
  

 
 

 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
 

ณ ห้องประชุมคราวน ์1-4 ช้ัน 21 โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพนีิ พารค์  
เลขที ่952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
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ประกาศเกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล 

 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และ
ใหค้วำมส ำคัญต่อควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2565  
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กล่ำวคือ พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
รวมทั้งกฎหมำยและกฎเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง บริษัทฯ ขอแจง้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ เก่ียวกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนและ 
สิทธิของท่ำนภำยใตก้ฎหมำยดงักล่ำว ดงันี ้

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม 

 บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน ์
ในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตนของผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ  
จะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัท่ำน ดงัต่อไปนี ้ 

ข้อมูลทีจั่ดเก็บ 

➢ ขอ้มลูกำรติดต่อ เช่น ชื่อ-สกลุ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และอีเมล 

➢ ขอ้มลูวนัเกิด อำย ุและเพศ 

➢ สญัชำติ 

➢ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

➢ จ ำนวนหุน้ 

➢ เลขที่บญัชีธนำคำร 

➢ เสียง ภำพถ่ำย และภำพเคล่ือนไหวจำกกำรบนัทึกวิดีโอภำยในกำรประชมุ 

➢ ขอ้มลูเพื่อกำรติดต่อและกำรใชง้ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์(ถำ้มี) เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล หรือหมำยเลขไอพี 
(IP Address) กรณีเป็นกำรรบัชมกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 

 ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ บริษัทฯ จ ำเป็นตอ้งขอส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น  ซึ่งอำจมีข้อมูลศำสนำอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ใน 
บตัรประจ ำตวัประชำชน และบรษิัทฯ ไม่มีควำมประสงคจ์ะเก็บขอ้มลูดงักล่ำว โดยท่ำนเจำ้ของขอ้มลูสำมำรถปิดทบัขอ้มลูส่วนนัน้ได ้

 อีกทัง้ บริษัทฯ จะมีกำรบนัทึกและถ่ำยทอดภำพและเสียงในกำรประชุมครัง้นี ้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยและ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

 ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้บรษิัทฯ อำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนผ่ำนทำง 3 ช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 

ก) ไดร้บัโดยตรงจำกขอ้มลูที่ท่ำนมอบใหแ้ก่บรษิัทฯ ในฐำนะผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

ข) ไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลที่สำม เช่น ผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่ท่ำนเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ผู้รับมอบฉันทะ  
(ในกรณีที่ท่ำนเป็นผูถื้อหุน้) หรือผ่ำนระบบของบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (“TSD”) ในฐำนะ 
นำยทะเบียนของบรษิัทฯ เฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นดว้ยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ค) ไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอัตโนมัติเมื่อท่ำนท ำค ำสั่งหรือใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กรณีเป็น 
กำรรบัชมกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ทัง้นี ้ก่อนที่ท่ำนจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลที่สำมใด ๆ ใหแ้ก่บรษิัทฯ ท่ำนตอ้งแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล
ทรำบและอนญุำตใหบ้รษิัทฯ ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้ตำมประกำศเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีไ้ด ้ 
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 2.  วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้งาน การประมวลผล และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 
 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ เรียก จัดใหม้ี และด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงใชป้ระกอบกำรประชุมผูถื้อหุน้  ซึ่งรวมถึงกำรยืนยนัตวัตนของท่ำน
เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือเพื่อจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ให้แก่ท่ำนผู้ถือหุน้ 
ตำมที่ไดร้บัแจง้ 

➢ อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ เช่น กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ดูแลระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
อันเป็นไปตำมกรอบที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และกฎหมำยอื่นใด
ก ำหนด  

➢ เพื่อกำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ หรือกำรจัดท ำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี ้กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 
เป็นไปภำยใตข้อบเขตของประโยชน์ที่ชอบดว้ยกฎหมำยตำมควำมสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจำ้ของขอ้มูล 
ส่วนบคุคลอำจคำดหมำยได ้

 3.  การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา 

 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมที่ระบุไวใ้นเอกสำรฉบับนีต้ลอดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และตำมควำมจ ำเป็นของกำรใชข้้อมูลเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวัตถุประสงคด์ังกล่ำวข้ำงตน้ ทั้งนี ้ไม่เกิน
ระยะเวลำ 10 ปี นบัจำกวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 และเมื่อพน้ระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทฯ จะท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มลู
นัน้ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลได ้

 4.  สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ภำยใตบ้ังคับของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งและประกำศเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ท่ำนมีสิทธิในฐำนะ
เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี ้

 4.1 เพิกถอนควำมยินยอมที่ไดไ้ห้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่ำน 
 4.2 ขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งอยู่ในควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอใหเ้ปิดเผยถึง 
กำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวที่ท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม 
 4.3 ขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษัทฯ รวมทั้งขอใหบ้ริษัทฯ ส่งหรือโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง 
ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอื่น  
 4.4 คดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
 4.5 ขอใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตวับุคคลที่เป็นเจำ้ของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลได ้
 4.6 ขอใหบ้รษิัทฯ ระงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน 
 4.7 ขอใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

 5. รายละเอียดการติดต่อ 
หำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะใช้สิทธิที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือประสงคจ์ะยื่นเรื่องรอ้งเรียน หรือ  

มีขอ้สงสัยเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใต้ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบคุคลฉบบันี ้สำมำรถติดต่อบรษิัทฯ หรือเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทฯ ไดท้ี่: 
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➢ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน):  

• เลขที่ 59 สิร ิแคมปัส อำคำร ดี ชัน้ 2 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
• โทร: 66 (0) 2030 3730   
• อีเมล ir@xspringcapital.com 

➢ เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection officer: DPO)  
• เลขที่ 59 สิร ิแคมปัส อำคำร ดี ชัน้ 2 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
• โทร 66 (0) 2030 3730   
• อีเมล dpo@xspringcapital.com   

mailto:ir@xspringcapital
mailto:dpo@xspringcapital.com
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เอกสารแนบ 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 

2 แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 

3 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 

4 ขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระ 

5 ประวตัิและรำยละเอียดของผูส้อบบญัชี 

6 ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรที่บรษิัทฯ ก ำหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ และกำรเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

• หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

หมายเหตุ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ันจะใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 

7 หนงัสือแจง้รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

8 ขอ้บงัคบับรษิัทฯ เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ และวิธีกำรลงคะแนนเสียง 

9 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

10 แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม 
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บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 59 สิร ิแคมปัส อำคำร ดี ชัน้ 2 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทร: 66 (0) 2030 3730  ทะเบียนเลขท่ี 0107537002460 www.xspringcapital.com 

1 เมษำยน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ดว้ยคณะกรรมกำรบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหจ้ดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
ในวันที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งประชุมครำวน ์1-4 ชัน้ 21 โรงแรมครำวน ์พลำซ่ำ กรุงเทพฯ ลมุพินี พำรค์ 
เลขที่ 952 ถนนพระรำมสี่ แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 เร่ืองประธานฯ แจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 1 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวขำ้งตน้ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2564 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในปี 2564 ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้  โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏใน 
เอกสารแนบ 3 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในปี 2564 ดงักล่ำว 

กำรลงมติ 

วำระนีไ้ม่มีกำรลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ แลว้ 
รำยละเอียดปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรำยละเอียดตำมที่
ปรำกฏในเอกสารแนบ 3 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  

กำรลงมติ  

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535”) มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น 
ทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวน  
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 109,956,604 บำท (คิดเป็นรอ้ยละ 2.14) และ
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ ยังมีผลขำดทุนสะสมอยู่ 7.4 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียด
ตำมที่ปรำกฏในเอกสารแนบ 3 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 
เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมอยู่ 
7.4 ลำ้นบำท 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ก ำหนดใหบ้ริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลก ำไรและมีสภำพคล่อง
เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน 
37.04 ลำ้นบำท และมีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในปีที่เขำ้ก ำไรสะสม 23.33 ลำ้นบำท หักขำดทุนสะสมยกมำ 44.45 ลำ้นบำท  
โดยก ำไรสุทธิที่เหลือ 15.92 ลำ้นบำท ใหก้ันไวเ้ป็นก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนและกำรขยำยธุรกิจของ
บรษิัทฯ ในอนำคต โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสารแนบ 3 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ งดจ่ำยเงินปันผล  
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เพื่อน ำก ำไรสทุธิ (ภำยหลงัหกัขำดทนุสะสม) กันไว้เป็น 
ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนและกำรขยำยธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนำคต 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ที่ถือหุน้ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ของบริษัทฯ สำมำรถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ไดใ้นระหว่ำงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2565 โดยแจง้ให ้
ผูถ้ ือหุน้รบัทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และเว็บไซตข์องบริษัทฯ  
ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็น
กรรมกำรของบรษิัทฯ แต่อย่ำงใด 

ตำมขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของทุก ๆ ปี กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำม
จะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยใหก้รรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ทัง้นี ้กรรมกำรซึ่งครบก ำหนด
ตำมวำระสำมำรถรบักำรเลือกตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกก็ได ้ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิน้ 9 ท่ำน ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ตอ้งพน้จำกต ำแหน่ง 
ตำมวำระ ไดแ้ก่ 

1. นำยธนำรกัษ์ พงษ์เภตรำ 
 

- กรรมกำรอิสระ 
- รองประธำนกรรมกำร 
- ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำยกติติชยั รกัตะกนษิฐ์ 
 

- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

3. นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของ
กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ เห็นว่ำมีคุณสมบัติครบถว้นตำมมำตรำ 68 แห่ง พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรบริษัทตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และมีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถที่จะช่วยพัฒนำบริษัทฯ  ได ้จึงไดเ้สนอชื่อ
กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนขำ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 

บคุคลที่ถกูเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระจะสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 



 

9/15 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับประวตัิกรรมกำร สดัส่วนกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชุดย่อยในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
สัดส่วนกำรถือหุน้ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษัทอื่น และควำมสัมพนัธ์ในลักษณะอื่นที่เก่ียวขอ้ง  และหลักเกณฑ์
วิธีกำรสรรหำปรำกฏตำมเอกสารแนบ 4 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

บุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบระมดัระวงัแลว้ว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนมีคุณสมบตัิที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ คณะกรรมกำร 
(ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย) จึงไดพ้ิจำรณำเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ ซึ่งไดแ้ก่ 1) นำยธนำรักษ์ พงษ์เภตรำ 2) นำยกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ และ 3) นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น ให้กลับเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง 

กำรลงมติ 

บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี  
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด ตำมขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 15 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 วรรค 2 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 16 ก ำหนดว่ำ 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งมำตรำ 90 วรรค 2 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหก้ำรอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะตอ้ง ไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำกลั่นกรอง
อย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง  ๆ และเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจำรณำ
จำกกำรขยำยตวัทำงธุรกิจแลว้ จึงเห็นสมควรใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ส ำหรบัปี 2565 รวมกนัเป็นจ ำนวนไม่เกิน 7,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน 

• ค่ำตอบแทนรำยเดือน  
- ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็น 2 เท่ำ ของกรรมกำรอื่น ๆ 
- กรรมกำรอื่น ๆ จะไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือนจ ำนวน 25,000 บำทต่อเดือน  

• ค่ำเบีย้ประชมุ  

คณะกรรมการ ประธาน (บาท/คร้ัง) กรรมการ (บาท/คร้ัง) 

(เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าประชุม) 

คณะกรรมกำรบรษิัท 30,000 20,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 25,000 

