
 

 

ที่ สนก. 033/2565 
 

      15 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง แจง้ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ AGM ล่วงหนา้ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 เนื่องจาก บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารงานภายใต้
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ส  าคัญ
ต่อการเจรญิเติบโตและความส าเรจ็ของบรษิัทฯ และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการดแูลอย่างเท่าเทียมกนัในสิทธิต่าง ๆ ที่ผูถื้อหุน้พึงมีพึงได ้

 ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ หรือ
ประมาณ 468,067,429 หุ้น ที่มีชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2566 
(จะเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายคนรวมกันก็ได)้ สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเป็นวาระส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ ได ้ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.xspringcapital.com 
และจดัส่งเอกสารถึงคณะกรรมการไดต้ัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ต่อไปนี ้

 ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 59 สิร ิแคมปัส อาคาร ดี ชัน้ 2 ซอยรมิคลองพระโขนง  
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเสนอวาระล่วงหน้าได้จาก  Website ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ 
“ประชมุผูถื้อหุน้” 
  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
   

     ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

               (นางสาววรางคณา อคัรสถาพร) 

                   ผูจ้ดัการใหญ่ 
 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 02-030-3730 

http://www.xspringcapital.com/


 

 

Ref. No. OBD. 033/2022 

 

15th November 2022 

 

Subject : Notification of shareholders’ rights to propose the agenda for AGM in advance 

 

To : The President  

The Stock Exchange of Thailand 

 

Due to XSpring Capital Public Company Limited (“the Company”) has realized the importance of Good 

Corporate Governance and realized that the growth and success of the Company are derived from the 

support of all groups of stakeholders. The Company would like to ensure that all shareholders are treated 

equally concerning the rights and benefits they deserve. 

 

For the Annual General Meeting (“AGM”) of Shareholders for 2023, the Company’s shareholders who 

hold shares at least 5% of paid-up capital or around 468,067,429 shares as of the record date for the AGM 

2023 (shareholders can combine their shareholding to meet the requirement) are welcome to propose any 

issues for consideration or nominate the candidates for being the Company’s director by submitting their 

proposals through the Company’s website, www.xspringcapital.com, and sending written official letter 

to the Board of director from now until to 31st January 2023 to: 

 

Company Secretary Office 

XSpring Capital Public Company Limited 

59 Siri Campus, Building D, 2nd Floor, Soi Rim Khlong Phra Khanong,  

Phra Khanong Nuea Sub-district, Vadhana District, Bangkok 10110 

 

Shareholders can find more details procedure of the proposal in advance on the Company’s website under 

“Shareholders’ Meeting” section. 

 

Please be informed accordingly. 

 

Yours faithfully, 

 

 

 

 

 

 

Ms. Varangkana Artkarasatapon 

President 

 

 

 

 

 

 

Company Secretary Office 

Tel. 02-030-3730 

http://www.seamico.com/

