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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมคราวน ์1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์ 
เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

กรรมการของบริษทัฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

คณุระเฑียร ศรมีงคล - กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการลงทนุ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุธนารกัษ์ พงษ์เภตรา - กรรมการอิสระ 

- รองประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุพินิจ พวัพนัธ ์ - กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

- กรรมการคณะกรรมการลงทนุ 

คณุวรางคณา อคัรสถาพร - กรรมการผูม้ีอ  านาจ 

- ผูจ้ดัการใหญ่ 

- กรรมการคณะกรรมการลงทนุ 

- กรรมการคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณุเศรษฐา ทวีสิน - กรรมการ 

คณุธงชยั จิรอลงกรณ ์ - กรรมการ 
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คณุกิตตชิยั รกัตะกนษิฐ ์ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

คณุอาทิตย ์สรุยิาภิวฒัน ์ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 9 ท่าน จากกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุม ตวัแทนจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม ตวัแทนจาก บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั 
 
เร่ิมการประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล เป็น ประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้ที่มาเขา้ร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท 
เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พรอ้มทั้งแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ส าหรบัการประชุมในครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้
มารว่มประชมุ (ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉนัทะมา) รวมจ านวน 88 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 4,676,409,667 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 51.1842 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จึงขอเปิดการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุซึ่งไดน้ าส่งใหแ้กผู่้
ถือหุน้ทกุท่านล่วงหนา้แลว้  

หลังจากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ พรอ้มทั้งไดม้อบหมายให้นางสาววรางคณา 
อัครสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูแ้จง้วิธีปฎิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้รบัฟังวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชมุ ดงันี ้  

• ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

• กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย 
หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรืองดออกเสียง หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่น 
หรืองดออกเสียง เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะรบับัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่ยกมือเพื่อลงมติดงักล่าว และถือว่าผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่ไดย้กมือในที่ประชมุมีมติอนมุตัิตามที่เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ  

• การลงมติในวาระเลือกตัง้กรรมการ จะลงมติเลือกผูถู้กเสนอชื่อเป็นกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุน้ สามารถ
ลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนนซึ่งเจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายตอนลงทะเบียนแลว้ 
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• กรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชมุแทน ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนงัสือมอบฉันทะที่ผูเ้ขา้ประชุมไดย้ื่นต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใชน้บัเป็นมติที่
ประชมุ 

• ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่ามีผูถื้อหุน้ออกเสียงเห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง เป็นจ านวนเท่าใด ใหผู้เ้ขา้ประชมุทราบ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า ในการประชมุครัง้นี ้บรษิัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนจากบรษิัท ส านกักฎหมาย
สากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั มาเขา้รว่มประชมุ เพื่อท าหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ พรอ้มทัง้ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้นอกจากนี ้ บริษัทฯ 
ยังไดเ้ชิญผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผูบ้ริหารดา้นบัญชีของบริษัทฯ มาเขา้ร่วมประชุม เพื่อตอบขอ้
ซกัถามจากผูถื้อหุน้ดว้ย  

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากการประชมุไดเ้ริ่มด าเนินไปแลว้ ยงัคงมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดงันัน้ จ านวนผูถื้อหุน้และ
จ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุจึงเพิ่มขึน้ ในแต่ละวาระตามจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียนจรงิ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ จึงด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 เร่ืองประธานฯ แจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

ไม่มี 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 

 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ที่ไดจ้ัดขึน้
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว้ ตามเอกสารแนบ 1 โดยรายงานการประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่า ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกตอ้งจึงขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามและขอแกไ้ข ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี ้ใชค้ะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 
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ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,682,995,707 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,682,995,707 100.0000 

วาระที ่3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู ้ร ายงานเ กี ่ยวก ับ 
ผลการด าเนินงานในปี  2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาววรางคณา อัครสถาพร ไดร้ายงานสรุป 
ผลการด าเนินงานในปี 2564 ต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

จากความตัง้ใจของบริษัทฯ ที่ตอ้งการจะเป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นการเงินแบบ Traditional และแบบ Digital 
อย่างครบวงจร ท าให ้ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจผ่านบริษัทลูกและบริษัทย่อยต่าง ๆ 
ดงันี ้

• บริษัทหลักทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากัด) ซึ่งเป็น
บรษิัทท่ีรว่มทนุกบัธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้อยู่ที่ 49.71% โดย
ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารการซือ้ขายหลกัทรพัย ์รวมถึงผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงินอื่น ๆ  เช่น งานดา้น
วาณิชธนกิจ 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากัด ที่ใหบ้รกิารดา้นหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

• บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็ม ซี จ ากดั ที่ใหบ้รกิารบรหิารทรพัยสิ์นรอการขาย 

• บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ ดิจิทลั จ ากดั ที่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) และการเป็น
นายหนา้และผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซีและโทเคนดิจิทลั   

• นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภาพอื่น ๆ ผ่านบรษิัทลกู และบรษิัทย่อยต่าง ๆ เช่น  

• บรษิัท แอ๊บเซอลทู โยคะ ซึ่งด าเนินธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นการออกก าลงักายระดบัพรีเมี่ยม โดยบรษิัทฯ 
ลงทนุในหุน้สามญัคิดเป็นสดัส่วน 30% 

• บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจน าเขา้และจัดจ าหน่ายน า้หอมทั้งไทยและ
ต่างประเทศ คิดเป็นสดัส่วน 26% 

• บรษิัท ครสิตลั ซิลด ์โปรเฟสชั่นนอล คาร ์โคท้ติง้ จ ากดั ที่ใหบ้รกิารดแูลสีรถชัน้น า คิดเป็นสดัส่วน 12% 
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ผลการด าเนินงานรวมส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