คณะกรรมกำรชดุย่อยอื่น ๆ 25,000 20,000 
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• ค่ำตอบแทนอื่นๆ / สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

ไม่มี 

ขอ้มลูเปรียบเทียบค่ำตอบแทนในปีที่ผ่ำนมำ  

ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 รวมกันเป็นจ ำนวนไม่เกิน 
9,000,000 บำท ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม และโบนัสกรรมกำร โดยไม่มี
ค่ำตอบแทนอื่น ทัง้นี ้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีจ่ำยจรงิในปี 2564 รวมทัง้สิน้เท่ำกบั 9,000,000 บำท  

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้ประชมุ และโบนสัในฐำนะกรรมกำร 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีคณะกรรมกำรชดุย่อย ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรลงทนุ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

5. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

(ขอบเขตหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยระบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ภำยใตห้ัวขอ้ “คณะกรรมกำรชุดย่อย” โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสารแนบ 3) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งประกอบดว้ย
ค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบีย้ประชุมส ำหรบัปี 2565 รวมกันเป็นจ ำนวนไม่เกิน 7,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียดตำมที่
คณะกรรมกำรเสนอ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุ 

วาระที ่9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 56 ก ำหนดใหท้ี่ประชมุ
สำมญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบรษิัทฯ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรโดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีจำก บรษิัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยชื่อต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีบรษิัทฯ ประจ ำปี 2565 
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1. นำงสำวรตันำ จำละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ) 

2. นำงสำวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ มำแลว้เป็นเวลำ 1 ปี ตัง้แต่ปี 2564) 

3. นำงสำวรชัดำ ยงสวสัดิ์วำณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ) 

4. นำงสำววรรณวิไล เพชรสรำ้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5315 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ) 

ผูส้อบบญัชีขำ้งตน้มีประวตัิกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะผูส้อบบญัชีเป็นอย่ำงดี และไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแ ต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระ
ในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัทฯ 

คณะกรรมกำรโดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ  
ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2565 เป็นเงินจ ำนวน 1,100,000 บำท โดยไม่รวมค่ำบรกิำรอื่น  

ทัง้นี ้ค่ำสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2564 เป็นเงินจ ำนวน 1,000,000 บำท  

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีปรำกฏตำม 
เอกสารแนบ 5) 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัทฯ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 136 ก ำหนดว่ำ บริษัทจะเพิ่มทุนจำกจ ำนวนท่ีจดทะเบียน
ไวแ้ลว้ไดโ้ดยกำรออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ก็ต่อเมื่อหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ ำหน่ำยและไดร้บัช ำระค่ำหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงั
จ ำหน่ำยไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงตอ้ง
ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 140 
ก่อนที่บรษิัทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตำมที่ระบไุวใ้นวำระท่ี 11 และ 12 ต่อไป  

บริษัทฯ จึงมีควำมประสงคท์ี่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 560,962,629.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจ ำนวน 5,129,173,402.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 4,568,210,773 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  
โดยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 1,121,925,259 หุน้ และกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. 
ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้
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"ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ ำนวน : 4,568,210,773 บำท  (ส่ีพันห้ำร้อยหกสิบแปดล้ำนสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย 
เจ็ดสิบสำมบำท) 

  แบ่งออกเป็น : 9,136,421,546 หุน้  (เกำ้พนัหน่ึงรอ้ยสำมสิบหกลำ้นส่ีแสนสองหมื่นหนึ่งพนัหำ้รอ้ย
ส่ีสิบหกหุน้) 

  มลูค่ำหุน้ละ : 0.50 บำท  (หำ้สิบสตำงค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สำมญั : 9,136,421,546 หุน้ (เกำ้พนัหน่ึงรอ้ยสำมสิบหกลำ้นส่ีแสนสองหมื่นหนึ่งพนัหำ้รอ้ย

ส่ีสิบหกหุน้) 
  หุน้บรุมิสิทธิ : -   หุน้" 

ในกำรนี ้มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ดักำรใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมำยเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอ หรือในเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ 
กำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กำรยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับ  
กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์กำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค ำขอหรือขอ้ควำมในเอกสำรดังกล่ำว 
ที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์รวมทั้ง 
มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตำมค ำแนะน ำหรือค ำสั่งของนำยทะเบียนหรือ
เจำ้หนำ้ที่ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ  (ก) กำรลดทุนจดทะเบียน 
ของบรษิัทฯ จ ำนวน 560,962,629.50 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 5,129,173,402.50 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
4,568,210,773 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 1,121,925,259 หุน้ 
(ข) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียน และ (ค) กำรมอบอ ำนำจ 
ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

ตำมที่บริษัทฯ ไดม้ีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้  
ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2564 ซึ่งขณะนัน้ 
บริษัทฯ ยงัไม่สำมำรถค ำนวณอตัรำที่จะปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่  (Rights Offering)  
ภำยใตโ้ครงกำร XPG-W4 (“โครงการ XPG-W4”) ได ้ต่อมำเมื่อบรษิัทฯ สำมำรถค ำนวณรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่
ไดแ้ลว้ บริษัทฯ จึงไดด้  ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ของใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใตโ้ครงกำร  
XPG-W4 และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใตโ้ครงกำร XPG-W4 ทรำบแลว้ ซึ่งเมื่อมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ 
และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ของใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใตโ้ครงกำร XPG-W4 ดังกล่ำว ส่งผลให้หุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ 
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใตโ้ครงกำร XPG-W4 นัน้ไม่เพียงพอ 
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บริษัทฯ จึงมีควำมประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 805,326,591 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 4,568,210,773 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 5,373,537,364 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 
1,610,653,182 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (โครงกำร XPG-W4) และกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษิัทฯ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้

"ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ ำนวน : 5,373,537,364 บำท  (หำ้พนัสำมรอ้ยเจ็ดสิบสำมลำ้นหำ้แสนสำมหมื่นเจ็ดพนัสำมรอ้ย
หกสิบส่ีบำท) 

  แบ่งออกเป็น : 10,747,074,728 หุน้  (หนึ่งหมื่นเจ็ดรอ้ยส่ีสิบเจ็ดลำ้นเจ็ดหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบแปดหุน้) 

  มลูค่ำหุน้ละ : 0.50 บำท  (หำ้สิบสตำงค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สำมญั : 10,747,074,728 หุน้  (หนึ่งหมื่นเจ็ดรอ้ยส่ีสิบเจ็ดลำ้นเจ็ดหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบแปดหุน้) 

  หุน้บรุมิสิทธิ : -   หุน้" 
   

ในกำรนี ้มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ดักำรใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมำยเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอ หรือในเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ 
กำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กำรยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับ  
กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์กำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค ำขอหรือขอ้ควำมในเอกสำรดังกล่ำว 
ที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์รวมทัง้ 
มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตำมค ำแนะน ำหรือค ำสั่งของนำยทะเบียน
หรือเจำ้หนำ้ที่ 

โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) (เอกสารแนบ 2) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติ (ก) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ ำนวน 805,326,591 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  4,568,210,773 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
5,373,537,364 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 1,610,653,182 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบั 
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ  (โครงกำร XPG-W4) 
(ข) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) กำรมอบอ ำนำจ 
ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 
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กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

สืบเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนตำมวำระที่  11 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเก่ียวกับกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
แบบก ำหนดวตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้งิน โดยอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ 
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใต้โครงกำร XPG-W4 ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ 
ผูถื้อใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 4 (“ข้อก าหนดสิทธิ”) 

อนึ่ง หำกยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรเพื่อรองรบักำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใตโ้ครงกำร 
XPG-W4 ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะตอ้งด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรตดัหุน้สำมญัเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิง้ 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิในเรื่องดงักล่ำวจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) (เอกสารแนบ 2)  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน  
ของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Rights 
Offering) (โครงกำร XPG-W4) ตำมที่เสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่13 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

จ ำนวนหุน้เพื่อขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำเรื่องอื่น : ผู้ ถื อหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่ ง ถื อหุ้น ไม่ น้อยกว่ ำ 
หน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหว้ันที่ 15 มีนำคม 2565 เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้
ประจ ำปี 2565 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ขอเรียนเชิญใหท้่ำนผูถื้อหุน้ส่งค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกับวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้ โดยขอใหท้่ำน
ผูถ้ือหุน้ส่งค ำถำมพรอ้มระบุชื่อ / เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ / หมำยเลขโทรศพัท ์และอื่น ๆ (ถำ้มี) ท่ีสำมำรถติดต่อไดม้ำทำง E-mail: 
ir@xspringcapital.com หรือทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึง “ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท” มำยงั บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล 
จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อำคำร ดี ชัน้ 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
10110 โดยส่งขอ้ซกัถำมดงักล่ำวใหถ้ึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 22 เมษำยน 2565  
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จึงเรียนเชิญมำเพื่อเขำ้ร่วมประชุมตำม วนั  เวลำ  และสถำนที่ดงักล่ำวโดยพรอ้มเพรียงกัน  และส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ำนใด  
ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื ่นหรือกรรมกำรของบริษัทฯ (กล่ำวคือ นำงสำววรำงคณำ อคัรสถำพร (ผูจ้ดักำรใหญ่) หรือ 
นำยอำทิตย ์สรุิยำภิวฒัน ์(กรรมกำรอิสระ) โดยที่กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนมิไดถื้อหุน้ในบริษัทฯ หรือมีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ 
หรือในวำระหนึ่งวำระใดของกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในครัง้นีแ้ต่อย่ำงใด) เขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
กรุณำกรอกขอ้ควำมในหนงัสือมอบฉันทะที่ไดจ้ดัส่งมำพรอ้มนีใ้หค้รบถว้นสมบูรณ ์พรอ้มทัง้กรุณำเตรียมเอกสำรหรือหลกัฐำน
เพื่อแสดงตนในกำรเขำ้ร่วมประชมุตำมรำยกำรเอกสำรที่แนบมำพรอ้มหนังสือฉบับนี ้ และน ำมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ที่ประธำน
มอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ควรศกึษำรำยละเอียดของวำระกำรประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะดงักล่ำว 

กรรมกำรของบริษัทฯ ที่ไดร้ับกำรเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะด ำเนินกำรตำมที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหำก  
ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด ำเนินกำรตำมที่ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัควำมเสียหำยสำมำรถใชสิ้ทธิด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบับรษิัทฯ 
และผูร้บัมอบฉนัทะได ้

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกกำรมอบฉนัทะใด ๆ  ท่ำนสำมำรถกระท ำไดโ้ดยกำรแจง้เป็นหนงัสือถึงประธำนกรรมกำร
และน ำมำยื่นต่อเจำ้หนำ้ที่ที่ประธำนมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุหรืออย่ำงชำ้ที่สดุก่อนเริ่มกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ 
กำรประชมุ 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

                                                       

                                                  (นำงสำววรำงคณำ อคัรสถำพร) 

        ผูจ้ดักำรใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียน และยื่นเอกสำรหรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ ณ สถำนท่ีประชมุได้ 
ตัง้แต่เวลำ 12.00 น. ของวนัประชมุ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก
บริษัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 ผ่านระบบ Inventech Connect 
 

กรรมการของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล - กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
- ประธานคณะกรรมการบรษิัท,  
- ประธานคณะกรรมการลงทนุ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายวนัจกัร ์บรุณศิร ิ - กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทนุ 

นายพินิจ พวัพนัธ ์ - กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
- กรรมการในคณะกรรมการลงทนุ 

