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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 ผ่านระบบ Inventech Connect 
 

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานคณะกรรมการบริษัท,  
- ประธานคณะกรรมการลงทุน 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายวันจักร์ บุรณศิริ - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

นายพินิจ พัวพันธ ์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

นายไพโรจน์ บุญคงชื่น - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบรรษัทภิบาล  
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ - กรรมการผู้มีอ านาจ 
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ - กรรมการ  

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9 ท่าน จากกรรมการท้ังหมดจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

เร่ิมการประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 

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

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 65 ราย รวมจ านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน 761,276,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.0305 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว  

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นางพรพิลาศ  
หาญชาญพานิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้ 

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

หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับ
วาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน   

กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ  

 ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ 

 ในการนับคะแนนเสียง วาระท่ี 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ส าหรับ วาระที่ 2, วาระที่ 5.1, 
วาระที่ 5.2, วาระที่ 5.3 และวาระที่ 5.4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
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ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์  

 เมื่อบริษัทฯ ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระน้ันให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

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

 ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (video conference) ให้กดที่สัญลักษณ์
ยกมือ (Raise hand) และท าการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามค าถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามค าถามทุกครั้ง อน่ึง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะ อาจได้รับการบันทึกในระหว่างการสอบถาม หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง  ๆ และน าไปใช้เพื่อ
ประกอบการจัดท ารายงานการประชุมนี้ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานตามที่
กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ในกรณีท่ีมีค าถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกค าถาม
ตามความเหมาะสม 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ 
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯ และได้เชิญผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นด้วย 

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ไม่มี 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564     
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 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ   

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ 
โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 763,443,874 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 763,443,874 100.0000 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ท าหน้าที่เสนอรายละเอียด
ในวาระน้ีต่อที่ประชุม  

นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ก าหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่าย
และได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังจ าหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นท่ีต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายและไม่ได้มี
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคา
เสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
และ (ง) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) นั้น 
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บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จ าหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จ านวน 804,632 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลัง
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 จ านวน 825,948,622 หุ้น และบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

"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" 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลง
นามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการ
ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การ
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจใน
การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ
ค าส่ังของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ านวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ XPG-
W4 จ านวน 804,632 หุ้น (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอ านาจตามที่เสนอข้างต้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 
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- นายบุญชู จูระมงคล ได้สอบถามเกี่ยวกับการที่นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ กรรมการบริษัทฯ ได้ท าการ
โอนหุ้นจ านวน 60 ล้านหุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 15 ล้านหน่วยไปยังบริษัท Merry Way ว่า 
การโอนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการใด และมีประโยชน์กับบริษัทฯ หรือไม่  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การโอนหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ ของนายสเตฟาน เดอ เบียทส์ 
ข้างต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล และการโอนดังกล่าวนั้นมิได้เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 763,444,174 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 763,444,174 100.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ท าหน้าที่เสนอรายละเอียด
ในวาระน้ีต่อที่ประชุม  

โดยก่อนจะเข้าสู่วาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยละเอียดต่อไปในวาระที่ 5 นั้น นาย
วันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมลูภาพรวมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทก่อน โดยปัจจุบัน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทธุรกิจ 
อันได้แก่ 

 ธุรกิจหลักทรัพย์ ด าเนินการโดยบริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด (“กรุงไทย ซีมิโก้”) ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกรุงไทย ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 49.70 และ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 50  



 

 
7/28 

 
 

 ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็กซ์สปริง จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด)  

 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง  
เอ เอ็ม ซี จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด)  

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

 ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ด าเนินการโดยบริษัทฯ  

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วาง
ไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตัวให้บริษัทฯ รวมทั้งช่วย
เสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนท่ีเข้มแข็งขึ้น โดยไม่ต้องด าเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครั้งที่บริษัทฯ มีความจ าเป็น
ในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต  

ส าหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนนี้ ส่วนแรกเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่ม
บริษัทจ านวน 2,300 ล้านบาท ส่วนท่ีสองเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 4,000 ล้านบาท ส่วนที่สามเพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันจ านวน 170 ล้านบาท และส่วนที่
เหลือเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจ 

- ส าหรับการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทนั้น เป็นการเพิ่มเงินลงทุนใน
ธุรกิจหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อ
รองรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นมาก ในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวนจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว รวมถึงรองรับการขยายและเติบโตของธุรกิจอื่น ๆ 
ของกรุงไทย ซีมิโก้ ที่มีอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- รวมถึงการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ ากัด ซึ่งได้รับใบอนุญาต
จากส านักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในช่วงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายสู่
ธุรกิจใหม่คือ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และการเป็น
นายหน้าซื้อขาย ค้า และจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งขณะนี้บริษัทก าลังอยู่
ระหว่างการด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาต 

- และในภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ บริษัทฯ เห็นว่าเป็น
โอกาสอันดีที่จะสรรหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อน ามาบริหารและสร้างก าไรได้ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการขยาย
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ธุรกิจบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็มซี จ ากัด ท่ีได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องใช้ฐานเงิน
ลงทุนที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความร่วมมือกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อการเติบโตในอนาคต 

- และส่วนสุดท้าย จะเป็นการขยายธุรกิจการลงทุน ท่ีบริษัทฯ มีแผนท่ีจะมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัท
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและให้
ความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มรายได้ ก าไร และการเติบโตของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการน าหุ้น
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือขายในอนาคตในราคาที่น่าพอใจ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ มี
ความสนใจเป็นพิเศษ ณ ช่วงเวลานี้ จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การบริหารความเส่ียง 
และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองถึงธุรกิจที่จะสามารถ
ช่วยเสริมสร้างและสอดคล้อง (Synergy) กับการด าเนินการของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันอีกด้วย 

- ในส่วนของขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทตั้งวงเงินลงทุนไว้ที่ 
4,000 ล้านบาทนั้น บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ ากัด ได้ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นผู้
ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ปัจจุบันได้มีการยื่นไฟล์ล่ิงกับกลต.เพื่อขออนุมัติออก 
token digital เป็นรายแรกของประเทศไทยแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มระดมทุนและมีดีลต่างๆออกสู่
ตลาดอีกมากมายในครึ่งหลังของปีน้ี ทั้งนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการ
เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จากส านักงาน ก.ล.ต. จึงต้องมีทุนเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจรวมถึง
กฎเกณฑ์และความต้องการเงินทุนสภาพคล่องที่อาจมีการบังคับใช้ต่อไปในอนาคต 

- บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างระบบนิเวศน์สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Ecosystem) 
คือการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบวงจร เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในที่เดียว อีกทั้ง
เป็นการสนับสนุนการเจริญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องมีการเติบโตควบคู่กันในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
จึงจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย โดยอาจรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ธุรกิจการช าระเงินและระบบธนาคารออนไลน์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ภาพรวมพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจะท าให้เงินลงทุนทั้งสิ้นเติบโตเป็น 10,000 ล้านใน
อีกสามปีข้างหน้า โดยสัดส่วนการลงทุนจะเปล่ียนจากเดิมที่เน้นในธุรกิจหลักทรัพย์ถึงร้อยละ 44 เป็นธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนด้านเทคโนโลยีถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมที่เหลือจะมีสัดส่วนการ
ลงทุนกระจายใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 20  

จากวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมกับโลก
ดิจิทัลใหม่นี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มเติมไปจากบริการทาง
การเงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล กลายเป็นกลุ่มบริการทางการเงินแบบ
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ครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างน่าเชื่อถือได้ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัลในท่ีเดียว โดยเป็นการประกอบ
ธุรกิจภายใต้อนุญาตจากทางการและแพลทฟอร์มต่างๆที่พร้อมและเกื้อหนุนกันในกลุ่มบริษัท 

นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะ (ก) ออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ (ง) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เพื่อเป็นเงินทุนส าหรับการพัฒนาและการขยายธุรกิจ
ผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลงทุน จัดการ
กองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจ
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อการช าระคืนเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้น 

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทฯ 
มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ดังนี้ 

"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" 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามใน
ค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม
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กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าส่ัง
ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 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 านาจตามที่เสนอข้างต้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 

- นางสาวภาวดี วิสารทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่จะน าเงินเพิ่มทุนไปใช้ 
ดังนี ้

1. ธุรกิจของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ ากัด มีเป้าหมายในการซื้อหนี้ในปี 
2564 และปี 2565 เป็นจ านวนเท่าใด และส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งรายได้  (Revenue 
Sharing) กับบริษัท แสนสิริ จ ากัดหรือไม่ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้จากธุรกิจนี้
ในช่วงไตรมาสใด 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ ากัด ได้เริ่มซื้อ
หนี้ที่มีหลักประกันเป็นบ้านและที่ดิน ซึ่งเป็นหนี้เสียของสถาบันการเงิน ในโครงการแรก ๆ 
อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงนัก และการท่ีบริษัทฯ เลือกที่จะด าเนินการร่วมกบับริษัท แสนสิริ 
จ ากัด เนื่องจากบริษัท แสนสิริ จ ากัด เป็นบริษัทเรียลเอสเตทอันดับต้นของประเทศไทย ซึ่งใน
การท า Revenue Sharing กับบริษัท แสนสิริ จ ากัด นั้น บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะหนี้ที่มี
หลักประกันเป็นส่ิงปลูกสร้างหรือเป็นส่ิงที่บริษัท แสนสิริ จ ากัด มีความช านาญ แต่หากเป็น
การซื้อหนี้ลักษณะอื่นๆ บริษัทฯ อาจด าเนินการเองหรือหาผู้ที่มีความช านาญในธุรกิจนั้นมา
เป็นหุ้นส่วน ดังนั้น รายได้ในปี 2564 และปี 2565 ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้
มีการก าหนดอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและขึ้นอยูก่ับวา่ธนาคารต่าง ๆ มีการ
ขายหนี้เสียออกมามากหรือน้อยเท่าใด อย่างไรก็ตาม ในการซื้อหน้ีนั้นหากราคาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้บริษัทฯ ก็จะไม่ซื้อ 

2. ธุรกิจขายฝากที่ดิน (XSpring เงินติดสปริง) มีเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อปี 2564 และปี 
2565 เท่าใด และคาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้จากธุรกิจนี้ในช่วงไตรมาสใด 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส าหรับธุรกิจขายฝากที่ดินนั้นจะไม่เหมือนกับธุรกิจการ
ปล่อยสินเชื่อ โดยบริษัทฯ จะไม่ได้ท าในลักษณะที่เป็นรายย่อย บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะที่ดิน
แปลงใหญ่ และหากมีการน ามาขายฝาก บริษัทฯ ก็จะขายออกไป ซึ่งปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวยัง
อยู่ในช่วงเริ่มต้น 
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- นายสุวิทย์ จันทร์อ าพร ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัท
ฯ มีจุดแข็งด้านใดบ้าง รวมไปถึงความพร้อมของบุคคลากรในการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะลงทุน
จ านวน 4,000 ล้านบาท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทแรก ๆ ของประเทศที่ด าเนินธุรกิจทางด้าน ICO 
Portal และจะมีการขยายธุรกิจทางด้าน Digital Asset Broking และ Digital Asset Dealer ต่อไปอีก 
ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วและความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจ
นี้มานาน จึงท าให้มองเห็นโอกาสต่าง ๆ   

ส าหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น คนทั่วไปอาจมองเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วธุรกิจนี้
ยังมีเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ที่ต้องเข้ามาเกีย่วข้องคอ่นข้างมาก ส่ิงส าคัญที่สุดที่ท าใหบ้ริษัทฯ แตกต่าง
จากบริษัทอื่นค่อนข้างชัดเจนคือ การท าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมี 2 รูปแบบที่ท ากันอยู่ในปัจจุบัน อย่าง
แรกเป็นรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ  โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับกฏระเบียบมากนัก 
แต่แนวทางของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานที่
ควบคุมดูแลก าหนดเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง ในระยะเริ่มต้นบริษัทฯ อาจมีข้อเสียเปรียบ
เนื่องจากถูกก าหนดด้วยกฏระเบียบต่างๆ แต่ในระยะยาวก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่า และเชื่อ
ว่าในแง่ของความยั่งยืนบริษัทฯ จะมีมากกว่า 

- นางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามข้อ (ก) ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มี
การเจรจากับธุรกิจใดบ้าง และคาดว่ามีโอกาสจะได้เห็นความคืบหน้าเร็วที่สุดในช่วงใด 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการเจรจากับธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ จะดูผลตอบแทนเป็นหลัก หาก
ยังไม่ได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทฯ ก็จะยังไม่ตัดสินใจลงทุน โดยปัจจุบันก็มีการเจรจา
อยู่กับหลาย ๆ ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนบริษัทฯ ก็ต้องค านึงถึงผลตอบแทนและความแน่นอน
ชัดเจนด้วย 

- นางสาวนันท์นิชา ทองนา ได้สอบถาม ดังนี้  

1. ความแตกต่างระหว่างการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) การ
เป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) และ Exchange 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า แต่เดิมผู้ลงทุนจะรู้จักเฉพาะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) New York Stock Exchange NASDAQ หรือ 
NYMEX แต่ส าหรับ Digital Asset Exchange นั้นเกิดขึ้นได้ง่าย โดยบริษัทใดก็สามารถตั้ง 
Exchange ขึ้นมาได้ ดังนั้น Exchange จึงเป็นสถานท่ีที่ใครก็สามารถซื้อขายเหรียญต่าง ๆ ได้ 
และส าหรับนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) นั้น บริษัทที่เป็นนายหน้า
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ไม่จ าเป็นต้องท า Exchange เอง และไม่ต้องมี
ระบบปฏิบัติการข้างหลัง แต่จะเป็นผู้ติดต่อกับ Exchange ต่าง ๆ และเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้
ซื้อขายกับ Exchange ส่วนการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) คือบริษัทที่
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จะรับซื้อไว้เองหรือขายเอง โดยที่จะซื้อขายบนบัญชีของตนเอง ในขณะเดียวกันการเป็นผู้ค้า
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ก็อาจจะเป็นผู้ที่มาเสริมสภาพคล่องให้กับเหรียญนั้น ๆ 
ด้วย 

