20 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนในแต่ละ
โครงการจ าเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งโดยหลักได้แก่ ความเส่ียงจากคุณภาพ
สินทรัพย์ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน หรือสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อการ
จ าหน่ายซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคล่องจากการลงทุนซื้อสินทรัพย์และอยู่
ระหว่างรอการบริการและขายได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นในการจัดหาระบบปฏิบัติงานและบุคลากรที่ดี รวมทั้ง
ขั้นตอนการสรรหาและตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบระมัดระวัง เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวให้ได้มากที่สุดและบริหาร
ผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมในขณะเดียวกัน 

4.  ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน รวมถึงการ
ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตสูง ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว 
ในอนาคต ส าหรับในส่วนธุรกิจนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Private Equity) โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มรายได้ ก าไร และ
การเติบโตของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการน าหุ้นดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือขายในอนาคตใน
ราคาที่น่าพอใจ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ มีความสนใจเป็นพิเศษ ณ ช่วงเวลานี้ จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 
การบริหารความเส่ียง และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองถึงธุรกิจที่จะ
สามารถช่วยเสริมสร้างและสอดคล้อง (Synergy) กับการด าเนินการของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย อีกปัจจัยที่
ส าคัญในการคัดเลือกธุรกิจยังรวมถึงประวัติความส าเร็จ (Track Record) ของตัวธุรกิจ ผลประกอบการ ผู้บริหารของ
บริษัทเหล่านั้น โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะด าเนินการศึกษาข้อมูลของสินทรัพย์ และ/หรือ 
ธุรกิจที่จะลงทุน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ประเมินมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment) ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกับภาพรวมของอุตสาหกรรมและคู่แข่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ ความ
เหมาะสมและการตัดสินใจลงทุนนั้นจะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการลงทุน และ/หรือ  คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไป    

การใช้เงินทุนเพิ่มในธุรกิจนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ และระยะเวลาในการถือจนกว่าจะขาย
แต่ละโครงการ ซึ่งอาจมีการจ าหน่ายหุ้นในธุรกิจลงทุนที่มีอยู่ปัจจุบัน และน าไปลงทุนในโครงการอื่นต่อได้ โดยไม่ได้ใช้
เงินทุนเพิ่มในทันที ผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงนั้น จะสูงกว่าผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ 
ทางอ้อม ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5-8% อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงของธุรกิจก็สูงกว่าเช่นกัน ตั้งแต่การตัดสินใจคัดเลือก
โครงการ การท าแผนการลงทุน สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายและขั้นตอนการ
พิจารณาการลงทุนที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง ค านึงถึงความเส่ียง และมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการมุ่งหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าและบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมใน
ขณะเดียวกัน  

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุน ในการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือธุรกิจที่มี
ศักยภาพ ดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งส้ินประมาณ 2,300 ล้านบาท ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้านี้ ทั้งนี้ 



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 18 จาก 29) 
 

ก าหนดการใช้เงินและการจัดสรรเงินให้แต่ละธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจ สถานการณ์และสภาวะตลาด ความจ าเป็น
และความเหมาะสมในอนาคต 

(ข)  การขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ 
รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในประเทศไทย ภายหลังการบังคับใช้ของพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ ากัด (เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล) (เดิมชื่อบริษัท เอสอี 
ดิจิทัล จ ากัด) มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 475 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริการทางการเงินแห่งแรกในประเทศ
ที่ได้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO Portal) ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล มีความพร้อมทั้งด้านระบบงานและบุคลากรในการให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบ  

ในช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมา สินทรัพย์ดิจิทัลได้มีการเติบโตและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุน รวมถึงสถาบันทาง
การเงินทั้งในต่างประเทศและในประเทศเป็นอย่างมาก ดังที่เห็นธนาคารหลักหลายแห่งรวมถึ งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้เริ่มจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ท าให้เห็นความเป็นไปได้ใน
การท่ีสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามาแทนที่สินทรัพย์และบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมในอนาคตอันใกล้นี้  

จากวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมกับ
โลกดิจิทัลใหม่นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มเติมไปจากบริการทางการเงินที่มี
อยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นถึงความส าคัญของการสร้างระบบนิเวศน์สินทรัพย์ดิจิ ทัล (Digital Asset 
Ecosystem) คือการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบวงจร เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในที่เดียว อีกทั้ง
เป็นการสนับสนุนการเจริญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องมีการเติบโตควบคู่กันในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

ในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจของ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล บริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์
จ านวนเงินลงทุน รวมถึงการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนได้ เนื่องจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังเป็นธุรกิจใหม่
ในประเทศไทย แต่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นผู้เล่นใหม่ในธุรกิจนี้ ทั้งนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล 
อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และ
ใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จากส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในการขยายประเภทธุรกิจ
ออกไปน้ี จ าเป็นต้องมีการใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ ค่าที่ปรึกษาและ
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน บุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความจ าเป็น 
หากในอนาคตมีกฎเกณฑ์และความต้องการเงินทุนสภาพคล่องที่ต้องมีการบังคับใช้เหมือนหรือใกล้เคียงกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ในปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล อาจต้องมีทุนจดทะเบียนและการด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องในการประกอบ
ธุรกิจสูงเป็นระดับ 1,000 ล้าน ถึง 2,000 ล้านบาทได้ นอกจากนี้ในการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Dealer) ต้องมีการใช้เงินลงทุนเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์จ านวนเงินลงทุน รวมถึงการประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมและรายได้อย่าง
ชัดเจนได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการได้รับใบอนุญาต พัฒนาระบบส าเร็จ และเริ่มประกอบธุรกิจ
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ได้ภายในส้ินปีนี้ 

ด้วยความส าคัญของการสร้างระบบนิเวศน์สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) บริษัทฯ จึง
จัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นท่ีเกีย่วขอ้งกับสินทรัพย์ดจิิทัลด้วย โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงธุรกิจ



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 19 จาก 29) 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกิจการช าระเงินและระบบธนาคาร
ออนไลน์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในที่เดียวแล้ว 
บริษัทฯ ยังคาดหวังถึงผลตอบแทนจากธุรกิจดังกล่าว ทั้งจากผลประกอบการและการขายธุรกิจในมูลค่าที่สูงในอนาคต 
ทั้งนี้ การลงทุนไม่ได้จ ากัดในรูปแบบการลงทุนหุ้นสามัญเท่านั้น อาจเป็นในรูปแบบการร่วมลงทุนอื่นหรือการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจได้  

ในการนี้ บริษัทฯ ไม่มีแผนในการน าเงินที่ระดมทุนมาได้ไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งก าไรสร้างผลตอบแทน แต่อาจมีการซื้อสินทรัพย์ดจิิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี เพียงเพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ตามใบอนุญาตเท่านั้น 

บริษัทฯ จัดสรรเงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจรและแข็งแกร่ง เป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลาสามปีข้างหน้า ทั้งนี้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเส่ียงในด้านการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด 
กฎเกณฑ์ และแนวทางของหน่วยก ากับดูแลที่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ บริษัทฯ จึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
สนับสนุนและท างานร่วมกับหน่วยก ากบัดูแล และทบทวนกลยุทธ์และแผนการขยายธุรกิจอย่างสม่ าเสมอและรอบคอบ 

(ค) การช าระคืนเงินกู้ยืม 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงินระยะส้ันทั้งส้ิน
ประมาณ 170 ล้านบาท จึงคาดว่าจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวในการช าระคืน ภายในปีนี้ 

(ง) การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Broker) การเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset 
Fund Manager) และการเป็นนายหน้าซื้อขาย ค้า และจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานช่วงแรกสูง บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินเพิ่มทุนจ านวน 464 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ จะจัดสรรเงินบางส่วนไปใช้จ่าย
เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และรองรับการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ ในระหว่างรอการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวอธิบายข้างต้น บริษัทฯ อาจมีการ
บริหารเงินเพิ่มทุนที่ได้มาชั่วคราว โดยการลงทุนระยะส้ันในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและความเส่ียงต่ า เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนเพิ่มเติมกว่าการเก็บรักษาในรูปเงินฝาก  

วัตถุประสงค ์

จ านวนเงนิ
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ก าหนด
ระยะเวลาการ
น าเงนิไปใช ้

(ก) การพัฒนาและขยายธุรกจิตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยมี
ประมาณการลงทุนในธุรกิจตา่ง ๆ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกจิ
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนใน

2,300*  ปี 2564 - 2568 



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 20 จาก 29) 
 

วัตถุประสงค ์

จ านวนเงนิ
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ก าหนด
ระยะเวลาการ
น าเงนิไปใช ้