นายไพโรจน ์บญุคงชื่น - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง 

นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการบรรษัทภิบาล  
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายเจษฎาวฒัน ์เพรียบจรยิวฒัน ์ - กรรมการผูม้ีอ  านาจ 
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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นายอาทิตย ์สรุยิาภิวฒัน ์ - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง  
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

นายสเตฟาน เดอ เบียทส ์ - กรรมการ  

มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 9 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม ตวัแทนจาก บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าทีเ่ป็น ประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้ที่มาเขา้ร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
พรอ้มทัง้แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมในครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดจากบริษัทฯ  
ผ่านระบบ Inventech Connect 

ส าหรบัการประชมุในครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุ (ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉนัทะมา) รวมจ านวน 65 ราย รวมจ านวนหุน้
ไดท้ั้งสิน้ 761,276,993 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 46.0305 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ  ซึ่งครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุซึ่งไดน้ าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านล่วงหนา้แลว้  

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มทั้งได้มอบหมายให้นางพรพิลาศ  
หาญชาญพานิชย ์เลขานกุารบรษิัท เป็นผูแ้จง้วิธีปฎิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย ์ไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชมุ ดงันี ้

• ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ “1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ยกเลิก
การลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)”  

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

กรณีผู ้ร ับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้นหลายราย ให้กดเลือกที่  “ไอคอนผู ้ใช ้งาน” และกดที่ปุ่ ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ  

• ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

• ในการนบัคะแนนเสียง วาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน ส าหรบั วาระท่ี 2, วาระที่ 5.1, 
วาระที่ 5.2, วาระที่ 5.3 และวาระที่ 5.4 ตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา



เอกสารแนบ 1 

 
3/28 

 
 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรบัวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัิ
เป็นเอกฉนัท ์ 

• เมื่อบรษิัทฯ ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ี่ประชมุทราบต่อไป 

• ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับ
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพข์อ้
ซกัถามใน Q&A แลว้กดส่งค าถามเขา้มาในระบบ  

• ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชมุทางไกล (video conference) ใหก้ดที่สญัลกัษณ์
ยกมือ (Raise hand) และท าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของท่าน เมื่อไดร้บัสญัญาณใหถ้ามค าถาม โดยผูเ้ขา้รว่มประชุม
จะตอ้งแจง้ชื่อ นามสกลุก่อนถามค าถามทกุครัง้ อนึ่ง เพื่อการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 บรษิัทฯ ขอเรียนว่า ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกลุ ของท่านในฐานะผูถื้อหุน้หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ อาจได้รับการบันทึกในระหว่างการสอบถาม หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง  ๆ และน าไปใช้เพื่อ
ประกอบการจดัท ารายงานการประชมุนี ้ตามประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทฯ รวมทัง้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตามที่
กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก าหนด 

• ในกรณีที่มีค  าถามที่เก่ียวขอ้งในวาระนัน้ ๆ ถกูส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกค าถาม
ตามความเหมาะสม 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครัง้นีบ้ริษัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนจาก บริษัท เบเคอร ์
แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากัด เพื่อท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของ
บรษิัทฯ และไดเ้ชิญผูบ้รหิารดา้นบญัชีของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้ดว้ย 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ จึงด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 เร่ืองประธานฯ แจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

ไม่มี 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 28 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้มกับ  
หนังสือเชิญประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการ
บนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้ง จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564     
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 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ   

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามและขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ 
โดยมติในวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 763,443,874 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 763,443,874 100.0000 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายวนัจกัร ์บุรณศิร ิประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูท้  าหนา้ที่เสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ  

นายวนัจกัร ์บุรณศิร ิแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ สามารถออกหุน้เพิ่มทุนไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่าย
และไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ที่ยังจ าหน่ายไม่ครบเป็นหุน้ท่ีตอ้งออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ โดยบริษัทฯ จะตอ้งตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายและไม่ไดม้ี
ไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัทฯ ก่อนการออกหุน้เพิ่มทนุดงักล่าว  

เนื่องจากบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดย (ก) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนดราคา
เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน (ข) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
และ (ง) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) นัน้ 
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บรษิัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,239,900,147.00 บาท มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายและไม่ไดม้ีไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จ านวน 804,632 หุ้น ทั้งนี ้ภายหลัง
การลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ บรษิัทฯ ยงัคงเหลือหุน้สามญัที่ออกไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 จ านวน 825,948,622 หุ้น และบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้

"ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน : 1,239,900,147.00 บาท  
  แบ่งออกเป็น : 2,479,800,294 หุน้  
  มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท  
                                  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั : 2,479,800,294 หุน้   
  หุน้บรุมิสิทธิ : - หุน้" 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ  มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการลง
นามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ และการ
ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การ
ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดังกล่าวที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ  านาจใน
การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือ
ค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ (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
ทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายและไม่ไดม้ีไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใตโ้ครงการ XPG-
W4 จ านวน 804,632 หุน้ (ข) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การลดทนุจดทะเบียน และ (ค) การมอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 
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- นายบุญชู จูระมงคล ไดส้อบถามเก่ียวกับการที่นายสเตฟาน เดอ เบียทส ์กรรมการบริษัทฯ ไดท้ าการ
โอนหุน้จ านวน 60 ลา้นหุน้ และใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 15 ลา้นหน่วยไปยังบริษัท Merry Way ว่า 
การโอนดงักล่าวเป็นไปเพื่อการใด และมีประโยชนก์บับรษิัทฯ หรือไม่  

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การโอนหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิ ของนายสเตฟาน เดอ เบียทส ์
ขา้งตน้เป็นสิทธิส่วนบคุคล และการโอนดงักล่าวนัน้มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบักิจการของบรษิัทฯ แต่อย่างใด  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ชค้ะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 763,444,174 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 763,444,174 100.0000 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายวนัจกัร ์บุรณศิร ิประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูท้  าหนา้ที่เสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้่อที่ประชมุ  

โดยก่อนจะเขา้สู่วาระการพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยละเอียดต่อไปในวาระท่ี 5 นัน้ นาย
วนัจกัร ์บรุณศิร ิแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบถึงขอ้มลูภาพรวมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัทก่อน โดยปัจจบุนั
บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจดา้นการใหบ้รกิารทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทธุรกิจ 
อนัไดแ้ก่ 

• ธุรกิจหลักทรพัย ์ด าเนินการโดยบริษัท หลักทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด (“กรุงไทย ซีมิโก้”) ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในกรุงไทย ซีมิโก ้เท่ากับรอ้ยละ 49.70 และ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีสดัส่วนถือหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 50  
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• ธุรกิจหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ด าเนินการโดยบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ กล่าวคือ บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั)  

• ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์ด าเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บริหารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปริง  
เอ เอ็ม ซี จ ากดั (เดิมชื่อ บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ลมุพินี จ ากดั)  

• ธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทัล ด าเนินการโดยบริษัทย่อย บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทลั จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท เอสอี 
ดิจิทลั จ ากดั) 

• ธุรกิจลงทนุในสินทรพัยแ์ละธุรกิจที่มีศกัยภาพสงู ด าเนินการโดยบรษิัทฯ  

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นเงินทนุส าหรบัการขยายธุรกิจต่าง ๆ  ทัง้ในและต่างประเทศ ตามแผนกลยทุธท์างธุรกิจที่วาง
ไวเ้พื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตวัใหบ้ริษัทฯ รวมทัง้ช่วย
เสรมิใหบ้รษิัทฯ มีฐานเงินทุนที่เขม้แข็งขึน้ โดยไม่ตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครัง้ที่บรษิัทฯ มีความจ าเป็น
ในการใชเ้งินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต  

ส าหรบัแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนนี ้ส่วนแรกเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่ม
บรษิัทจ านวน 2,300 ลา้นบาท ส่วนท่ีสองเพื่อขยายการลงทนุในธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง
จ านวน 4,000 ลา้นบาท ส่วนที่สามเพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมที่มีอยู่ในปัจจุบนัจ านวน 170 ลา้นบาท และส่วนที่
เหลือเพื่อเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนของกลุ่มธุรกิจ 

- ส าหรบัการพฒันาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบนัของกลุ่มบริษัทนั้น เป็นการเพิ่มเงินลงทุนใน
ธุรกิจหลักทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก้ เพื่อรองรบัการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อ
รองรบัปริมาณการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่สงูขึน้มาก ในช่วงสภาวะตลาดที่ผนัผวนจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปีที่แลว้ รวมถึงรองรบัการขยายและเติบโตของธุรกิจอื่น ๆ 
ของกรุงไทย ซีมิโก ้ท่ีมีอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- รวมถึงการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจบริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปริง จ ากดั ซึ่งไดร้บัใบอนุญาต
จากส านกังาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ การเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และไดร้บัความเห็นชอบในการเป็นผูจ้ัดการ
กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์ซึ่งอยู่ในช่วงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายสู่
ธุรกิจใหม่คือ การเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพยด์ิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และการเป็น
นายหนา้ซือ้ขาย คา้ และจัดจ าหน่ายหลักทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งขณะนีบ้ริษัทก าลังอยู่
ระหว่างการด าเนินการเพื่อขอใบอนญุาต 

- และในภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นี ้บริษัทฯ เห็นว่าเป็น
โอกาสอนัดีที่จะสรรหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีศกัยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อสงัหาริมทรพัย ์ในราคาที่เหมาะสมเพื่อน ามาบรหิารและสรา้งก าไรได้ในอนาคต โดยมุ่งเนน้การขยาย
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ธุรกิจบรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็มซี จ ากดั ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยในการจดัตัง้บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรพัย ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งตอ้งใชฐ้านเงิน
ลงทนุที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความรว่มมือกบัความเป็นไปไดใ้นการรว่มมือกับพนัธมิตรธุรกิจที่มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อการเติบโตในอนาคต 

- และส่วนสดุทา้ย จะเป็นการขยายธุรกิจการลงทนุ ที่บรษิัทฯ มีแผนท่ีจะมุ่งเนน้การลงทนุในหุน้ของบรษิัท
ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(Private Equity) โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารและให้
ความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มรายได้ ก าไร และการเติบโตของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักในการน าหุ้น
ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยห์รือขายในอนาคตในราคาที่น่าพอใจ โดยธุรกิจที่บรษิัทฯ มี
ความสนใจเป็นพิเศษ ณ ช่วงเวลานี ้จะเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหาริมทรพัย ์การบริหารความเส่ียง 
และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมองถึงธุรกิจที่จะสามารถ
ช่วยเสรมิสรา้งและสอดคลอ้ง (Synergy) กบัการด าเนินการของธุรกิจของกลุ่มบรษิัทในปัจจบุนัอีกดว้ย 

- ในส่วนของขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัและธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้งที่บริษัทตัง้วงเงินลงทุนไวท้ี่ 
4,000 ลา้นบาทนั้น บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทัล จ ากัด ไดค้วามเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นผู้
ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ปัจจุบันไดม้ีการยื่นไฟลล่ิ์งกับกลต.เพื่อขออนุมัติออก 
token digital เป็นรายแรกของประเทศไทยแลว้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มระดมทุนและมีดีลต่างๆออกสู่
ตลาดอีกมากมายในครึง่หลงัของปีนี ้ทัง้นี ้เอ็กซส์ปริง ดิจิทลั อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการ
เป็นนายหน้าซือ้ขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็นผู้ค้าสินทรพัย์
ดิจิทลั (Digital Asset Dealer) จากส านักงาน ก.ล.ต. จึงตอ้งมีทุนเพื่อรองรบัการประกอบธุรกิจรวมถึง
กฎเกณฑแ์ละความตอ้งการเงินทนุสภาพคล่องที่อาจมีการบงัคบัใชต้่อไปในอนาคต 