• บริษัทฯ มีรายไดร้วมในปี 2564 อยู่ที่ 151 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้กว่า 109% สาเหตุหลกัมาจากการรบัรู ้
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผูใ้ห้บริการและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัทย่อย 
บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ ดิจิทลั จ ากดั รวมถึงรายไดด้อกเบีย้ และก าไรจากเงินลงทนุท่ีเพิ่มขึน้  

• ในขณะท่ีบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายรวมเพิ่มขึน้ 77 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเพิ่ม

จ านวนบุคลากรและการด าเนินงานเพื่อการขยายธุรกิจทั้งธุ รกิจจัดการกองทุนและธุรกิจ  

การเป็นผู้ให้บริการและเสนอขายโทเคนดิจิทัล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส าหรับการขอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสินทรพัยด์ิจิทลัและการขยายธุรกิจต่าง ๆ  

• อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วมในปีนี ้มีจ านวน 203 ลา้นบาท โดยเกือบทัง้หมด
มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทหลักทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด จากรายไดค้่านายหนา้ซือ้ขาย
หลกัทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ และจากปริมาณการซือ้ขายในตลาดที่เพิ่มขึน้ ท าใหใ้นปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ
จากการด าเนินงานจ านวน 88 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปีก่อนที่มีขาดทุน
สทุธิที่ 17 ลา้นบาท  

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

• บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจ านวน 68 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 38 ล้านบาทจาก 
การเป็นผูใ้หบ้รกิารและเสนอขายโทเคนดิจิทลัของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ ดิจิทลั จ ากดั 

• รายไดด้อกเบีย้และเงินปันผลจ านวน 30 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากรายไดด้อกเบีย้จากตั๋วแลกเงินและ
รายไดด้อกเบีย้จากการด าเนินธุรกิจขายฝากของบรษิัทย่อย รวมไปถึงรายไดจ้ากเงินปันผล 

• ขณะที่ก าไรจากเงินลงทุน 51 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 36 ลา้นบาท เกิดจากก าไรจากเงินลงทุนในกองทุน
ส่วนบคุคลที่บรษิัทฯ ไดล้งทนุ  

• ขณะที่ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 203 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั สาเหตหุลกั
มาจากส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทรว่ม  

ผลประกอบการของธุรกิจหลักทรัพยก์รุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด 

• ส าหรับปี 2564 ธุรกิจหลักทรัพยถื์อเป็นหนึ่งในไม่ก่ีธุรกิจที่ไดร้ับอานิสงคจ์ากความผันผวนในตลาด 
ถึงแมส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่ในปีนี ้อย่างไรก็ตาม SET Index ค่อย ๆ
ปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยตัง้แต่สิน้ปี 2563 จนถึง สิน้ปี 2564  SET Index  ไดป้รบัตวัดีขึน้ราว 14%  
สืบเนื่องมาจากปัจจัยบวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทยอยฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการการเร่ง 
กระจายการฉีดวัคซีนในประเทศ รวมไปถึงมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวนข์องรัฐในช่วงปลายปี  
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย ์โดยมูลค่าซื ้อขายหลักทรัพยข์องตลาด
หลักทรัพย ์(ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย)์ สูงขึน้เป็น 85,000 ลา้นบาทต่อวันโดยเฉล่ีย หรือเพิ่มขึน้ 
39% จากปีที่แลว้ และสดัส่วนการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยกลุ่มนกัลงทุนรายย่อยเพิ่มขึน้เป็น 51%  โดย
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ทางบริษัทหลกัทรพัยก์รุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด มีสดัส่วนลกูคา้รายย่อยสงู จึงส่งผลใหม้ีรายไดท้ี่สงูขึน้
ตามล าดบั   

• จากภาพรวมของสภาวะตลาดที่ดีขึน้ บริษัทหลกัทรพัยก์รุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด ยงัสามารถรกัษาส่วน
แบ่งการตลาดการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์าก 2.43% ในปี 2563 มาอยู่ที่ 2.42% ในปี 2564  เช่นเดียวกนักบั
ล าดบัของส่วนแบ่งการตลาดที่คงตวัอยู่ที่ล  าดบัท่ี 16 จากโบรกเกอรท์ัง้หมด 38 แห่ง  

รายได้จากธุรกิจซือ้ขายหลักทรัพย ์

• จากภาวะตลาดที่ปรบัตวัดีขึน้ในปีที่ผ่านมา ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดร้วมสทุธิ 1,916 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
40% จากปี 2563 โดยมีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ในทกุ ๆ ดา้น 

• บริษัทฯ มีรายไดค้่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้ 38% โดยหลกัจากปริมาณการซือ้ขายในตลาด 
ที่เพิ่มขึน้ และ Commission Rate ที่สงูเมื่อเทียบกบัค่าเฉล่ียตลาดโดยรวม 

• ส่วนรายไดจ้ากค่าบริการโดยมากมาจากการด าเนินงานดา้นวาณิชธนกิจซึ่งเพิ่มขึน้กว่า 53% จาก 
ปี 2563 จากการบริการการจัดจ าหน่าย (Underwriting) หุ้นกู้ หุ้นสามัญ  และจากบริการที่ปรึกษา
ทางการเงิน ( Financial Advisory) เป็นหลกั  

• ส าหรบัรายไดด้อกเบีย้ของบรษิัทฯ ในปี 2564 เพิ่มขึน้ราว 34% โดยหลกัเนื่องมาจากรายไดด้อกเบีย้จาก
เงินกู้ยืมเพื่อซือ้หลักทรัพยท์ี่เพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกับยอดมูลหนีเ้งินให้กู้ยืมเพื่อซือ้หลักทรัพย ์ (Credit 
Balance) ของตลาดที่เติบโตขึน้กว่า 73%  