สินทรัพย์หรือธุรกิจที่มีศักยภาพ  

(ข) การขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นทีเ่กี่ยวข้อง มุ่งสู่
การเป็นผู้ให้บรกิารดา้นสินทรัพยด์ิจิทัลอย่างครบวงจรและแข็งแกร่ง โดย
ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน เช่น เพื่อพัฒนาระบบ เพื่อการขอ
ใบอนุญาต เพื่อรองรับเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องที่อาจ
บังคับใช้ในอนาคต เป็นต้น 

4,000* ปี 2564 - 2568 

(ค) การช าระคืนเงินกูย้ืม 170 ภายในปี 2564 

(ง) การเพิม่เงินทุนหมุนเวียนของบรษิัทฯ 
464* 

ภายในไตรมาส 3 
ปี 2564 

รวม 6,934  

หมายเหตุ: *บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปล่ียนหรือโยกย้ายจ านวนวงเงินงบประมาณส าหรับการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ 
ข้างต้นได้ในภายหลัง ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น 

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้  

3.1  ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด
โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจน ("PP") โดยยังไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ("RO") มีดังนี ้

3.1.1  ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้ น
สามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจ านวน (ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 3 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้  

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย –  ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
4.46  – 4.32 

4.46 

= ร้อยละ 3  



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 21 จาก 29) 
 

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) +  

(ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ PP × จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP ) 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP 

= 
(4.46 x 1,653,851,672)   + (4.10 x 1,035,338,000)  

1,653,851,672  + 1,035,338,000  

= 4.32  บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถวัเฉล่ียถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 15 วัน
ท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 21 
เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น 

3.1.2  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจ านวน (ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 38 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

= 
ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
(0.0165)  – (0.01) 

(0.0165) 

= ร้อยละ 38 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธ ิ

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว  

= 
(27,245,538) 

1,653,851,672  

=       (0.0165) บาทต่อหุ้น 



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 22 จาก 29) 
 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธ ิ

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP 

= 
(27,245,538) 

1,653,851,672  +1,035,338,000  

= (0.01) บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย ค านวณโดยใช้ก าไร
สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

3.1.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจ านวน (ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 38 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

= 
จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย PP  

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP 

= 
1,035,338,000  

1,653,851,672   +1,035,338,000  

= ร้อยละ 38 

3.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ (ข) การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO มีดังนี้ 

3.2.1 ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 60 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้  

= 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
4.46 – 1.77 

4.46 

= ร้อยละ 60  

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายค านวณจาก 



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 23 จาก 29) 
 

= 

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย × จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ PP x จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP ) +  
(ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ RO x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุท่ีเสนอขาย RO) 

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP +  
จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย RO 

= 
(4.46 x 1,653,851,672) + (4.10 x 1,035,338,000) + (0.50 x 5,378,379,344) 

1,653,851,672 + 1,035,338,000 + 5,378,379,344 

= 1.77  บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 15 วัน
ท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 
21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น  

3.2.2 ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งก าไรตอ่หุน้ (Earnings Per Share Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 79 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้   

= 
ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย – ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย 

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

= 
(0.0165) – (0.0034) 

(0.0165) 

= ร้อยละ 79 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก 

= 
ก าไรสุทธ ิ

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว  

= 
(27,245,538) 

1,653,851,672  

= (0.0165) บาทต่อหุ้น 



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 24 จาก 29) 
 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายค านวณจาก 

= 

ก าไรสุทธ ิ
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP +  

จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย RO  

= 
(27,245,538) 

1,653,851,672 + 1,035,338,000 + 5,378,379,344 

= (0.0034) บาทต่อหุ้น 

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย ค านวณโดยใช้ก าไร
สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

3.3.3 ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 79 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้     

= 

จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย PP +  
จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย RO  

จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย PP +  
จ านวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย RO 

= 
1,035,338,000 + 5,378,379,344 

1,653,851,672  + 1,035,338,000 + 5,378,379,344 

= ร้อยละ 79 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  

บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขยายธุรกิจและ
การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการจัดหาเงินทุน
รูปแบบต่าง ๆ  ทั้งการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการเพิ่มทุน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพิ่มเติมนั้นใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน และมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้รับการช่วยเหลือ
ทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือไม่ รวมทั้งจะท าให้บริษัทฯ มีภาระในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมากขึ้น ตลอดจน
ท าให้บริษัทฯ ไม่มีความคล่องตัวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดหา
เงินทุนโดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน และจ าเป็นต่อการ