- บริษัทฯ ยงัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการสรา้งระบบนิเวศนสิ์นทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Ecosystem) 
คือการขยายธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัใหค้รบวงจร เพื่อใหบ้รกิารลกูคา้ไดค้รบทุกความตอ้งการในที่เดียว อีกทั้ง
เป็นการสนบัสนุนการเจริญของอุตสาหกรรมสินทรพัยด์ิจิทลัที่ตอ้งมีการเติบโตควบคู่กันในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 
จึงจดัสรรเงินลงทนุส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยด์ิจิทลัดว้ย โดยอาจรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน ธุรกิจที่ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน 
ธุรกิจการช าระเงินและระบบธนาคารออนไลน ์รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

ภาพรวมพอรต์การลงทนุของบรษิัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทนุจะท าใหเ้งินลงทนุทัง้สิน้เติบโตเป็น 10,000 ลา้นใน
อีกสามปีขา้งหนา้ โดยสดัส่วนการลงทุนจะเปล่ียนจากเดิมที่เนน้ในธุรกิจหลกัทรพัยถ์ึงรอ้ยละ 44 เป็นธุรกิจ
สินทรพัยด์ิจิทัลและการลงทุนดา้นเทคโนโลยีถึงรอ้ยละ 40 ในขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมที่เหลือจะมีสัดส่วนการ
ลงทนุกระจายใกลเ้คียงกนัท่ีประมาณรอ้ยละ 20  

จากวิสัยทัศนใ์หม่ของบริษัทฯ ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างบริการทางการเงินแบบดัง้เดิมกับโลก
ดิจิทัลใหม่นี ้บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การขยายธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มเติมไปจากบริการทาง
การเงินท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัของบรษิัทฯ ซึ่งจะท าใหเ้อ็กซส์ปริง แคปปิตอล กลายเป็นกลุ่มบรกิารทางการเงินแบบ
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ครบวงจร มุ่งเนน้การใหบ้รกิารอย่างน่าเชื่อถือไดท้ัง้แบบดัง้เดิมและแบบดิจิทลัในที่เดียว โดยเป็นการประกอบ
ธุรกิจภายใตอ้นญุาตจากทางการและแพลทฟอรม์ต่างๆที่พรอ้มและเกือ้หนนุกนัในกลุ่มบรษิัท 

นายวนัจกัร ์บุรณศิร ิแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบรษิัทฯ มีแผนที่จะ (ก) ออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน (ข) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ (ง) ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เพื่อเป็นเงินทนุส าหรบัการพฒันาและการขยายธุรกิจ
ผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรพัย ์ธุรกิจลงทุน จัดการ
กองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงการขยายการลงทนุในธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัและธุรกิจ
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อการช าระคืนเงินกูย้ืมในรูปของตั๋วแลกเงิน และเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนนัน้ 

บริษัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และบรษิัทฯ 
มีความประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ดงันี ้

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 5,129,173,402.50 บาท  
  แบ่งออกเป็น : 10,258,346,805 หุน้  
  มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท  
                                  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั : 10,258,346,805 หุน้  
  หุน้บรุมิสิทธิ : - หุน้" 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามใน
ค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทฯ และการยื่นขอจด
ทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
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กฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบั และการตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่ง
ของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ (ก) การเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,239,900,147.00 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 
7,778,546,511 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. 
ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และ (ค) การมอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

- นางสาวภาวดี วิสารทะ ไดส้อบถามเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่จะน าเงินเพิ่มทุนไปใช ้
ดงันี ้

1. ธุรกิจของ บริษัท บริหารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปริง เอ เอ็ม ซี จ ากัด มีเป้าหมายในการซือ้หนี ้ในปี 
2564 และปี 2565 เป็นจ านวนเท่าใด และส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งรายได้ (Revenue 
Sharing) กับบริษัท แสนสิริ จ ากัดหรือไม่ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นรายไดจ้ากธุรกิจนี ้
ในช่วงไตรมาสใด 

 ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็ม ซี จ ากดั ไดเ้ริ่มซือ้
หนีท้ี่มีหลักประกันเป็นบา้นและที่ดิน ซึ่งเป็นหนีเ้สียของสถาบันการเงิน ในโครงการแรก ๆ 
อาจจะไม่ไดผ้ลตอบแทนที่สงูนกั และการท่ีบรษิัทฯ เลือกที่จะด าเนินการรว่มกบับริษัท แสนสิริ 
จ ากัด เนื่องจากบริษัท แสนสิริ จ ากัด เป็นบรษิัทเรียลเอสเตทอนัดบัตน้ของประเทศไทย ซึ่งใน
การท า Revenue Sharing กับบริษ ัท แสนสิริ จ าก ัด  นั้น บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะหนี ้ที่มี
หลกัประกันเป็นส่ิงปลกูสรา้งหรือเป็นส่ิงที่บริษัท แสนสิริ จ ากัด มีความช านาญ แต่หากเป็น
การซือ้หนีล้ักษณะอื่นๆ บริษัทฯ อาจด าเนินการเองหรือหาผูท้ี่มีความช านาญในธุรกิจนั้นมา
เป็นหุน้ส่วน ดงันัน้ รายไดใ้นปี 2564 และปี 2565 ตามที่ผูถื้อหุน้สอบถามนัน้ บรษิัทฯ ยงัไม่ได้
มีการก าหนดอย่างชดัเจน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจและขึน้อยูก่บัวา่ธนาคารต่าง ๆ มีการ
ขายหนีเ้สียออกมามากหรือนอ้ยเท่าใด อย่างไรก็ตาม ในการซือ้หนีน้ัน้หากราคาไม่เป็นไปตาม
เกณฑท์ี่บรษิัทฯ ตัง้ไวบ้รษิัทฯ ก็จะไม่ซือ้ 

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

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส าหรบัธุรกิจขายฝากที่ดินนั้นจะไม่เหมือนกับธุรกิจการ
ปล่อยสินเชื่อ โดยบริษัทฯ จะไม่ไดท้ าในลกัษณะที่เป็นรายย่อย บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะที่ดิน
แปลงใหญ่ และหากมีการน ามาขายฝาก บรษิัทฯ ก็จะขายออกไป ซึ่งปัจจบุนัธุรกิจดงักล่าวยงั
อยู่ในช่วงเริ่มตน้ 
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- นายสุวิทย ์จันทรอ์  าพร ผู้รบัมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามว่า ในปัจจุบัน
บริษัทฯ มีจดุแข็งดา้นใดบา้ง รวมไปถึงความพรอ้มของบุคคลากรในการลงทุนดา้นสินทรพัยด์ิจิทลัที่จะ
ลงทนุจ านวน 4,000 ลา้นบาท 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทแรก ๆ ของประเทศที่ด  าเนินธุรกิจทางดา้น ICO 
Portal และจะมีการขยายธุรกิจทางดา้น Digital Asset Broking และ Digital Asset Dealer ต่อไปอีก 
ซึ่งธุรกิจเหล่านีเ้ป็นธุรกิจที่ตอ้งการความรวดเรว็และความมั่นคงปลอดภยั เนื่องจากบรษิัทฯ อยู่ในธุรกิจ
นีม้านาน จึงท าใหม้องเห็นโอกาสต่าง ๆ   

ส าหรบัธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลันัน้ คนทั่วไปอาจมองเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่จรงิ ๆ แลว้ธุรกิจนี ้
ยงัมีเรื่องของพฤติกรรมมนษุยท์ี่ตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งคอ่นขา้งมาก ส่ิงส าคญัที่สดุที่ท  าใหบ้รษิัทฯ แตกต่าง
จากบรษิัทอื่นค่อนขา้งชดัเจนคือ การท าธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัซึ่งมี 2 รูปแบบท่ีท ากันอยู่ในปัจจบุนั อย่าง
แรกเป็นรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ  โดยไม่ไดใ้หค้วามส าคัญกับกฏระเบียบมากนัก 
แต่แนวทางของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานที่
ควบคุมดูแลก าหนดเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง ในระยะเริ่มต้นบริษัทฯ อาจมีข้อเสียเปรียบ
เนื่องจากถกูก าหนดดว้ยกฏระเบียบต่างๆ แต่ในระยะยาวกจ็ะเป็นประโยชนต์่อองคก์รมากกว่า และเชื่อ
ว่าในแง่ของความยั่งยืนบรษิัทฯ จะมีมากกว่า 

- นางปารชิาต ลีวงศเ์จรญิ ไดส้อบถามเก่ียวกบัแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุตามขอ้ (ก) ว่า ปัจจบุนับรษิัทฯ ไดม้ี
การเจรจากบัธุรกิจใดบา้ง และคาดว่ามีโอกาสจะไดเ้ห็นความคืบหนา้เรว็ที่สดุในช่วงใด 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการเจรจากบัธุรกิจต่าง ๆ บรษิัทฯ จะดผูลตอบแทนเป็นหลกั หาก
ยงัไม่ไดผ้ลตอบแทนในระดบัที่น่าพึงพอใจ บรษิัทฯ ก็จะยงัไม่ตดัสินใจลงทุน โดยปัจจบุนัก็มีการเจรจา
อยู่กับหลาย ๆ ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนบริษัทฯ ก็ตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนและความแน่นอน
ชดัเจนดว้ย 

- นางสาวนนัทน์ิชา ทองนา ไดส้อบถาม ดงันี ้ 

1. ความแตกต่างระหว่างการเป็นนายหนา้ซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Broker) การ
เป็นผูค้า้สินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Dealer) และ Exchange 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า แต่เดิมผูล้งทนุจะรูจ้กัเฉพาะ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) New York Stock Exchange NASDAQ หรือ 
NYMEX แต่ส าหรับ Digital Asset Exchange นั้นเกิดขึน้ได้ง่าย โดยบริษัทใดก็สามารถตั้ง 
Exchange ขึน้มาได ้ดงันัน้ Exchange จึงเป็นสถานท่ีที่ใครก็สามารถซือ้ขายเหรียญต่าง ๆ ได ้
และส าหรบันายหนา้ซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Broker) นัน้ บรษิัทท่ีเป็นนายหนา้
ซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Broker) ไม่จ าเป็นตอ้งท า Exchange เอง และไม่ตอ้งมี
ระบบปฏิบตัิการขา้งหลงั แต่จะเป็นผูต้ิดต่อกับ Exchange ต่าง ๆ และเป็นตวัเชื่อมระหว่างผู้
ซือ้ขายกับ Exchange ส่วนการเป็นผูค้า้สินทรพัยด์ิจิทัล (Digital Asset Dealer) คือบริษัทที่
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จะรบัซือ้ไวเ้องหรือขายเอง โดยที่จะซือ้ขายบนบญัชีของตนเอง ในขณะเดียวกันการเป็นผูค้า้
สินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Dealer) ก็อาจจะเป็นผูท้ี่มาเสรมิสภาพคล่องใหก้บัเหรียญนัน้ ๆ  ดว้ย 