• ก าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้เช่นเดียวกัน โดยเพิ่ มขึน้ 91% 
หรือ 9.9 ลา้นบาทจากปี 2563  

• ในส่วนของค่าใชจ้่าย บริษัทฯ ไดม้ีการลดตน้ทุนทางการเงิน และควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
อื่น ๆ ตามแผนกลยุทธท์ี่วางไวอ้ย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมค่าใชจ้่ายทัง้ดา้นการจดัการและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ รวมถึงการลดขนาดพื ้นที่ที่ ไม่จ าเป็นในการด าเนินงาน  
ท าใหบ้ริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในปีนีจ้  านวน 411 ลา้นบาท เทียบกับปีที่แลว้ที่มีก าไรสทุธิที่ 164 ลา้น
บาท  

• สืบเนื่องจากปรมิาณลกูคา้ของบรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั เพิ่มขึน้ถึง 56% จากปี 2563 
บรษิัทฯ จึงยงัคงมุ่งหนา้พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารดา้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องใหแ้ก่ลกูคา้ และยงัคง
มุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการเปิดบัญชีผ่าน Mobile Application ให้ครอบคลุมทั้งบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ 
(ประเภทแคชบาลานซ ์และประเภทวงเงิน) บัญชีซือ้ขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) และบัญชีซือ้ขาย
กองทุน (Mutual Fund) เพื่อใหล้กูคา้สามารถเปิดบญัชีไดอ้ย่างสะดวก ไม่ตอ้งน าส่งเอกสารแก่บรษิัทฯ
และรับทราบผลการอนุมัติในเวลาที่ รวดเร็ว ควบคู่ ไปกับการขยายฐานลูกค้าผ่านสาขาของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและต้นทุนทางการเงนิของบริษัทฯ 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่ายลดลงจาก 24 ลา้นบาทมาอยู่ที่ 7 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลดลง
ของค่าที่ปรึกษาและค่าบริการที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของ 
บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ ดิจิทลั จ ากดั 

• ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานเพิ่มขึน้ 16 ลา้นบาท จากการเพิ่มจ านวนบุคลากรเพื่อรองรบัการขยายงาน
ของบรษิัทฯ 

• บรษิัทฯ โอนกลบัผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้จ านวน 15 ลา้นบาท ซึ่งมีการปรบัลดส ารองที่
บรษิัทฯ เคยตัง้ไวจ้  านวน 43 ลา้นบาท เนื่องจากในปีนีบ้รษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ไดร้บัช าระหนีค้ืนเพิ่มเติมจากเงินลงทนุในตั๋วแลกเงิน 

• ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 78 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย 
ในการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจสินทรพัยด์ิจิทลัและการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึน้ และจากค่าใชจ้่ายดา้น
การตลาดและประชาสมัพนัธ ์

งบแสดงฐานะการเงนิประจ าปี 2564 

• ณ สิน้ปี 2564 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมอยู่ที่ 10,916 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทนุและการแปลง
สิทธิของ Warrant ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ในขณะที่มีหนีส้ินรวมอยู่ที่ 
512 ลา้นบาท ซึ่งโดยมากเป็นผลมาจากการจดทะเบียนแปลงสิทธิ Warrant ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 
ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินงานการจดทะเบียนเป็นหุน้สามญั 

• บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก โดยไดค้ืนเงินกู้ยืมทั้งหมด 167 ลา้นบาทของปีก่อน
หลงัจากที่ไดม้ีการเพิ่มทนุแลว้ ท าใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นอื่นต่อทนุของบรษิัทฯ อยู่ในระดบัต ่าที่เพียง 0.05 เท่า 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 

• บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากัด : ปีนีค้าดว่า ROE (ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้) 
จะโตเพิ่มจากปีที่ผ่านมาราว 3%  โดยหลกัมาจากธุรกิจวาณิชธนกิจ  

นอกจากนี ้บริษัทยังคงมุ่งเนน้ในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรพัย ์(Brokerage Business) เพื่อใหธุ้รกิจ
ขับเคล่ือนองคก์รตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พรอ้มทั้งเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ เช่น บริษัทอยู่
ระหว่างการขอใบอนญุาตการเป็นนายหนา้ครปิโทเคอรเ์รนซี 

บรษิัทยงัมีความพยายามที่จะขยายธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยเนน้การออกหุน้ IPO ใหม่ ๆ เช่น ในไตรมาสแรก
ไดม้ีการออก IPO ของหุน้ BBGI อีกดว้ย 

ในปีนีบ้รษิัทจะเนน้เรื่องการกระชบัความสมัพนัธก์บับรษิัทพนัธมิตร เพื่อเพิ่มฐานลกูคา้ใหก้บับรษิัท   

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั : ในปีนีค้าดว่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการจะเติบโตที่ 
184% จากกองทนุส่วนบคุคลและธุรกิจกองทนุรวม  
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ปัจจบุนับรษิัทไดม้ีการขอใบอนุญาต LBDU ซึ่งอยู่ระหว่างใหก้ระทรวงการคลงัอนมุตัิ ใบอนญุาตประเภท ค. 
คาดว่าจะไดร้บัในเดือนพฤษภาคมนี ้และสามารถเริ่มด าเนินธุรกิจไดใ้นไตรมาส 2 นี ้

นอกจากนี ้บริษัทก าลงัอยู่ระหว่างการขอใบอนญุาต Digital Asset Fund Management โดยคาดว่าจะ
ไดร้บัอนญุาตในปีนี ้ซึ่งจะท าใหส้ามารถด าเนินธุรกิจกองทนุท่ีลงทนุในสินทรพัยด์ิจิทลัได  ้

• บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอเอ็มซี จ ากดั : ไดม้ีการจบัมือกบั บรษิัท แสนสิร ิจ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
ในปีนีจ้ะมีการประมลูหนีจ้ากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพิ่มเติม 

• บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทัล จ ากัด : ในขณะนีม้ีโปรเจค ICO ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษาและขออนุญาต
จากส านกังาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถออกสู่ตลาดไดใ้นช่วงครึง่ปีหลงัของปีนีเ้ป็นตน้ไป 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดร้บัการอนมุตัิใหป้ระกอบธุรกิจนายหนา้ซือ้ขายและเป็นผูค้า้ครปิโทเคอรเ์รนซีและ
โทเคนดิจิทลัในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2565 และไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจแลว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา 
ซึ่ง Application ของบริษัทยังไดเ้ชื่อมต่อกับ Exchange ที่มีขนาดใหญ่เป็นล าดับตน้ ๆ ของโลก 
คือ Coinbase ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งคาดว่าบริษัทจะทยอยรับรูร้ายไดจ้ากการเป็นนายหนา้
ในไตรมาส 2 นีเ้ป็นตน้ไป 

• ในส่วนของการลงทนุ บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีการจดัพอรท์การลงทนุที่กระจาย
ความเส่ียง โดยมีการกระจายการลงทนุในการถือครองทรพัยสิ์นหลาย ๆ ประเภท เพื่อเพิ่มผลตอบแทน 
โดยเนน้ลงทนุในธุรกิจ Fintech และ ESG เป็นหลกั 

ผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้และผลการส ารวจบรรษัทภิบาล 

• บริษัทฯ  ไดค้ะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ าปี 2564 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

• บริษัทฯ  ไดค้ะแนน “ดีมาก” จากผลการส ารวจบรรษัทภิบาล ปี 2564 ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ความคืบหนา้การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตหรือ CAC 
(Collective Action Coalition Against Corruption) 

• ส าหรบัความคืบหนา้การเขา้ร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์ เขา้ร่วมโครงการ
ดงักล่าว ในขณะนีอ้ยู่ในการด าเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

• ดงันัน้ แมว้่าบริษัทฯ จะยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม แต่บริษัทฯ ก็มีหนา้ที่ตามกฎหมายที่จะตอ้งถือปฏิบตัิ โดยบรษิัทฯ 
จะไม่กระท าการใด ๆ  ที่เป็นการทจุริตคอรร์ปัชนั ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ในฐานะพลเมืองของประเทศนี ้อย่างเครง่ครดั 

• หลักปฏิบัติเหล่านี ้ บริษัทฯ ก็จะด าเนินการให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามดว้ยมาตรฐาน
เช่นเดียวกนัและไดถื้อปฏิบตัิเช่นนัน้มาโดยตลอด 
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รายละเอียดส่วนอื่น ๆ ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) 

วาระนีไ้ม่มีการลงมติโดยผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

หลงัจากนัน้ นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

นายสทุธิรตัน ์อาชิดา ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามดงันี ้

(1) ในช่วงที่ผ่านมามีการเปิดตัวของผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ใหม่ ๆ ในธุรกิจ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากัด (มหาชน) ที่เขา้ซือ้ BITKUB GULF (บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)) ที่
ร่วมทุนกับ BINANCE และมีหน่วยงานเขา้มาก ากับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน ก.ล.ต. 
บริษัทฯ ยังมีความไดเ้ปรียบอย่างไรในฐานะผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ในอุตสาหกรรม และมีแนวทาง
อย่างไรในการรกัษาหรือเพิ่มมลูค่าที่สะทอ้นความคาดหวงัในการเติบโตระดบัสงูของรายไดแ้ละก าไร 

(2) ธุรกิจประเภทใดที่บรษิัทฯ วางแผนว่าจะเพิ่มมลูค่าใหก้บับรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
(3) รายการสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น (Other Current Financial Asset) จ านวน 6.8 พนัลา้นบาท 

ประกอบดว้ยสินทรพัยใ์ดบา้ง 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงัต่อไปนี ้

(1) ในช่วงปีที่ผ่านมา มีธนาคารหรือผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมนีค้่อนข้างมาก  
ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะในปีที่แลว้บริษัทฯ มีการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลตัวแรก คือ  
สิริ ฮบั ซึ่งตอ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจกับนกัลงทุนค่อนขา้งมาก เมื่อมีผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายเขา้มา  
ก็จะยิ่งท าใหอ้ตุสาหกรรมนีเ้ติบโตเพิ่มมากขึน้ และท าใหม้ีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง บรษิัทฯ ไดร้ว่มมือ
กบัสถาบนัการเงินอื่น ๆ โดยบรษิัทฯ มีการเซ็นสญัญารว่มเป็นพนัธมิตรกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) และไดเ้ขา้ไปประมลูการท า ICO ใหก้ับบริษัทใหญ่ ๆ เพิ่มขึน้อีกหลายราย ดงันัน้ ในเรื่องการ
ขยายตวั บริษัทฯ ยงัมีโอกาสค่อนขา้งมาก เพราะตลาดสินทรพัยด์ิจิทลัยงัเป็นเรื่องที่ค่อนขา้งใหม่ ยงัมี
ช่องว่างและโอกาสอีกมาก 