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 25 จาก 29) 
 

ขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่มีศักยภาพในการ
เติบโตสูงและสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน  

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายใน
ระยะเวลาอันส้ันและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับ
จากนักลงทุนที่มีศักยภาพจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะขยายการด าเนินการและการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเข้าไปลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการ
ค่อนข้างนาน มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมก าหนดเวลาได้
แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการช าระเงิน
เพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจ านวนที่ต้องการในระยะเวลาอันส้ัน และสามารถลดความเส่ียงใน
การระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน        

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ จะน าเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ในครั้งนี้ ไปใช้ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่
จะด าเนินการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันของ
กลุ่มบริษัท และลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทฯ มีฐาน
เงินทุนท่ีเข้มแข็งขึ้นและสามารถสร้างผลก าไรและผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ที่กล่าวมาในข้อ 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) เป็นแนวทาง
การระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตาม
จ านวนที่ต้องการ และสอดคล้องกับการขยายธุรกิจตามแผนท่ีวางไว้    
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4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของ  
บริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.15 เท่า ในปัจจุบัน เป็น 0.09 เท่า ภายหลังการเพิ่มทุน 
(ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ของบริษัทฯ ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน) และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ 
สามารถขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มเติม ส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต 
ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญในการสร้างรายได้
และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ได้ บริษัทฯ 
อาจจ าเป็นต้องพิจารณาปรับแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงิน
และเงินทุนของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
นักลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) อื่นที่มีศักยภาพในด้านเงินทุนและพร้อมที่จะลงทุนในบริษัทฯ ได้ 
หรือออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และที่มาของ
การก าหนดราคา  

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยการ
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยการก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 4.10 ซึ่งไม่
เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยการ
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนนั้นสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ  เห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม
ท าให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจ านวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนตามแผนที่วางไว้ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน เมื่อค านึงถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตในการสร้างรายได้
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และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ ในระยะยาวผู้ถือหุ้นเดิมยังอาจได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
เนื่องจาก บริษัทฯ จะสามารถน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ไปลงทุนตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถ
ลงทุนขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนได้ตามแผนที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้นั้น จะท าให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง 
รวมถึงมีความสามารถในการท าก าไรท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทฯ 
ไม่ด าเนินการระดมทุนเพื่อมาลงทุนในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญในการสร้าง
รายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว 

4.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม
บางส่วนในการเพิ่มทุน รวมถึงจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนได้ตรงตามความต้องการและในระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะเข้าไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ
การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางด้านการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีศักยภาพในด้านเงินทุนและการลงทุน
ในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น 
เนื่องจากเหตุผลดังนี้  

(ก) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) นั้นรวดเร็วพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุน  

(ข) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจท าให้ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน
ได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้ส าหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ 
จึงมีความจ าเป็นที่ควรจะด าเนินการเพิ่มทุนให้ส าเร็จโดยเร็วโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ 1.1.2 ด้วย 

(ง) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ช่วยลดความเส่ียงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความส าเร็จ และบริษัทฯ จะ
ได้รับเงินจากการระดมทุนตามจ านวนที่เสนอขาย เนื่องจากมีนักลงทุนแสดงเจตนารมณ์ในการลงทุน และสนใจเข้าซื้อ



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 28 จาก 29) 
 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของขนาดการระดมทุนทั้งหมด และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดังกล่าวยังมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ตามข้อ 1.1.2 ด้วย ดังนั้น จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันท่ีบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้ท าการระดมทุนเพื่อเสริม
สภาพคล่องของกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก  

(จ) บริษัทฯ จะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจ านวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจและลงทุน
ตามแผนท่ีวางไว้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน เมื่อค านึงถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคตในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว 

(ฉ) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงาน 
และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  ท่ีอาจจะเข้ามาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยเฉพาะหากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  ท่ีเข้ามา
เพิ่มเติมและบริษัทฯ จะต้องด าเนินการพิจารณาและตกลงเจรจาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดความจ าเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 

(ช) ผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) นั้น มีศักยภาพ ความพร้อม และมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีนโยบายในการสงวนและเก็บเงินสดไว้มากกว่าจะที่จะลงทุนเพิ่มเติม   

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535   

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการ
ด าเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนแล้ว และมีความเห็นว่าการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพใน
การลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอัน
จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ และจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของ
บริษัทฯ และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ 



 

เอกสารแนบ 3 (หน้าที่ 29 จาก 29) 
 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

        ขอแสดงความนับถือ 
         
 

 
 (นายวันจกัร์ บุรณศิริ) 
 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
 
 
 
 
ส านักงานเลขานกุารบริษัท โทร 0-2624-6353 



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่1 จาก 3) 
 

เอกสารแนบ 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการทีบ่ริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหน่ึงต่อไปน้ีเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านได้ ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 60 ปี 

ท่ีอยู่ 11  ซอยพัฒนเวศม์ 5 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A.   