2. เนื่องจากปัจจุบันมี Platform ซือ้ขายและแลกเปล่ียน Crypto Currency ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจ านวนมาก ขอสอบถามจุดแข็งของเอ็กซส์ปริง ดิจิทลัในการเป็นนายหนา้ซือ้ขาย
สินทรพัยด์ิจิทลั (XPG Digital Asset Broker) เมื่อเทียบกบัคู่แข่งอื่นในตลาด รวมถึงโอกาสใน
การเชื่อมกับ Platform Global Exchange และความคืบหนา้เรื่องการขอใบอนุญาตการเป็น
นายหนา้ซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Broker) และใบอนญุาตการเป็นผูค้า้สินทรพัย์
ดิจิทลั (Digital Asset Dealer) 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันมี Platform ซื ้อขายและแลกเปล่ียน Crypto 

Currency ทัง้ในประเทศและต่างประเทศจ านวนมาก ส าหรบับรษิัทฯ นัน้บรษิัทฯ ก็มั่นใจว่ามี

บริษัทฯ จุดแข็งเพียงพอ โดยจะสามารถบอกไดก้็ต่อเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตใหส้ามารถ

ด าเนินธุรกิจการเป็นนายหนา้ซือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Broker) และการเป็นผูค้า้

สินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Dealer) ต่อไป 

3. ขอทราบ Timeline การเปิดตัว Platform ส าหรับ Digital Asset และการใช้งานจะอยู่บน 

Platform ERX หรือ Platform ใหม่ของบรษิัทฯ เอง 

 ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในเรื่อง Platform ERX นัน้ ERX เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็น 

Digital Asset Exchange ซึ่งหากบริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีของ  ERX บริษัทฯ ก็จะไปอยู่บน 

Exchange นัน้ 

- นางเนตรนภิส นนัทวิทยา ไดส้อบถามว่า Elevated Returns จะรว่มเพิ่มทนุในครัง้นีด้ว้ยหรือไม่ และจะ
มีบทบาทในการบรหิารงานต่อจากนีอ้ย่างไร 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า นายสเตฟาน เดอ เบียทส ์เป็นตัวแทนจาก Elevated Returns ซึ่ง
เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย ส าหรบัการเพิ่มทนุนัน้มี 2 ส่วน ในส่วนของการเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) บรษิัทฯ ไม่ไดเ้สนอขายให ้Elevated Returns แต่ส าหรบั
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) นั้นทาง Elevated Returns มีสิทธ์ิที่จะจองซือ้หุน้ได ้
แต่ Elevated Returns จะจองซือ้หุน้หรือไม่จองซือ้ก็ขึน้อยู่กบับรษิัทฯ เอง 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ชค้ะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดทีเ่สนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 763,586,974 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 763,586,974 100.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้นี ้จะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถระดมทุนได้
ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถื้อหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี ้การที่
บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสรา้งความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึง
ความส าเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนไดต้ามเป้าหมายและเป็นการเสริมสรา้ง
โอกาสใหบ้รษิัทฯ สามารถที่จะขยายการด าเนินงานและการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้เพิ่มโอกาสใน
การเขา้ไปลงทุนในโครงการท่ีสรา้งผลตอบแทนท่ีดี เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและการพฒันาธุรกิจ
ของบรษิัทฯ ใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

ในการนี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5.1 และวาระที่ 
5.2 เป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกนั หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนักบัวาระ
ที่ไม่ไดอ้นมุตัิอีก และจะถือว่าวาระท่ีเก่ียวเนื่องกนัท่ีไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

วาระที ่5.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงัต่อไปนี ้
โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.10 บาท (ซึ่งไม่ต  ่า
กว่าราคาจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ) 

(ก) จัดสรรหุน้สามัญเพิ ่มทุนจ านวน 403,379,000 หุน้ ใหแ้ก่ บริษัท แสนสิริ 
จ ากัด (มหาชน) รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 1,653,853,900 บาท  

(ข) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 268,918,000 หุน้ ใหแ้ก่ บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากดั (มหาชน) รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 1,102,563,800 บาท และ 
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(ค) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 363,041,000 หุน้ ใหแ้ก่ นายมงคล ประกิต
ชัยวัฒนา รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 1,488,468,100 บาท 

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนในครัง้นีเ้ป็นผูล้งทุนท่ีมีฐานะทาง
การเงินมั่ นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง  รวมทั้ งมีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี ้ไม่เขา้
ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น ้าหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชมุผูถื้อ
หุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนในครัง้นี ้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียง
พอที่จะครอบคลมุปรมิาณการซือ้ขายและราคาซือ้ขายซึ่งสะทอ้นราคาตลาดของหุน้ของ
บริษัทฯ (ระหว่างวนัที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาท
ต่อหุน้)  

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นีเ้ขา้ข่าย
เป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาด
หลักทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน บรษิัทฯ มีหนา้ที่หา้ม
ไม่ใหบุ้คคลที่ไดร้บัหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวน าหุน้ที่ไดร้บั
จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุน้เริ่มท า
การซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขาย
หุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รบัหุน้สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม)  
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รายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้   

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ ของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยก าหนด
ราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน จะตอ้งไม่เป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งมีหนา้ที่ท  าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 
12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
ลงวันที่  13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และ
ประกาศที่เก่ียวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มี
สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ จะตอ้งจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบรษิัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
ชัดเจนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใหแ้ลว้เสร็จ โดย (ก) บริษัท แสนสิร ิ
จ ากดั (มหาชน) (ข) บรษิัท วิรยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชยั
วฒันา จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้และมีรายชื่อปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯ ก่อนวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Record Date) ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5.2 รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะตอ้งเป็นหนึ่งในผูถื้อหุ้นที่มี
สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดว้ย หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
ชัดเจนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดงักล่าวไดส้ าเรจ็ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ในการนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษิัทฯ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ  านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัทฯ ทัง้หมดดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ ์
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หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผู้
ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้และ
วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตวัเงนิหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจาก
ตวัเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่จดัสรร อตัราส่วนใน
การจดัสรร ส าหรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ และ
การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป  (General Mandate) เช่น 
วัตถุประสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจ ากัด 
(Private Placement) วิธีการจองซือ้และช าระเงิน (ข) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข 
สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้หมดดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่นค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอ
หรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้
จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ(ค) ด าเนินการใด ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ขา้งตน้ประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้
เป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,035,338,000 
หุ้น มูลค่าที ่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 3 รายดังกล่าวข้างต้น  โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่ง
ไม่ต ่ากว่าราคาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที ่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ) ตามรายละเอียดทีเ่สนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 
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ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 763,586,974 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 763,586,974 100.0000 

วาระที ่5.2 จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหนา้เสร็จสิน้ 
ในอตัราการจดัสรรหุน้ 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ในกรณีที่มีเศษของหุน้ที่เกิด
จากการค านวณใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกิน
กว่าสิทธิ (Oversubscription) ได ้โดยที่ผูถ้ือหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น และก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

ทั้งนี ้เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งคิดเป็นหุน้สามัญของบริษัทฯ รวมจ านวน  176,480,402 หุน้ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ จะมี
หุน้สามัญที่ออกและจ าหน่ายแลว้เพิ่มขึน้เท่ากับจ านวนหุน้สามัญขา้งตน้  ("หุ้นสามัญ
ที่เพิ่มขึ้น") โดยผูซ้ึ่งมีชื่อเป็นผูถื้อหุน้สามัญที่เพิ่มขึน้ดังกล่าว ณ วันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ที่
ผูถ้ ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ก็จะมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดว้ย ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการ XPG-W4 บางส่วนมาจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพิ่มเติมอีกจ านวน 352,960,804 
หุน้ เพื่อใหเ้พียงพอต่อการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร
เดิม กล่าวคือ หุน้ 1 หุน้สามัญเดิมต่อ 2 หุน้สามัญเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ จะจัดสรร
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หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมจ านวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาหุน้
ละ 0.50 บาท ทั ้งนี  ้ภายหล ังการเสนอขายหุน้สาม ัญเพิ ่มท ุนของบริษ ัทฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แลว้เสร็จ 

ส าหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผู้
ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผู้ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแลว้ 
บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้
เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรตาม
สิทธิดงันี ้

(ก) ในกรณีที ่ม ีหุน้ เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ที่ผู้ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนมากกว่าหรือ
เท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่ เหลือ
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุก
รายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที ่ม ีหุน้ เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ที่ผู้ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนนอ้ยกว่าหุน้
ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายโดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดมิของผูท้ี่จองซือ้เกนิกว่าสิทธิแต่ละราย
คูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นใหปั้ด
เศษของหุ้นนั้นทิง้ ทั้งนี ้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

(2) ในกรณีที่ยังมีหุน้คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยงัไดร้บัการจดัสรรไม่
ครบตามจ านวนหุน้ที่จองซือ้นัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็น
จ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่จะ
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ไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และ
ช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่ งไม่มีหุ้นเหลือจากการ
จดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรไดอ้ีกเนื่องจากเป็นเศษของหุน้ 

การจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้้
ถือหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิรายใดมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
(Tender Offer) ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดท ุนที ่ ทจ . 
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง า
กิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่
เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไวใ้นขอ้บังคับ
ของบรษิัทฯ ซึ่งปัจจุบนัอนุญาตใหบ้คุคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยถือหุน้อยู่ในบริษัทฯ ไดไ้ม่เกิน
รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ    

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สั ด ส่ ว น ก า ร ถื อ หุ้ น  แ ล ะก า รจั ด ส รร ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ อ ง ซื ้อ เกิ น ก ว่ า สิ ท ธิ 
(Oversubscription) บริษัทฯ จะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิใน
เรื่องดงักล่าวจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป  

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีสิทธิใชด้ ุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร  หากการ
เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวท าให ้หรืออาจเป็นผลให ้ 

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

(ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมเกิน
สมควรนอกเหนือจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรือ  

(ค)  บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ และ/หรือ มีความเส่ียงในด้านต่าง ๆ เกิน
สมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รบัหากมีการเสนอขายและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมถึงการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ  

(ง) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ก าหนดส าหรบัการเสนอ
ขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
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ทัง้นี ้องคป์ระกอบที่บริษัทฯ ใชป้ระกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุน้สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ภาระหนา้ที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบขอ้กฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ของบริษัทฯ ในการตรวจสอบขอ
ค าปรกึษาและขอ้แนะน าตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบตัิตามหนา้ที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และ/หรือ ความเส่ียงของบริษัทฯ ในดา้นต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนท์ี่
บริษัทฯ จะได้รับหากมีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้รายหรือกลุ่มที่
เก่ียวขอ้ง นอกจากนีบ้ริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลหรือผู้
จองซือ้ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใตแ้นวทางปฏิบัติ
สากล หรือขอ้ยกเวน้ที่มีอยู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศที่มีผลใชบ้ังคับอยู่และสามารถ
ด าเนินการไดใ้นเวลานัน้ 

ในการนี ้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จดัสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซือ้หุน้สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอก
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสญัชาติอเมริกนั และมีที่อยู่
ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีสิทธิที ่จะใชด้ ุลยพินิจในการ
เปลี ่ยนแปลงรายละเอ ียดต ่าง  ๆ ที ่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เมื่ อค านึงถึง
องคป์ระกอบที่ใชใ้นการพิจารณาตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การ
ก าหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจ ากัดสิทธิ และ /หรือ รายชื่อประเทศที่ถ ูกจ ากัดสิทธิ 
เพื่อให้การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้ง
ข้อก าหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงักล่าวใหท้ราบต่อไป (หากมี)  