2. เนื่องจากปัจจุบันมี Platform ซื้อขายและแลกเปล่ียน Crypto Currency ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจ านวนมาก ขอสอบถามจุดแข็งของเอ็กซ์สปริง ดิจิทัลในการเป็นนายหน้าซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล (XPG Digital Asset Broker) เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด รวมถึงโอกาสใน
การเชื่อมกับ Platform Global Exchange และความคืบหน้าเรื่องการขอใบอนุญาตการเป็น
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมี Platform ซื้อขายและแลกเปล่ียน Crypto 

Currency ทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก ส าหรับบริษัทฯ นั้นบริษัทฯ ก็มั่นใจว่ามี

บริษัทฯ จุดแข็งเพียงพอ โดยจะสามารถบอกได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้สามารถ

ด าเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และการเป็นผู้ค้า

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ต่อไป 

3. ขอทราบ Timeline การเปิดตัว Platform ส าหรับ Digital Asset และการใช้งานจะอยู่บน 

Platform ERX หรือ Platform ใหม่ของบริษัทฯ เอง 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเรื่อง Platform ERX นั้น ERX เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็น 

Digital Asset Exchange ซึ่งหากบริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีของ ERX บริษัทฯ ก็จะไปอยู่บน 

Exchange นั้น 

- นางเนตรนภิส นันทวิทยา ได้สอบถามว่า Elevated Returns จะร่วมเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ และจะ
มีบทบาทในการบริหารงานต่อจากนี้อย่างไร 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ เป็นตัวแทนจาก Elevated Returns ซึ่ง
เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการบริษทัฯ ด้วย ส าหรับการเพิ่มทุนนั้นมี 2 ส่วน ในส่วนของการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) บริษัทฯ ไม่ได้เสนอขายให้ Elevated Returns แต่ส าหรับ
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นั้นทาง Elevated Returns มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อหุ้นได้ 
แต่ Elevated Returns จะจองซื้อหุ้นหรือไม่จองซื้อก็ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ เอง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 763,586,974 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 763,586,974 100.0000 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น 
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้
ภายในระยะเวลาอันส้ันและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่
บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึง
ความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้าง
โอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะขยายการด าเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มโอกาสใน
การเข้าไปลงทุนในโครงการท่ีสร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจ
ของบรษิัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

ในการน้ี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5.1 และวาระที่ 
5.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระ
ที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระท่ีเกี่ยวเนื่องกันท่ีได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก 

วาระที่ 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้ 
โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่งไม่ต่ า
กว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) 

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุนจ านวน 403,379,000 หุ ้น 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 



 

 
14/28 

 
 

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

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทาง
การเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง  รวมทั้ งมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ ไม่เข้า
ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียง
พอท่ีจะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาท
ต่อหุ้น)  

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้เข้าข่าย
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะส่ังรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้าม
ไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวน าหุ้นที่ได้รับ
จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มท า
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขาย
หุ้นที่ถูกส่ังห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกส่ังห้ามขาย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จ โดย (ก) บริษัท แสนสิริ 
จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชัย
วัฒนา จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5.2 รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดังกล่าวได้ส าเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ 
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หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันจองซื้อและ
วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การช าระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงนิหรือทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนใน
การจัดสรร ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ
การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอ
หรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเขา้
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ(ค) ด าเนินการใด ๆ  ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ข้างต้นประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้
เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอข้างต้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,035,338,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 3 รายดังกล่าวข้างต้น  โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่ง
ไม่ต่ ากว่าราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ ้นเดิมของ
บริษัทฯ) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 
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ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 763,586,974 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 763,586,974 100.0000 

วาระที่ 5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จส้ิน 
ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิด
จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า

สิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรร

หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจ านวน  176,480,402 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ จะมี
หุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วเพิ่มขึ้นเท่ากับจ านวนหุ้นสามัญข้างต้น  ("หุ้นสามัญ
ที่เพิ่มขึ้น") โดยผู้ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ณ วันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ก็จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องน าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการ XPG-W4 บางส่วนมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพิ่มเติมอีกจ านวน 352,960,804 
หุ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร
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เดิม กล่าวคือ หุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ จะจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมจ านวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้น
ละ 0.50 บาท ทั ้งนี ้ ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนของบริษ ัทฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แล้วเสร็จ 

ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อ
เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตาม
สิทธิดังนี ้

(ก) ในกรณีที ่มีหุ ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนมากกว่าหรือ
เท่ากับหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุก
รายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที ่มีหุ ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนน้อยกว่าหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดมิของผู้ที่จองซือ้เกนิกว่าสิทธิแต่ละราย
คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว  

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการ
จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่
ครบตามจ านวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร 
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ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและ
ช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้
ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่
เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ    

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สั ด ส่ วนกา รถื อหุ้ น  แ ล ะ ก า ร จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ อ ง ซื้ อ เ กิ น ก ว่ า สิ ท ธิ 
(Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติใน
เรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการ
เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  

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

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกิน
สมควรนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ  

(ค)  บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเส่ียงในด้านต่าง ๆ เกิน
สมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง หรือ  
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(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนดส าหรับการเสนอ
ขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอ
ค าปรึกษาและข้อแนะน าตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และ/หรือ ความเส่ียงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายหรือกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้
จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติ
สากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถ
ด าเนินการได้ในเวลานั้น 

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอก
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน และมีที่อยู่
ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั ้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที ่จะใช้ดุลยพินิจในการ
เปลี ่ยนแปลงรายละเอ ียดต่าง  ๆ ที ่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อค านึงถึง
องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การ
ก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ และ /หรือ รายชื ่อประเทศที ่ถูกจ ากัดสิทธิ 
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้ง
ข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)  

บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Record Date) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น 
ดังนั้น (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลง
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่
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คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) โดยที่หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบต่อไป  

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันจองซื้อและ
วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การช าระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงนิหรือทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนใน
การจัดสรร ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ
การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอ
หรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเขา้
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
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ข้างต้นประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้
เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอข้างต้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 
1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 763,586,974 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 763,586,974 100.0000 

วาระที่ 5.3  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 165,385,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
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วงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอาจเป็นการ
เสนอขายทั้งจ านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้  

อนึ่ง บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ลงวันที่  31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื ่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัต ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะทาง
การเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง  รวมทั้ งมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ   

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอ
ขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ ในขณะนั้น และไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

(ก) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 
วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซื้อขายหุ้น
นั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วัน
ท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ว่ามีเหตุอันสมควรเมือ่พิจารณาถงึประโยชน์ท่ีดทีี่สุดของบริษทัฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของราคาที่ค านวณได้ข้างต้น  

(ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความ
ประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book 
Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์  
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคล
ดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการ
ฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย
ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใด
จะถึงก่อน 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ 
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแก้ไข
เปล่ียนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การช าระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัว
เงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจัดสรร อัตราส่วนในการจัดสรร ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) เช่น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรร
หาผู้ลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement) วิธีการจองซื้อและช าระเงิน (ข) ติดต่อ 
เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอก
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กล่าว และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวง
พาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังก ล่าวที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง
และมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอข้างต้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 165,385,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9998 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 763,585,725 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 1,249 0.0001 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 763,586,974 100.0000 
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วาระที่ 5.4  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 846,483,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-
W4 ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่  4 ("ข้อก าหนดสิทธิ") ทั้งนี้ วาระที่ 5.4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 5.2 หาก
วาระที่ 5.2 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 5.4 จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เช่นเดียวกัน 

 หากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อก าหนดสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิ้ง ทั้งนี้ บริษัท
ฯ จะขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

 หากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อก าหนดสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการดังกล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 เป็นส าคัญ 

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวันจองซื้อและ
วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การช าระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงนิหรือทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร อัตราส่วนใน
การจัดสรร ส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ
การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 าเป็น
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และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอ
หรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเขา้
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ข้างต้นประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้
เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอข้างต้น 

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ 

- นางสาวภาวดี วิสารทะ สอบถามว่า จะทราบผลการปรับสิทธิ  อัตราและราคาการ
แปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 เมื่อใด 

นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะทราบผลการปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ในวันก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นวันที่ 23 
กรกฎาคม 2564 (กรณีเป็นการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
846,483,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9467 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
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ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 763,180,893 99.9467 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 406,381 0.0532 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 763,587,274 100.0000 

วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

หลังจากที่ที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จส้ินแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ 
จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม 

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

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 82 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 763,587,274 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 46.1702 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  

 

 

 

 

 

 

                    

   

 
 

(นายระเฑียร ศรมีงคล) 
ประธานท่ีประชุม 