(2) ตามที่ได้แจ้งไป บริษัทย่อยมีการขอใบอนุญาตต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จ ากัด  
มีใบอนุญาตการท า ICO Portal แลว้ โดยในปีนีจ้ะไดเ้ห็น Deal ต่าง ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วง
ครึ่งปีหลงัของปีนี ้ มีหลาย Deal ที่อยู่ในช่วงการขออนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. หรือมีการพูดคุยกบั
ลกูคา้ในการออกแบบผลิตภณัฑข์อง ICO รวมถึงธุรกิจของการเป็น Broker-dealer ของครปิโทเคอรเ์รนซี 
ซึ่งไดเ้ริ่มด าเนินการในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ คาดว่าลกูคา้น่าจะค่อย ๆ ทยอย
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ากัด ก็ไดม้ีการขอใบอนญุาต
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ซึ่งในช่วงครึง่ปีหลงัของปีนีน้่าจะเห็นการเติบโตของรายไดอ้ย่างมีนยัส าคญั 

(3) โดยหลักสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้มาจากการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ไดน้ าเงินที่เพิ่มทุนได้ 
ไปกระจายในส่วนของการลงทุนต่าง ๆ ผ่านกองทุนรวม และมีการลงทุนใน Direct Investment ต่าง ๆ 
โดยเงินส่วนหนึ่งจะน ามาขยายธุรกิจตามที่ไดแ้จง้ไปในการท าแพลตฟอรม์ในเรื่องของการใหบ้ริการ 
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Broker ของคริปโทเคอรเ์รนซี  รวมถึงการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพยัจัดการกองทุน  
เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

นายวิจิตร จิตจรงิใจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้

(1) สาเหตุที่รายไดจ้ากการขาย สิริ ฮบั เอ และ สิริ ฮบั บี จ านวน 2.4 พนัลา้นบาท มีการบนัทึกเขา้ไตรมาส 
3 ปี 2564 เพียง 6.32 ลา้นบาท  

(2) แผนการด าเนินงานของบรษิัทฯ ภายหลงัการขาย สิร ิฮบั  

(3) บรษิัทฯ มีใบอนญุาตจ านวนมาก จะใชป้ระโยชนจ์ากใบอนญุาตเหล่านีไ้ดเ้ต็มที่เมื่อใด 

(4) การท่ีบรษิัทฯ จบัมือกบักนัตนา กรุ๊ป มีความคืบหนา้อย่างไร 

(5) การเติบโตของบรษิัทฯ ในปีนีเ้ทียบกบัปีที่ผ่านมาจากการท่ีบรษิัทฯ มีเงินทนุจ านวนมาก  

(6) การประกาศงดจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 เพิ่มความน่าผิดหวงัแก่นกัลงทุนทัง้ที่งบการเงินของบริษัทฯ  
มีก าไร 

(7) วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2565 ตามที่คุณวรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ ไดใ้หข้่าวถึงการร่วมลงทนุกบั 
บรษิัท ชารจ์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จะเริ่มรบัรูเ้มื่อใด 

(8) ธุรกิจของบรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็ม ซี จ ากดั จะเริ่มเห็นผลตอบแทนในไตรมาสใด 

(9) บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ากัด จะสามารถขยายธุรกิจในส่วน Mutual Fund ไดใ้น 
ไตรมาส 2 ปี 2565 ตามคาดหรือไม่  

(10) บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีแผนรว่มมือใดๆ หรือไม่ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงัต่อไปนี ้

(1) รายไดไ้ดม้ีการบันทึกบางส่วนในไตรมาส 3 และมีการบันทึกเพิ่มเติมในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเป็นไปตามเกฎฑข์องผูส้อบบญัชี ท าใหม้ีการกระจายการรบัรูร้ายได  ้

(2) หลงัจากที่ออก ICO ในปีที่แลว้  มีบรษิัทต่าง ๆ ใหค้วามสนใจค่อนขา้งมาก และมีลกูคา้ติดตอ่เขา้มาเป็น
จ านวนมาก นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ซ็นสญัญาเป็นพนัธมิตรกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
โดยในช่วงครึง่ปีหลงัของปีนีจ้ะไดเ้ห็น ICO Portal ออกสู่ตลาด 

(3) ขณะนี ้บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทัล จ ากัด ไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจตามใบอนุญาตที่ไดร้ับแลว้เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2565 โดยเริ่มเปิดใหบ้ริการ Broker ของคริปโทเคอรเ์รนซีแลว้ ส่วนบริษัทหลักทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั ก าลงัขอใบอนญุาต Digital Asset License Fund Manager ซึ่งจะเพิ่มการบริ
การที่ครบวงจรของทางบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ ทั้งการลงทุนโดยตรงเองหรือการลงทุนผ่าน
กองทนุสินทรพัยด์ิจิทลั ซึ่งในช่วงครึง่ปีหลงัคาดว่ากิจกรรมของทางบรษิัทจะมีเพิ่มมากขึน้ 

(4) ตามที่ไดแ้จง้ไป ส่วนนีจ้ะอยู่ใน Pipeline ใน Deal ของ ICO Portal ซึ่งคาดว่าจะเห็นในช่วงครึ่งปีหลงั
ของปีนี ้
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(5) ปีที่แล้วเริ่มมีการวางรากฐานของระบบงานและการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการเพิ่มจ านวน
บคุคลากรเพื่อรองรบัการขยายงาน ดงันัน้ ในปีนีค้าดว่าจะเห็นการเติบโตของบรษิัทฯ ที่ดีขึน้กว่าปีที่แลว้ 
เพราะใบอนญุาตต่าง ๆ ที่บรษิัทฯ ไดร้บัมาจะท าใหส้ามารถเริ่มด าเนินธุรกิจได ้

(6) การจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในวาระถดัไป 

(7) ขณะนี ้บรษิัท ชารจ์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั อยู่ระหว่างการจดัท าแอพพลิเคชั่น ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในชว่ง
ไตรมาส 3 ของปีนี ้ซึ่งจะสามารถออก ICO Portal  ได ้