บรษิัทฯ ก าหนดใหว้นัที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั
การจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ 
(Record Date) ซึ่งเกิดขึน้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหนา้เสร็จสิน้ 
ดังนั้น (ก) บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
และ (ค) นายมงคล ประกิตชยัวฒันา จะเป็นหนึ่งในผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษิัทฯ ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลง
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนตาม
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ขา้งตน้ ในกรณีต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรณีที่บรษิัทฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
ชดัเจนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัก าหนดรายชื่อ
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ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) โดยที่หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบต่อไป  

รายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ในการนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษิัทฯ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ  านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัทฯ ทัง้หมดดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ ์
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผู้
ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้และ
วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตวัเงนิหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจาก
ตวัเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่จดัสรร อตัราส่วนใน
การจดัสรร ส าหรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ และ
การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป  (General Mandate) เช่น 
วัตถุประสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจ ากัด 
(Private Placement) วิธีการจองซือ้และช าระเงิน (ข) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข 
สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้หมดดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่นค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอ
หรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ขา้งตน้ประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้
เป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 
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คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 
1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 763,586,974 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 763,586,974 100.0000 

วาระที่ 5.3  จัดสรรหุน้สามัญเพิ ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 165,385,167 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจ านวนไม่เกิน
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนมุตัิในวาระนี ้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยอาจเป็นการ
เสนอขายทัง้จ านวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้ 
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อนึ่ง บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะต้องไม่ เป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยง
กัน ลงวันที่  31 สิ งหาคม 2551 (รวมทั้ งที่ ได้มี การแก้ไขเพิ่ มเติ ม) แล ะป ระกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบ ัต ิการของบริษ ัทจดทะเบียนในรายการที่ เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่  19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจะตอ้งเป็นผูล้งทนุที่มีฐานะทาง
การเงินมั่ นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง  รวมทั้งมีความ รู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ   

ในการนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบคุคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอ
ขายหุ้นต่อผู ้ลงทุน โดยราคาเสนอขายหุน้จะตอ้งเป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สุดของ
บริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไวข้อง
บริษัทฯ ในขณะนั้น และไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี ้ทั้งนี ้ตามขอ้ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้
ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

(ก) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 
วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้นัน้ โดยราคาที่น ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุน้
นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่า 3 วนั
ท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อผูล้งทุน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ว่ามีเหตอุนัสมควรเมื่อพิจารณาถงึประโยชนท์ี่ดทีี่สุดของบรษิทัฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 
ของราคาที่ค  านวณไดข้า้งตน้  

(ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่ เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความ
ประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book 
Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ ของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคล
ดงักล่าวตอ้งมีหนา้ที่ท  าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่
ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้ง หรือมีลกัษณะที่เป็นการ
ฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบคุคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ  ากัด (Private Placement) ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที่
บริษัทฯ จัดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่กฎหมาย
ก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป แลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน 

ทั้งนี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้น
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ในการนี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษิัทฯ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ  านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่ เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ 
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแก้ไข
เปล่ียนแปลงวนัจองซือ้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตวั
เงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามัญ
เพิ่มทนุที่จดัสรร อตัราส่วนในการจดัสรร ส าหรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้
ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ และการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) เช่น วตัถปุระสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรร
หาผู้ลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement) วิธีการจองซือ้และช าระเงิน (ข) ติดต่อ 
เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สัญญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอก
กล่าว และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวง
พาณิชย ์การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินการ
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แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้หมดดงักล่าวขา้งตน้ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้
และมอบหมายบคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ขา้งตน้ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 165,385,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ซ่ึงคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี ้เพ่ือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดทีเ่สนอข้างต้นทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9998 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 763,585,725 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 1,249 0.0001 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 763,586,974 100.0000 
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วาระที ่5.4  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 846,483,196 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-
W4 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ  บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ครั ้งที่  4 ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") ทั้งนี ้วาระที่ 5.4 เป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกันกับวาระที่ 5.2 หาก
วาระที่ 5.2 ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 วาระที่ 5.4 จะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เช่นเดียวกนั 

 หากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีคงเหลือทิง้ ทัง้นี ้บรษิัท
ฯ จะขออนมุตัิในเรื่องดงักล่าวจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

 หากบริษัทฯ  มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ บรษิัทฯ จะด าเนินการขอ
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป เพื่อใหบ้รษิัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุเพิ่มเติมเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4  

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะด าเนินการดงักล่าว โดยค านึงถึงประโยชนข์องบรษิทัฯ และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 เป็นส าคญั 

ในการนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ
บรษิัทฯ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ
บริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอ  านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัทฯ ทัง้หมดดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ ์
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผู้
ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้และ
วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตวัเงนิหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจาก
ตวัเงิน) การเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่จดัสรร อตัราส่วนใน
การจดัสรร ส าหรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ และ
การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป  (General Mandate) เช่น 
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจ ากัด 
(Private Placement) วิธีการจองซือ้และช าระเงิน (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข 
สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็น



เอกสารแนบ 1 

 
27/28 

 
 

และเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้หมดดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่นค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอ
หรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ขา้งตน้ประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้
เป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ และการมอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

- นางสาวภาวดี วิสารทะ สอบถามว่า จะทราบผลการปรบัสิทธิ อัตราและราคาการ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 เมื่อใด 

นายวันจักร ์บุรณศิริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะทราบผลการปรบัสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ในวันก่อนขึน้เครื่องหมาย XR ซึ่งเป็นวันที่  23 
กรกฎาคม 2564 (กรณีเป็นการปรบัสิทธิอนัเนื่องมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) ในราคาต ่ากว่าราคาตลาด) 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
846,483,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9467 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 
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ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 763,180,893 99.9467 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 406,381 0.0532 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 763,587,274 100.0000 

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

หลงัจากที่ที่ประชุมไดป้ระชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิน้แลว้ ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ 
จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้คิดเห็นและสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าว
ขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุ และไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ความเห็น ค าถาม และขอ้เสนอต่าง ๆ 
นัน้ ทางคณะกรรมการบรษิัทฯ จะรบัไวพ้ิจารณาเพื่อปรบัปรุงการด าเนินการของบรษิัทฯ และขอปิดประชมุ 

มีผูถื้อหุน้มารว่มประชุม (ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉนัทะมา) รวมจ านวน 82 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 763,587,274 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 46.1702 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

ปิดประชมุเวลา 16.00 น.  

 

 

 

 

 

 

                    

   

 
 

(นายระเฑียร ศรมีงคล) 
ประธานท่ีประชมุ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่ 25 กุมภาพันธ ์2565  

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ") ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่  2/2565 เมื่อวันที่  
25 กมุภาพนัธ ์2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการลดทนุ การเพิ่มทนุ และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้
 

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน 

1.1   การลดทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จ านวน 560,962,629.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  5,129,173,402.50 บาท เป็น 
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,568,210,773 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่าย
จ านวน 1,121,925,259 หุน้ 

1.2  การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การเพิ่ มทุนจดทะเบียนจ านวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  4,568,210,773 บาท เป็น 5,373,537,364 บาท  
โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน  1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ (โครงการ XPG-W4)  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

    2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ที่
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) 
(โครงการ XPG-W4) 

ไม่เกิน
1,610,653,182  

- - คณะกรรมการบรษิัทฯ 
และ/หรือผูจ้ดัการ
ใหญ่ของบรษิัทฯ 
และ/หรือ บคุคลที่
คณะกรรมการบรษิัทฯ 
และ/หรือ ผูจ้ดัการ
ใหญ่ของบรษิัทฯ 
มอบหมายมีอ านาจ
พิจารณาก าหนด
รายละเอียดใน
ภายหลงั 

โปรดดูหมายเหตุ
ขา้งล่าง 
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หมายเหต ุ

 ตามที่บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น 
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งขณะนัน้ บริษัทฯ ยงัไม่
สามารถค านวณอตัราที่จะปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 
ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ภายใตโ้ครงการ XPG-W4 
(“โครงการ XPG-W4”) ได ้ต่อมาเมื่อบรษิัทฯ สามารถค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ไดแ้ลว้ บรษิัทฯ จึงไดด้  าเนินการ
ปรบัราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 และไดแ้จง้ให้ผู้ถือหุ้นและ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ทราบแล้ว ซึ่งเมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ดังกล่าว ส่งผลใหหุ้น้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ 
XPG-W4 นัน้ไม่เพียงพอ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเก่ียวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน  
โดยอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 
1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4  
ตามข้อก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซส์ปริง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“ข้อก าหนดสิทธิ”)  

 อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ บรษิัทฯ จะตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีคงเหลือทิง้ ทั้งนี ้บรษิัทฯ 
จะตอ้งขออนมุตัิในเรื่องดงักล่าวจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมี่เศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ท่ีเกิดขึน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

   ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุคราวน ์1-4 ชัน้ 
21 โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลมุพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ส่ี แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โดย 

 
 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัท่ี
................................. จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

4. การขออนุญาตลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัท เพื่อรองรบั 
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XPG-W4 ดงักล่าวขา้งตน้  
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4.2 บรษิัทฯ ตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนการลดทนุและการเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ รวมถงึการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุและการเพิม่ทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  

4.3 บรษิัทฯ ตอ้งขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์") เพื่อน าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่
จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XPG-W4 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ (XPG-W4) ที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

-ไม่มี- 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

  บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบรษิัทฯ มีผลก าไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและจะตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการ
บรษิัทแต่ละบรษิัท และจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทนัน้ 

7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

  ภายหลังจากที่บุคคลท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับ 
เงินปันผล เมื่อบรษิัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้รายอื่นของบรษิัทฯ  

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

    การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ XPG-W4 นัน้ 
ไม่มีผลกระทบดา้นราคา 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 25 กมุภาพนัธ ์2565 
2. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2565 (Record Date) 
15 มีนาคม 2565 

3. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 27 เมษายน 2565 
4.  จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิเพื่ อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่ มทุน  
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภ า ย ใน  14 วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ 
ที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้นมีมติอนุมัติ 
การลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียน 

5. หุน้สามญัเพิ่มทนุเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพิจารณาและแจ้งให้ทราบ
ภายหลงั 
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 บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

                            ลายมือชื่อ  
                 (นางสาววรางคณา อคัรสถาพร) 

                                                       ต าแหน่ง           กรรมการมีอ านาจลงนาม 
 

 

                            ลายมือชื่อ   
                          (นายพินิจ พวัพนัธ)์ 

                                                       ต าแหน่ง             กรรมการมีอ านาจลงนาม 
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แสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) 

 
(ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามทีป่รากฏในแบบลงทะเบยีน) 
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ข้อมูลบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 ท่าน 
 

 
   นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา 

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 
 - รองประธานกรรมการ 
 - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 66 ปี 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 8 พฤษภาคม 2562 
คณุวฒุิทางการศกึษา - The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525) 
 - Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522) 
การอบรม  
พ.ศ. 2560 - Director Certification Program (DCP) V.248  
พ.ศ. 2557 - The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, 

Thailand Energy Academy  
พ.ศ. 2549 - The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10th  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ ประมาณ 2 ปี 8 เดือน  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่มี 
ประสบการณ ์  
กลุ่มบริษัท  
8 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
15 พฤษภาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564 - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
26 กมุภาพนัธ ์2564 – 14 พฤษภาคม 2564 - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

บริษัท เอ็กซสปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
8 พฤษภาคม 2564 – 25 กมุภาพนัธ ์2564 - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
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นายธนารักษ ์พงษเ์ภตรา (ต่อ)  

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊ดวานซอ์ินฟอรเ์มชั่นเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ  