การอบรม - Director Certification Program (พ.ศ. 2546) 

 - Audit Committee Program (พ.ศ. 2548) 

 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นท่ี 26 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประสบการณ์  

กลุ่มบริษัท  

17 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

11 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

       บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด 

4 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2560 – ปัจจุบัน   - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

       บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ  

2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

2559 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 

2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 

2554 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จ ากัด 

  

  



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่2 จาก 3) 
 

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (ต่อ) 

ผลงานในอดีต  

2553 – 2563  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน)  

2540 – 2563  - กรรมการ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 

2558 - 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จ ากัด 

2556 – 2557 - กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จ ากัด 

2555 – 2560 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จ ากัด 

2554 – 2559 - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

 

 

  



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่3 จาก 3) 
 

 

ชื่อ-สกุล นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 64 ปี 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/33  หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 
คุณวุฒิทางการศึกษา - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, Computer and Information Sciences 

The Georgia Institute Of Technology, Atlanta, USA 
การอบรม - Directors Certification Program (DCP) V. 248 
 - ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดบัสูง (บ.ย.ส.รุ่นท่ี 10) วิทยาลัยการยุติธรรม  

 ส านักงานศาลยุติธรรม 

ประสบการณ์  
กลุ่มบริษัท 
8 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
26 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด 

(มหาชน) 
8 มีนาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่นๆ 
ก.ย. 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จ ากัด 
ก.ย. 2536 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม (1993) จ ากัด  
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน - ประธานสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2558 - 2560 - กรรมการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2557 - 2558 - อุปนายกสายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2555 - 2558 - ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย) 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

การเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ประเภทผู้ถือหุน้ แบบหนงัสือมอบฉันทะ 

บุคคลธรรมดา แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

นิติบุคคล แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

Custodian แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง 

  



 

เอกสารแนบ 4 
แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 

 

  เขียนท่ี             

 วันท่ี เดือน   พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด      รหัสไปรษณยี ์       

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)    

 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสยีง ดังนี ้

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นายกิตติชัย รักตะกนษิฐ ์     อาย ุ     60  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี       11 ถนน ซอยพัฒนเวศม์ 5   ต าบล/แขวง  คลองตันเหนือ   

 อ าเภอ/เขต           วัฒนา  จังหวัด            กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณยี์       10110           หรือ 

  (2)  นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา     อาย ุ      64  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี          90/33 ถนน    พ่อขุนทะเล  ต าบล/แขวง  มะขามเตีย้    

 อ าเภอ/เขต          เมือง  จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี  รหัสไปรษณยี ์ 84000 หรือ 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณยี ์   

  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  
ในวันที ่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 
เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ         ผู้มอบฉันทะ  

              (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

              (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (                    ) 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่1 จาก 4) 

 
เอกสารแนบ 4 

 
แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 

 

 เขียนท่ี             

 วันท่ี เดือน   พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด      รหัสไปรษณยี ์       

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)    

 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสยีง ดังนี ้

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นายกิตติชัย รักตะกนษิฐ ์     อาย ุ     60  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี       11 ถนน ซอยพัฒนเวศม์ 5   ต าบล/แขวง  คลองตันเหนือ   

 อ าเภอ/เขต           วัฒนา  จังหวัด            กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณยี์       10110           หรือ 

  (2)  นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา     อาย ุ      64  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี          90/33 ถนน    พ่อขุนทะเล  ต าบล/แขวง  มะขามเตีย้    

 อ าเภอ/เขต          เมือง  จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี  รหัสไปรษณยี ์ 84000 หรือ 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณยี ์    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 
เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่  1 เรื่องประธานฯ แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ  

 วาระที่  2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่  3 พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

   



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่2 จาก 4) 

  