(8) ตามเกณฑ์การรับรูร้ายได้ใหม่ จะต้องมีการตั้งส ารองก่อน โดยธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์  
เอ็กซส์ปริง เอ เอ็ม ซี จ ากัด เมื่อซือ้หนีม้าแลว้ตอ้งอยู่ในกระบวนการของการฟ้องรอ้งต่าง ๆ หรือการ
บงัคบัคดีกบัลกูหนี ้ซึ่งอาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ซึ่งบรษิัทคาดว่าจะไดเ้ห็นผลก าไรในช่วงปีหนา้ 

(9) บริษัทฯ เชื่อว่าการขยายธุรกิจจะเป็นไปตามคาด ขณะนีบ้ริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง 
จ ากัด อยู่ในกระบวนการสุดทา้ยที่จะไดร้บัใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าน่าจะเริ่มด าเนิน
ธุรกิจไดใ้นเดือนมิถนุายนของปีนี ้ 

(10) ขณะนีบ้ริษัทฯ ไม่มีแผนในการร่วมมือกับใครในส่วนของคริปโทเคอรเ์รนซี  แต่ในเรื่องของ ICO Portal 
บรษิัทฯ ไดร้ว่มมือกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2564 ตามรายละเอียดทีร่ายงาน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปี
สิน้ส ุดว ันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 3 ที่
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,690,587,172 100.000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,587,172 100.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 48 ได้
ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน 

ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 109,956,604 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 
2.14) และจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ จะเห็นไดว้่าบรษิัทฯ 
ยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่ 7.4 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชญิประชมุ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
ของบรษิัทฯ ยงัมีผลขาดทนุสะสมอยู่ 7.4 ลา้นบาท จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนน
เสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,690,587,172 100.000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,587,172 100.0000 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงิน
ปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้หากพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ  
มีก าไรสุทธิตามงบการเงิน 37.04 ลา้นบาท และมีก าไรจากการขายเงินลงทุนในปีที่เขา้ก าไรสะสม 23.33 ลา้น
บาท หกัขาดทนุสะสมยกมา 44.45 ลา้นบาท โดยคงเหลือก าไรสทุธิที่ 15.92 ลา้นบาท ซึ่งเห็นสมควรใหก้นัไว้
เป็นก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพื่อรองรบัการด าเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อน าก าไรสุทธิ (ภายหลังหกั
ขาดทุนสะสม) กันไวเ้ป็นก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพื่อรองรบัการด าเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคต 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ด้วย
คะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 4,690,587,172 100.000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,587,172 100.0000 

วาระที ่7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บังคับ
ของบริษัทฯ ขอ้ 18 ไดก้ าหนดให ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทุก ๆ  ปี กรรมการจ านวนหนึ่ง
ในสามจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
ทัง้นี ้กรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระสามารถรบัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ 
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิน้ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ีกรรมการที่ตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

1. นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 

 

- กรรมการอิสระ 

- รองประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายกติติชยั รกัตะกนษิฐ์ 

 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากบรษิัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบรหิารงานภายใต้
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ดี และตระหน ักถึงความส าค ัญของผูม้ ีส ่วนไดส้ ่วนเสียท ุกกลุ่มว่า  
เป็นแรงสนับสนุนที่ส  าคัญต่อการเจริญเติบโตและความส าเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นไดร้บั  
การดูแลอย่างเท่า เทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ที่ถือหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทฯ ไดใ้นระหว่างวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

ทัง้นี ้บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ได้
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง  3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ามี
คณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และ
มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วย
พฒันาบรษิัทฯ ได ้อีกทัง้ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า บคุคลที่ถกูเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระนัน้จะสามารถใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดว้ยเหตุนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอชื่อ
กรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ ซึ่งไดแ้ก่ นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ และนพ. ไพโรจน ์
บญุคงชื่น ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง  
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รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิกรรมการ สดัส่วนการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีที่
ผ่านมา สดัส่วนการถือหุน้ การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิัทอื่น และความสมัพนัธใ์นลกัษณะอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง และหลกัเกณฑว์ิธีการสรรหาปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการที่เก่ียวขอ้งในวาระนี ้ไดแ้ก่ 
คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา  คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ และคุณไพโรจน ์บุญคงชื่น ซึ่งเป็นกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระออกจากที่ประชมุชั่วคราวจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียง 

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ประธานฯ ได ้เสนอให้การลงมติใน
วาระเลือกตัง้กรรมการนี ้ลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบั
ลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธาน
ที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ  ขอ้ 15 โดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกราย
จะต้องลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านตอน
ลงทะเบียน 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ 
 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการ
รายบุคคล เป็นดังนี ้

1) นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 

เห็นดว้ย (เสียง) ไม่เห็นดว้ย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บตัรเสีย (เสียง) 
4,690,595,772 0 0 0 

2) นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ 

เห็นดว้ย (เสียง) ไม่เห็นดว้ย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บตัรเสีย (เสียง) 
4,690,595,772 0 0 0 

3) นพ. ไพโรจน ์บญุคงชื่น 

เห็นดว้ย (เสียง) ไม่เห็นดว้ย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) บตัรเสีย (เสียง) 
4,690,595,772 0 0 0 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ชิญ คุณธนารกัษ์ พงษ์เภตรา คุณกิตติชัย รกัตะกนิษฐ์ และคุณไพโรจน ์บญุคงชื่น 
กลบัเขา้หอ้งประชมุเพื่อเขา้สู่วาระถดัไป 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

ส าหรับวาระนี ้ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 
ตามรายละเอียดดงันี ้

ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 วรรค 2 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 16 ไดก้ าหนดให ้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดใหก้ารอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง  ๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจแลว้ จึงเห็นสมควร
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมส าหรบัปี 2565 
รวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ จะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ 
- กรรมการอื่น ๆ จะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือนจ านวน 25,000 บาทต่อเดือน 

• ค่าเบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ ประธาน 

(บาท/ครัง้) 

กรรมการ 

(บาท/ครัง้) 

(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้
ประชมุ) 

คณะกรรมการบรษิัท 30,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 25,000 
คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 25,000 20,000 

• ค่าตอบแทนอื่นๆ / สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ 
ไม่มี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา  

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 รวมกนั
เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
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และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2564 รวมทั้งสิน้เท่ากับ 
9,000,000 บาท 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และโบนสั ในฐานะกรรมการ 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

1. คณะกรรมการลงทนุ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไว ้ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี  2564 (แบบ  56-1 One Report) ภายใต้ห ัวข ้อ  “คณะกรรมการชุดย่อย ” 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ) 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติทีป่ระชุม 

 ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 รวมกัน เป็นจ านวน
ไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ซึ่งไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,690,595,772 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,595,772 100.0000 

วาระที ่9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2565 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี  2565 
ตามรายละเอียดดงันี ้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 56 ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
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โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามรายชื่อต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 

1. นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ มาแลว้เป็นเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 2564) 

3. นางสาวรชัดา ยงสวสัดิ์วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

4. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5315 

 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

ผูส้อบบญัชีขา้งตน้มีประวตัิการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสมัพนัธห์รอื
ส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยใน
กรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามที่กล่าวมานีไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หบ้ริษัทฯ ใหส้ านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้

อนึ่ง ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยดว้ย (โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผูส้อบบญัชีปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 ของหนงัสือเชิยประชมุ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 1,100,000 บาท โดยไม่
รวมค่าบรกิารอื่น  

ทัง้นี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2565 
ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,690,595,772 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,595,772 100.0000 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงันี ้

ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 136 ก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียน
ไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ก็ต่อเมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 
หรือในกรณีหุน้ยังจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่าย
ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั มาตรา 140 ก่อนที่บรษิัทฯ จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามที่
จะน าเสนอใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณาในวาระท่ี 11 และ 12 ต่อไป  

บริษัทฯ จึงมีความประสงคท์ี่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จ านวน 560,962,629.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,568,210,773 บาท 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 1,121,925,259 
หุน้ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน 
ดงันี ้

"ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน : 4,568,210,773 บาท  (ส่ีพนัหา้รอ้ยหกสิบแปดลา้นสองแสน
หน่ึงหมื่นเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบสามบาท) 

  แบ่งออกเป็น : 9,136,421,546 หุน้  (เก้าพันหนึ่งรอ้ยสามสิบหกลา้นส่ีแสน
สองหมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยสี่สิบหกหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั : 9,136,421,546 หุน้ (เก้าพันหนึ่งรอ้ยสามสิบหกลา้นส่ีแสน

สองหมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยสี่สิบหกหุน้) 
  หุน้บรุมิสิทธิ : -   หุน้" 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังขอใหท้ี่ประชุมพิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ  
มอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนแกไ้ข
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หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ในการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความ  
ในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่ องกับการ
ด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ  (ก) การลดทุนจดทะเบียน 
ของบริษัทฯ จ านวน 560,962,629.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ านวน 4,568,210,773 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียน
ที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 1,121,925,259 หุน้ (ข) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน และ (ค) การมอบอ านาจ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติในวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทีเ่ข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,690,618,791 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,618,791 100.0000 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 4.  
ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงันี ้
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ตามที่บริษัทฯ ไดม้ีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งขณะนั้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถค านวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ  
อัตราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ภายใต้โครงการ XPG-W4 
(“โครงการ XPG-W4”) ได ้ต่อมาเมื่อบริษัทฯ สามารถค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ได้
แลว้ บริษัทฯ จึงไดด้  าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ภายใตโ้ครงการ XPG-W4 และไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 
ทราบแลว้ ซึ่งเมื่อมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ของใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้
โครงการ XPG-W4 ดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ  
XPG-W4 นัน้ไม่เพียงพอ 

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  805,326,591 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,568,210,773 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,373,537,364 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 1,610,653,182 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
(โครงการ XPG-W4) และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่  11  และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
(เอกสารแนบ 2) ของหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้

"ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน : 5,373,537,364 บาท  (หา้พนัสามรอ้ยเจ็ดสิบสามลา้นหา้แสนสาม
หมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยหกสิบส่ีบาท) 

  แบ่งออกเป็น : 10,747,074,728 หุน้  (หนึ่งหมื่นเจ็ดรอ้ยส่ีสิบเจ็ดลา้นเจ็ดหมื่นส่ีพนั
เจ็ดรอ้ยยี่สิบแปดหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามญั : 10,747,074,728 หุน้  (หนึ่งหมื่นเจ็ดรอ้ยส่ีสิบเจ็ดลา้นเจ็ดหมื่นส่ีพนั
เจ็ดรอ้ยยี่สิบแปดหุน้) 

  หุน้บรุมิสิทธิ : -   หุน้" 
   

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังขอใหท้ี่ประชุมพิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ 
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ  
มอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ในการการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความใน
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เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
ด าเนินการดงักล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  (ก) การเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,568,210,773 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,373,537,364 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 
1,610,653,182 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ  (โครงการ XPG-W4) (ข) การแกไ้ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  และ  
(ค) การมอบอ านาจ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มติในวาระนีใ้ชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทีเ่ข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,690,618,791 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,618,791 100.0000 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ 