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั - รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั - ประธานสถาบนัรหสัสากล สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กนัยายน 2536 – ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บริษัท ทกัษิณอตุสาหกรรมน า้มนัปาลม์ (1993) จ ากัด 

กนัยายน 2530 – ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทกัษิณปาลม์ (2521) จ ากดั 

ผลงานในอดีต  

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 - กรรมการสภาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 - อปุนายกสายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 - ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย) 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชมุ - คณะกรรมการบริษัทฯ 16 ครัง้ จากทัง้หมด 17 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้    
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
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นายกติตชิัย รักตะกนิษฐ ์

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

 - กรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 - กรรมการบรรษัทภิบาล 

อายุ 62 ปี 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 17 พฤษภาคม 2562 

คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A. (พ.ศ. 2523) 

การอบรม  

พ.ศ. 2548 - Audit Committee Program  

พ.ศ. 2546 - Director Certification Program 

 - หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุน่ท่ี 26  
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ ประมาณ 2 ปี 8 เดือน 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่มี 

ประสบการณ ์  

กลุ่มบริษัท  

17 พฤษภาคม 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

11 สิงหาคม 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

4 ธันวาคม 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
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นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ์(ต่อ)  

บริษัทอื่นๆ  

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย ์ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร ์จ ากดั 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย ์อีโวลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  
บริษัท แอล เอลิเวเตอร ์แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 

พ.ศ. 2543 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ ์แพลนเนอร ์จ ากดั 

ผลงานในอดีต  

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2563 - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษัท ล็อกซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563 - กรรมการ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท แอล กรีนโซลชูั่น จ ากดั 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเตย ์พรอ็พเพอรต์ี ้โซลชูั่น จ ากัด 

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559 - คณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง  

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 - กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จ ากดั 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชมุ - คณะกรรมการบริษัทฯ 16 ครัง้ จากทัง้หมด 17 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้    
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

  



เอกสารแนบ 4 

5/9 

 

 
นพ. ไพโรจน ์บุญคงชืน่ 

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 59 ปี 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 14 พฤษภาคม 2564 

คณุวฒุิทางการศกึษา - แพทยศ์าสตรบ์ณัฑิต หลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑิต คณะแพทยศ์าสตร  ์      

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (พ.ศ. 2523-2529) 

 - ปริญญาแพทยศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล (20 มีนาคม 2529) 

 - ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 13041 แพทยสภา  

        (1 เมษายน 2529) 

 - แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 1 สาขาอายรุศาสตรท์ั่วไป ภาควิชาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศ์าสตรศ์ิริราชพยาบาล (1 มิถนุายน 2531 -31 พฤษภาคม 2532) 

 - ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลีนิค มหาวิทยาลยัมหิดล 

     (10 พฤษภาคม 2532) 

 - แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี 2, 3 สาขา ประสาทวิทยา หน่วยประสาทวิทยา 

     ภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตรศ์ิริราชพยาบาล 

     (1 มิถนุายน 2532 -31 พฤษภาคม 2534) 

 - วฒุิบตัร สาขา ประสาทวิทยา แพทยสภา (11 กรกฎาคม 2534) 

 - Diploma of Clinical Neurology, Institute of Neurology, 

University of London (4 ตลุาคม 2536 – 25 มีนาคม 2537) 

 - Honorary Clinical Research Assistant in Movement Disorders,  

The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, 
London WC1N 3BG, Department of Neurology, The Middlesex Hospital  
Mortimer Street, London W1N 8AA (26 มีนาคม 2537-12 กันยายน 2538)  
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นพ. ไพโรจน ์บุญคงชื่น (ต่อ) 

การอบรม  

10 มิถนุายน 2562 – 5 สิงหาคม 2562 -  หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 278  

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

26 กนัยายน 2557 – 24 กรกฎาคม 2558 -  หลกัสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 19  

    สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม  

18 กมุภาพนัธ ์2556 – 15 มีนาคม 2556 - Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2  

วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล และ MIT, USA  

ตลุาคม 2553 - มกราคม 2554 - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูรุน่ท่ี 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

พฤษภาคม 2552 - สิงหาคม 2553 - หลกัสตูร CAGS in Finance วิทยาลยัการจดัการ, มหาวิทยาลยัมหิดล 

7 ตลุาคม 2551 – 17 กนัยายน 2552 - หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชนรุน่ท่ี 21  

     วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

24 มิถุนายน 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ท่ี 41  

         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  ประมาณ 11 เดือน 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่มี 

ประสบการณ ์  

กลุ่มบริษัท  

24 พฤษภาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

24 พฤษภาคม 2564 – ปัจจบุนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

19 เมษายน 2564 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทนุ เอ็กซส์ปริง จ ากัด  

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มี 

บริษัทอื่นๆ  

29 เมษายน 2564 – ปัจจุบนั -   กรรมการ บริษัท จฬุาวฒัน จ ากัด  

1 ตลุาคม 2560 – ปัจจบุนั -   ผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร ์ 

สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร ์คณะแพทยศาสตร  ์

    โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

26 มีนาคม 2556 – ปัจจบุนั -   กรรมการบริหาร โรงแรม Rest Detail หวัหิน 
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นพ. ไพโรจน ์บุญคงชื่น (ต่อ)  

ผลงานในอดีต  

26 มีนาคม 2556 – 5 มกราคม 2564 -   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ,  

    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

    บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 

3 มีนาคม 2560 – 8 มีนาคม 2562 -   นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย   

    สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 

9 ธันวาคม 2558 – 30 กนัยายน 2560 - ผูอ้  านวยการ ศนูยก์ารแพทยส์ิริกิต์ิ 

3 มกราคม 2546 – 30 กนัยายน 2560  - อาจารย ์หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร  ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

9 ธันวาคม 2554 – 8 ธันวาคม 2558 - รองผูอ้  านวยการ ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตัน ์ 

 ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

9 ธันวาคม 2547 – 15 พฤษภาคม 2555  - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

บริษัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) 

9 ธันวาคม 2547 – 15 พฤษภาคม 2555 - กรรมการ บริษัท เอกรฐัโซล่า จ ากดั 

1 กรกฎาคม 2553 – 8 ธันวาคม 2554 - ผูอ้  านวยการ ศูนยห์วัใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

1 ตลุาคม 2534 – 30 ธันวาคม 2545 - ประสาทแพทย ์กองอายรุกรรม โรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช  

กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ  

1 เมษายน 2529 – 31 พฤษภาคม 2531 - แพทยท์ั่วไป โรงพยาบาลจันทรุเบกษาและโรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช  

กรมแพทยท์หารอากาศ กองทพัอากาศ  

ประวตัิการเขา้ร่วมประชมุ - คณะกรรมการบริษัทฯ                    8 ครัง้ จากทัง้หมด 8 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้       
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หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที่คดัเลือกผูท้รงคุณวฒุิในดา้นต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบ
ออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  (ตามแต่กรณี) เพื่อลงมติแต่งตั้ง  
ซึ่งในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น  
อาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งไดอ้ีก ส าหรบัวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  และ
เงื่อนไขหนา้ที่รบัผิดชอบเฉพาะคณะนัน้ๆ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุน้ทีมี่สิทธ ิ
ออกเสียงทัง้หมด 

1. นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 0 0 

2. นายกติติชยั รกัตะกนษิฐ์ 0 0 

3. นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น 0 0 

 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทฯ และกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่
บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารง
ต าแหน่ง 
ในกิจการที่
แข่งขนั/

เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษทัฯ 

 จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน  

1. นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 2 - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊ดวานซ์อินฟอรเ์มชั่น
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

4 ไม่มี 

2. นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ 3 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

กรรมการบรรษัทภิบาล  
 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอิสระ)  บริษัท  อี โนเว  รับ เบอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการบริหาร
ความเส่ียง  บรษิัท แสนสิร ิจ ากดั (มหาชน)   

5 ไม่มี 
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ผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่
บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารง
ต าแหน่ง 
ในกิจการที่
แข่งขนั/

เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษทัฯ 

 จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน  

3. นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น 1 - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

3 ไม่มี 

 

กรรมการอิสระ 

บรษิัทฯ ก าหนดนยิามกรรมการอสิระ เท่ากับ ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมีสรุปหลกัเกณฑด์งันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษิัทฯ  

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า/ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท/
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี  
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน ์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงินและการ
บรหิารงานของบรษิัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

 ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับลูกคา้รายใหญ่ ผูจ้ัดหาวัตถุดิบ เจา้หนี/้ลูกหนีก้ารคา้ เจา้หนี/้ลูกหนีเ้งินใหกู้ย้ืม ที่มีมูลค่า
รายการ > 20 ลา้นบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบรษิัทฯ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

4. กรรมการอิสระตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธก์บับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

หมายเหต ุ บคุคลทีถู่กเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรรมการอิสระและความสัมพันธใ์นลักษณะอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย กรรมการทีเ่สนอแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
การถือหุน้ในบรษิัทฯ 
- จ านวนหุน้ 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

- สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ไม่มี ไม่มี 
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย ไม่เป็น ไม่เป็น 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น ไม่เป็น 
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย/วัตถุดิบ/สินคา้/บริการ 

การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 
ไม่เป็น ไม่มี 
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ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 
 

 
 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล   
 

นางสาวรตันา  จาละ 

อายุ 56 ปี 

วุฒิการศึกษา • บญัชีมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3734 
 

ชื่อส านักงานสอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ ์ชัน้ 33 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-264-9090 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุน้ส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

 

 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ 
 

• ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

• บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

• บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

• บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

• ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ 
เอไอเอ็ม อินดสัเทรียล โกรท 

• ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพรม์      
พรอ็พเพอรต์ี ้ 
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ชื่อ - ชื่อสกุล   
 

นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 

อายุ 51 ปี 

วุฒิการศึกษา • บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4499 
ชื่อส านักงานสอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ ์ชัน้ 33 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-264-9090 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุน้ส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ • บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• ธนาคารทิสโก ้จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
• บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ - ชื่อสกุล   นางสาวรชัดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์

อายุ 51 ปี 

วุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
• วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิตดา้นการเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4951 

ชื่อส านักงานสอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ ์ชัน้ 33 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-264-9090 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุน้ส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
• ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
• ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท กรุงเทพประกันภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
• บริษัท น าสินประกันภยั จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ - ชื่อสกุล   นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 

อายุ 50 ปี 

วุฒิการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5315 

ชื่อส านักงานสอบบัญช ี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
193/136-137  อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ ์ชัน้ 33 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-264-9090 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุน้ส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ • ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

• ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยอ์ิมแพ็คโกรท 

• บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

• บริษัท ทบัละม ุรีสอรท์ ดีเวลลอปเมน้ทส์ จ ากดั 

• บริษัท ไมข้าว รีสอรท์ ดีเวลลอปเมน้ทส์ จ ากดั 

• บริษัท สตัหีบ ดีเวลลอปเมน้ทส์ จ ากดั 
• บริษัท แม่พิมพ ์รีสอรท์ ดีเวลลอปเมน้ทส์ จ ากดั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการทีบ่ริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหน่ึงต่อไปนีเ้ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านได ้ดงันี ้