 วาระที่  4 พิจารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบรคิณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบั
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ  

 วาระที่  5.1 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชัดเจน   

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 
วาระที่  5.2 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) เสรจ็สิ้น 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย            งดออกเสยีง  
 

วาระที่  5.3 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 165,385,167 
หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                       เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 
 

วาระที่  5.4 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,199,444,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้สามญัของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4  

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                       เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี  6 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                                   เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)        ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่3 จาก 4) 

 

             

 

                    ลงชื่อ         ผู้มอบฉันทะ  

              (       ) 

 

     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

              (        ) 

 

     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (         ) 

 

     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (         ) 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 

  



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่4 จาก 4) 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

ใน กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรม
คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่1 จาก 4) 
 

 
เอกสารแนบ 4 

 
แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

 เขียนท่ี             

 วันท่ี เดือน   พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด      รหัสไปรษณยี ์       

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ        

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 

 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสยีง ดังนี ้

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นายกิตติชัย รักตะกนษิฐ ์     อาย ุ     60  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี       11 ถนน ซอยพัฒนเวศม์ 5   ต าบล/แขวง  คลองตันเหนือ   

 อ าเภอ/เขต           วัฒนา  จังหวัด            กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณยี์       10110           หรือ 

  (2)  นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา     อาย ุ      64  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี          90/33 ถนน    พ่อขุนทะเล  ต าบล/แขวง  มะขามเตีย้    

 อ าเภอ/เขต          เมือง  จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี  รหัสไปรษณยี ์ 84000 หรือ 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณยี ์   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 
เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

   หุ้นสามญั    หุ้น และมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสยีง 

รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด        เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดังนี ้

 วาระที่  1 เรื่องประธานฯ แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 

 



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่2 จาก 4) 
 

 วาระที่  2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  3 พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

             เห็นด้วย                        เสียง       ไม่เห็นด้วย                        เสียง   งดออกเสยีง                        เสียง 

 วาระที่  4 พิจารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบรคิณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบั
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  5 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ  

 วาระที่  5.1 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชัดเจน  

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  5.2 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 5,378,379,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่
ทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แกบุ่คคลในวงจ ากัด (Private Placement) เสร็จสิ้น 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  5.3 พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 165,385,167 
หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  5.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,199,444,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  6 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง    งดออกเสียง                        เสียง 



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่3 จาก 4) 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

 
                   ลงชื่อ           ผู้มอบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผู้รับมอบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผู้รับมอบฉันทะ  

            (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผู้รับมอบฉันทะ  

            (          ) 
 
 
 
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 

 

  



เอกสารแนบ 4 (หน้าที ่4 จาก 4) 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

ใน กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรม
คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
………………………………………………………………………… 

 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 

 



 
 

เอกสารแนบ 5 (หน้าที ่1 จาก 1) 

เอกสารแนบ 5 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องใชเ้พื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

มาด้วยตนเอง 

1) บัตรประจ ำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 

ในกรณีมอบฉันทะ  

1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้มอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนำมทั้งสองฝ่ำยแล้ว 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

มาด้วยตนเอง 

1) หนังสือเดินทำงของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีมอบฉันทะ 

1) ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนำมทั้งสองฝ่ำยแล้ว 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1) ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกระทรวงพำณิชย์ ลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อม
ตรำประทับบริษัท และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่
ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ และ 

3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ท่ีลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตรำประทับ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

1) ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่
ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ และ 

3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ท่ีลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตรำประทับ 

หำกเป็นเอกสำรที่จัดท ำขึ้นในต่ำงประเทศควรมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลิค 



เอกสารแนบ 6 (หน้าที ่1 จาก 2) 

เอกสารแนบ 6 

ข้อบังคับบริษทัฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าว ให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราว
อื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36  ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

 อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใชเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ



เอกสารแนบ 6 (หน้าที ่2 จาก 2) 

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38. ในกรณีท่ีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ  และ
จ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อน
วันประชุมด้วย 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 

วิธีการลงคะแนนเสียง 

ภายหลังจากที่ประธานฯ  เสนอวาระการประชุมตามล าดับ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือขึ้น  
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีคัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  โดยประธานฯ จะเป็น
ผู้แจ้งสรุปผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 



เอกสารแนบ 7 (หน้าที ่1 จาก 1) 

เอกสารแนบ 7 

แผนที่สถานที่จดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

 