ประธานฯ เสนอท่ีประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดดงันี ้

สืบเนื่องจากการเพิ่มทนุตามวาระท่ี 11 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีมติเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 
แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใชเ้งิน โดยอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2565 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุน้ มูลค่า 
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ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 
ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“ข้อก าหนดสิทธิ”) 

อนึ่ง หากบริษัทฯ ยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ บรษิัทฯ จะตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการ
ตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิง้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมตัิในเรื่องดงักล่าวจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใน
การประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2) ของ
หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 
ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) ตามที่เสนอขา้งตน้ 

มติในวาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 4,690,618,791 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,690,618,791 100.0000 

วาระที ่13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิน้แล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก  
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้คิดเห็นและสอบถามขอ้สงสยัต่าง ๆ เพิ่มเติม ดงันี ้
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- นายวิรตัน ์คสูกลุ ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอแนะว่า ทกุครัง้ที่จดัประชมุ E-Meeting บรษิัทฯ ควรตอ้งมีรายงานการ
ประชมุส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนทราบภายใน 1 เดือน เพื่อผูท้ี่เขา้ไม่ถึงการประชมุ E-Meeting สามารถทราบ
ขอ้มลูจากการประชมุ 

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยปกติจะมีการประกาศ
รายงานการประชมุผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนั หลงัจบการประชมุ 

- นายวิจิตร จิตจรงิใจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้

(1) เป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าสัดส่วนรายไดจ้ะมาจากช่องทางใดมากที่สุด และ
รองลงมา 

(2) บรษิัทฯ มีแผนจดัการ บรษิัท แอ๊บเซอลทู โยคะ จ ากดั อย่างไร 

(3) การจองโทเคน สิริ ฮับ ในช่วงที่ผ่าน มีปัญหาค่อนข้างมาก เกิดภาพลบ ค าวิจารณ์มากมาย  
บรษิัทฯ ไดแ้กปั้ญหานีห้รือไม่ เพราะอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นการขายโทเคนในอนาคต 

(4) ในอนาคตบรษิัทฯ จะยงัคงลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัสายการเงินอื่น ๆ อีกหรือไม่ 

นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงัต่อไปนี ้

(1) จากที่ไดแ้จง้เรื่องการมี Deal ในส่วนของ ICO Portal  ที่จะเกิดขึน้ในช่วงครึ่งปีหลงัของปีนี ้รวมไป
ถึงการเปิดใหบ้รกิาร Broker และ Dealer ของครปิโทเคอรเ์รนซีและโทเคนดิจิทลั  บรษิัทฯ คาดหวงั
ว่ารายไดใ้นปีนีจ้ะมาจาก บริษัท เอ็กซส์ปริง ดิจิทลั จ ากัด มากที่สดุ และรองลงมา คือ จะมาจาก 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั ซึ่งจะเริ่มเปิดใหบ้รกิารทัง้ในส่วนของกองทนุส่วน
บุคคลและกองทุนรวม ซึ่ งบริษัทฯ คาดหวังว่ าจะได้รับใบอนุญาต Digital Asset Fund 
Management ในช่วงปลายปี ส่วนรองลงมาล าดับ 3 จะเป็นส่วนจากเงินลงทุนที่ เกิดจาก 
การเพิ่มทนุ ซึ่งน าไปใชใ้นการขยายธุรกิจบางส่วนและส่วนท่ีเหลือจะมีการกระจายการลงทนุ 

(2) ในปีที่ ผ่านมา ธุรกิจที่ ให้บริการเก่ียวกับการออกก าลังกายได้รับผลกระทบจากโควิด -19
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี บริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จ ากัด ไดม้ีการปรับตัว เช่น การเปิดคลาส
ออนไลนต์่าง ๆ รวมถึงการขยายสาขาในประเทศสิงคโปร ์ซึ่งไม่ไดถู้กปิดล็อคดาวนอ์ย่างเช่นใน
ประเทศไทย จึงสามารถมีก าไรอยู่บา้ง และยงัไม่มีผลขาดทนุ บรษิัทฯ มองว่าในปีนีม้าตรการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกับโควิด-19 จะมีการปรบัที่ผ่อนคลายขึน้ และบริษัท แอ๊บเซอลทู โยคะ จ ากัด น่าจะมี
ผลก าไรท่ีดีขึน้ ซึ่งบรษิัทฯ จะประเมินรายไดแ้ละการปรบัตวัที่ดีขึน้ของปีนีอ้ีกครัง้ 

(3) ในช่วงที่ยังไม่ไดม้ีการเปิดขาย ICO Portal ตัวใหม่ บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงเรื่องการจองซือ้และ
ระบบต่าง ๆ โดยคาดว่าในช่วงการเปิดขายตวั ICO Portal ตวัใหม่ ระบบที่ไดม้ีการปรบัปรุงที่ดีขึน้
แลว้จะสามารถลดปัญหาและเพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัผูจ้องซือ้เพิ่มขึน้ 

(4) บรษิัทฯ เนน้การลงทนุในส่วนของ Fintech และ ESG ซึ่งเป็นธีมหลกัในเรื่องของการลงทนุ 

- คณุกญัญวรรณ สลุกัษณว์ิลาส ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า การประชมุครัง้นีม้ีออกสื่อในเว็บไซตด์ว้ยหรือไม่ 
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นางสาววรางคณา อคัรสถาพร ผูจ้ดัการใหญ่ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า การประชมุครัง้นีไ้ม่มีการออกส่ือ
ในเว็บไซตต์่าง ๆ แต่จะมีการรายงานผลการประชมุในล าดบัถดัไปตามที่ไดแ้จง้ไปแลว้ 

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

มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุ (ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 133 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 4,690,626,795 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.3398 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

ปิดประชมุเวลา 15.30 น.  

 
 

 
 