ชื่อ-สกลุ นางสาววรางคณา อัครสถาพร 

ต าแหน่ง - กรรมการมีอ านาจ 
 - ผูจ้ดัการใหญ่ 
 - กรรมการคณะกรรมการลงทนุ 
 - กรรมการบรหิารความเส่ียง 
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 44 ปี 
ที่อยู่ เลขที่ 271/3 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี การเงินการธนาคาร, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั พ.ศ. 2542 
 - ปรญิญาโท การจดัการ (ภาคภาษาองักฤษ), มหาวิทยาลยัมหดิล พ.ศ. 2547 
การอบรม  
พ.ศ. 2563 -  CFO’s Orientation Course 
พ.ศ. 2559 -  General Management Programme 20, Harvard Business School  
ประสบการณ ์  
กลุ่มบรษิัท  
9 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
4 ตลุาคม 2564 – ปัจจบุนั - ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
21 ตลุาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการคณะกรรมการลงทนุ บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิทั เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
19 ตลุาคม 2564 –  ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอม็ ซี จ ากดั 
5 พฤศจกิายน 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
9 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ ดิจิทลั จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์1 จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์2 จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์3 จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัท พีเค แลนด ์โฮลดิง้ จ ากดั 
29 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจ บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้ จ ากดั 
บรษิัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ไม่มี 

บรษิัทอื่นๆ ไม่มี 
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นางสาววรางคณา อัครสถาพร (ต่อ) 
ผลงานในอดตี  
มกราคม 2564 – พฤศจิกายน 2564 - กรรมการ บรษิัท ออนเนยีนแชค จ ากดั 
ธันวาคม 2563 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท พรอ็พฟิต จ ากดั 
กนัยายน 2563 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท ฮกัส ์อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั 

ปี 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิทีเค โฟร ์จ ากดั 

ปี 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิทีเค ทรี จ ากดั 

ปี 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิทีเค ท ูจ ากดั 

ปี 2560 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิทีเค วนั จ ากดั 

ปี 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิสมารท์ ท ูจ ากดั 

ปี 2560 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิเวนเจอรส์ จ ากดั 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้
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ชื่อ-สกลุ นายอาทติย ์สุริยาภวิัฒน ์

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการบรรษัทภิบาล 
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 46 ปี 
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 8-3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

 
คณุวฒุิทางการศกึษา - University of Denver (Denver, United State),  

Daniels College of Business, Master of Business Administration (MBA), 
Year 2000-2002 (Major: Finance) 

 - คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
(Major: Accounting & Costing) พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542  

การอบรม 
 

พ.ศ. 2564 - ประกาศนียบตัร Directors Certification Program (DCP 309/2021) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ประสบการณ ์  
กลุ่มบรษิัท  
17 ธันวาคม 2563 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการบรรษัทภิบาล บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ไม่มี 

บรษิัทอื่น ไม่มี 
ผลงานในอดตี  
ตลุาคม 2545 – พ.ศ. 2563 - ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี บรษิัท ไทยเวอลด ์อิมปอรต์เอ็กซปอรต์ จ ากดั 
พ.ศ. 2545 (6 เดือน) - Corporate Finance, Hidelberg Co., Ltd, Atlanta, United State 
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542 - ผูช้่วยผูส้อบบญัชี บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

การเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ประเภทผู้ถือหุน้ แบบหนังสือมอบฉันทะ 

บคุคลธรรมดา แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

นิติบคุคล แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

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

 

  เขยีนที ่             

 วนัที ่ เดอืน   พ.ศ.   

 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาต ิ      

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จงัหวดั      รหสัไปรษณยี ์       

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)    

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง ดงันี้ 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้ 
  (1)  นางสาววรางคณา อคัรสถาพร     อาย ุ     44  ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           271/3 ถนน     พระราม 4  ต าบล/แขวง     รองเมอืง    

 อ าเภอ/เขต           ปทุมวนั  จงัหวดั      กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์        10330 หรอื 

  (2)  นายอาทติย ์สุรยิาภวิฒัน์     อาย ุ     46   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           1 ถนน   ซอยสุขุมวทิ 62 แยก 8-3  ต าบล/แขวง บางจาก   

 อ าเภอ/เขต          พระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์ 10260 หรอื 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

  
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
ในว นั ที  ่27 เมษายน  2565 เวลา  14.00 น . ณ  ห้อ งประช ุมคราวน์ 1-4 ชัน้  21 โรงแรม คราวน์ พลาซ่า  ก รุง เทพฯ  ลุม พินี  พาร ์ค 
เลขที ่952 ถนนพระรามสี ่แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ         ผูม้อบฉันทะ  

              (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผูร้บัมอบฉันทะ  

              (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (                    ) 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

 เขยีนที ่             

 วนัที ่ เดอืน   พ.ศ.   

 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาต ิ      

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จงัหวดั      รหสัไปรษณยี ์       

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)    

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง ดงันี้ 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นางสาววรางคณา อคัรสถาพร     อาย ุ     44  ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           271/3 ถนน     พระราม 4  ต าบล/แขวง     รองเมอืง    

 อ าเภอ/เขต           ปทุมวนั  จงัหวดั      กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์        10330 หรอื 

  (2)  นายอาทติย ์สุรยิาภวิฒัน์     อาย ุ     46   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           1 ถนน   ซอยสุขุมวทิ 62 แยก 8-3  ต าบล/แขวง บางจาก   

 อ าเภอ/เขต          พระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์ 10260 หรอื 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์    

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
ในวนัที  ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 
เลขที ่952 ถนนพระรามสี ่แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 วาระที ่ 1 เรื่องประธานฯ แจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ  

 วาระที ่ 2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผลการด าเนินงานในปี 2564 

 วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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 วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 7 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

2. นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ ์

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 9 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบัปี 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
การลดทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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วาระที ่ 12 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 13 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทุกประการ 
 
 

             

 

                    ลงชื่อ         ผูม้อบฉันทะ  

              (       ) 

 

     ลงชื่อ         ผูร้บัมอบฉันทะ  

              (        ) 

 

     ลงชื่อ         ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (         ) 

 

     ลงชื่อ         ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (         ) 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให ้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

ใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที ่952 ถนนพระรามสี ่แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 

 
  



เอกสารแนบ 6 

หน้า   5   ของจ านวน   5   หน้า 

 

 วาระที ่   เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 



เอกสารแนบ 6 

หน้า   1   ของจ านวน   6   หน้า 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

 เขยีนที ่             

 วนัที ่ เดอืน   พ.ศ.   

 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาต ิ      

อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จงัหวดั      รหสัไปรษณยี ์       

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)) 

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง ดงันี้ 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นางสาววรางคณา อคัรสถาพร     อาย ุ     44  ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           271/3 ถนน     พระราม 4  ต าบล/แขวง     รองเมอืง    

 อ าเภอ/เขต           ปทุมวนั  จงัหวดั      กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์        10330 หรอื 

  (2)  นายอาทติย ์สุรยิาภวิฒัน์     อาย ุ     46   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           1 ถนน   ซอยสุขุมวทิ 62 แยก 8-3  ต าบล/แขวง บางจาก   

 อ าเภอ/เขต          พระโขนง  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์ 10260 หรอื 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
ในวนัที  ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค 
เลขที ่952 ถนนพระรามสี ่แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอื่น่ดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 

  มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 

  มอบฉันทะบางส่วน คอื 

   หุน้สามญั    หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด        เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 วาระที ่ 1 เรื่องประธานฯ แจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

 วาระที ่ 2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 



เอกสารแนบ 6 

หน้า   2   ของจ านวน   6   หน้า 

  

 วาระที ่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผลการด าเนินงานในปี 2564 

 วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 7 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   เหน็ดว้ย                           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                       เสยีง   งดออกเสยีง                    เสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 

   เหน็ดว้ย                           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                       เสยีง   งดออกเสยีง                    เสยีง 

2. นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ ์

   เหน็ดว้ย                           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                       เสยีง   งดออกเสยีง                    เสยีง 

3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น 

   เหน็ดว้ย                           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                       เสยีง   งดออกเสยีง                    เสยีง 

 วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 9 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบัปี 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
การลดทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

   



เอกสารแนบ 6 

หน้า   3   ของจ านวน   6   หน้า 

  

 วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 12 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 13 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถอืเป็น
การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทุกประการ 
 

 

 
                   ลงชื่อ           ผูม้อบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผูร้บัมอบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (          ) 
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หน้า   4   ของจ านวน   6   หน้า 

 
 
หมายเหต ุ

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
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หน้า   5   ของจ านวน   6   หน้า 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

ใน กำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565  ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุคราวน์ 1-4 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า 
กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที ่952 ถนนพระรามสี ่แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอื่น่ดว้ย 

 
………………………………………………………………………… 

 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                          เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                             เสยีง  งดออกเสยีง                      เสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                          เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                             เสยีง  งดออกเสยีง                      เสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                          เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                             เสยีง  งดออกเสยีง                      เสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                          เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                             เสยีง  งดออกเสยีง                      เสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                          เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                             เสยีง  งดออกเสยีง                      เสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                          เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                             เสยีง  งดออกเสยีง                      เสยีง 
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หน้า   6   ของจ านวน   6   หน้า 

 

 วาระที ่   เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 

มาด้วยตนเอง 

1) บตัรประจ ำตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ) 

ในกรณีมอบฉันทะ  

1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูม้อบอ ำนำจ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

3) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งลงนำมทัง้สองฝ่ำยแลว้ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

มาด้วยตนเอง 

1) หนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ 

ในกรณีมอบฉันทะ 

1) ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบอ ำนำจ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

3) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งลงนำมทัง้สองฝ่ำยแลว้ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

1) ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกระทรวงพำณิชย ์ลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำม 
พรอ้มตรำประทบับรษัิท และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ของกรรมกำรผู้มี
อ  ำนำจที่ไดล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ และ 

3) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
และ 

4) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ที่ลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรบัรองของนิติบคุคล พรอ้มตรำประทบั 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

1) ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ของกรรมกำรผู้มี
อ  ำนำจที่ไดล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ และ 

3) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

4) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ที่ลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรบัรองของนิติบคุคล พรอ้มตรำประทบั 

หำกเป็นเอกสำรที่จดัท ำขึน้ในต่ำงประเทศควรมีกำรรบัรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพบับลิค 
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ข้อบังคับบริษทัฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธกีารลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 33. การประชมุใหญ่ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่น
ใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามญัดงักล่าว ใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบรษิัท  การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อื่น ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อ
กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผู้
ถือหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุม ผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36  ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ขอ้ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และ
ใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชมุ 
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ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหย้ื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไวก้่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อ
หุน้ ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนั ก่อนการประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัติดต่อกันก่อน
วนัประชมุดว้ย 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุน้ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มิได ้นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย
ใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 

วิธีการลงคะแนนเสียง 

ภายหลงัจากที่ประธานฯ  เสนอวาระการประชุมตามล าดบั หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ใหย้กมือขึน้  
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  โดยประธานฯ จะเป็น
ผูแ้จง้สรุปผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ 
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แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษทั เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ณ ห้องประชุมคราวน ์1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์  

เลขที ่952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
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แบบฟอรม์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
เป็นรูปเล่ม 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 บรษิัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่า หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคท์ี่จะขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม ผูถื้อหุน้สามารถแจง้ความ
จ านงขอรบัไดโ้ดยกรอกขอ้มูลของท่านใหช้ัดเจน แลว้ส่ง E-mail มาที่ ir@xspringcapital.com 
เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ าเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  2564 
(แบบ 56-1 One Report) ใหท้่านต่อไป 

 

ชื่อผูถื้อหุน้ ………………………………………………….……………………………………………… 

ที่อยู่ ………………………………………………….……………………………………………… 

 ………………………………………….……………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….……………………….. 

โทรศพัท ์ …………………………………………………………………………………………………... 
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