
 

  

 
 

 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566 

บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที ่27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 
 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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ประกาศเกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล 

 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และ
ใหค้วำมส ำคัญต่อควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2566  
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  
(ในกรณีที่ท่ำนเป็นผู้ถือหุน้) หรือผ่ำนระบบของบริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(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 นบัจำกวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 และเมื่อพน้ระยะเวลำดงักล่ำว บรษิัทฯ จะท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มูลนัน้
ไม่สำมำรถระบตุวับคุคลได ้

 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 ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

2 แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 

3 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐำนะกำรเงิน
และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 (ในรูปแบบ QR Code) 

4 ขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระ 

5 ประวตัิและรำยละเอียดของผูส้อบบญัชี 

6 รำ่งขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ฉบบัท่ีน ำเสนอเพื่อแกไ้ข 

7 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 

8 หนงัสือแจง้รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

9 ขอ้บงัคบับรษิัทฯ เก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ และวิธีกำรลงคะแนนเสียง 

10 ขัน้ตอนกำรใชง้ำนระบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

11 แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม 
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บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 59 สิร ิแคมปัส ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

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

3 เมษำยน 2566 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ดว้ยคณะกรรมกำรบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหจ้ดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 
ในวันที่ 27 เมษำยน 2566 เวลำ 14.00 น. ดว้ยวิธีกำรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วย 
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมำยและระเบียบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยจะด ำเนินกำรถ่ำยทอดจำก
บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปนี ้

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ไดใ้นระหว่ำงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2565 
ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2566 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
และเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจง้ใหท้รำบว่ำในกำรประชุมครัง้นี ้
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระเพื่อพิจำรณำล่วงหนำ้แต่อย่ำงใด 

วาระที ่1 เร่ืองประธานฯ แจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2565 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 1 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวขำ้งตน้ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2565 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในปี 2565 ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2565 
(แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้  โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏใน 
เอกสารแนบ 3 (หมวด 1 ภายใต้หัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน) 
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 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในปี 2565 ดงักล่ำว 

กำรลงมติ 

วำระนีไ้ม่มีกำรลงมติผูถื้อหุน้ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ แลว้ 
รำยละเอียดปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรำยละเอียดตำมที่
ปรำกฏในเอกสารแนบ 3 (หมวด 3 ภายใต้หัวข้อ งบการเงนิ) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565  

กำรลงมติ  

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ( "พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535”) มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ก ำหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง
ไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ  5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี ้ 
จะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 78,046,401 บำท บริษัทฯ จึงจะจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มอีก 
จ ำนวน 3,902,320 บำท (คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2565) จำกเดิมจ ำนวน 109,956,604 บำท เป็นจ ำนวน 
113,858,924 บำท (คิดเป็นรอ้ยละ 2.22 ของทนุจดทะเบียน) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ ่มอีกจ ำนวน 3,902,320 บำท จำกเดิมจ ำนวน 109,956,604 บำท เป็นจ ำนวน 
113,858,924 บำท (คิดเป็นรอ้ยละ 2.22 ของทนุจดทะเบียน) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

กำรลงมติ 

 มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ก ำหนดใหบ้ริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลก ำไรและมีสภำพคล่อง
เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 2565 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 78,046,401 บำท แต่เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนและขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต จึงเห็นสมควร 
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2565  

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ที่ถือหุน้ไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ของบริษัทฯ สำมำรถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ไดใ้นระหว่ำงวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2565 ถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2566 โดยแจง้ให ้
ผูถ้ ือหุ น้รบัทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย ์ฯ  และเว ็บไซตข์องบร ิษ ัทฯ ตำมหลกักำรก ำก ับด ูแลกิจกำรที ่ดี 
ของบริษัทจดทะเบียน ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ แต่อย่ำงใด 

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

1. นำยธงชยั จิรอลงกรณ ์ - กรรมกำรไมม่ีอ  ำนำจ 

2. นำยอำทติย ์สรุยิำภิวฒัน ์ - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 

- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

3. ต ำแหน่งว่ำง - กรรมกำรลำออกก่อนครบวำระ 

บุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้ำนกำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก ำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมกฎเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง และเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
(ซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ เห็นว่ำมี
คณุสมบตัิครบถว้นตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจใน
กำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) และตำม
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้ กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณใ์นธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถที่จะช่วยพฒันำบริษัทฯ ได ้จึงไดเ้สนอชื่อกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนขำ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำร
พิจำรณำเพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง 
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ส ำหรบัต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเนื่องจำกกรรมกำรลำออกก่อนครบวำระนั้น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนไดเ้สนอชื่อ นำยอภิชำติ จูตระกูล (“อภิชำติฯ”) เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรไม่มีอ ำนำจ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยนำย 
อภิชำติฯ นัน้ เป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้ ยงัมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด (ทัง้นี ้กำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวจะตอ้งจดทะเบียนต่อนำยทะเบียน 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบรอ้ย ก่อนปฏิบตัิหนำ้ที่) 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ นำยอำทิตย ์สรุยิำภิวฒัน ์ซึ่งเป็นบคุคลที่จะถูกเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระมี
คณุสมบตัิเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกบักรรมกำรอิสระ 

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) นำยธงชยั จิรอลงกรณ ์2) นำยอำทิตย ์สรุิยำภิวฒัน์ ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง และแต่งตัง้ 
3) นายอภิชาติ จตูระกลู เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรไม่มีอ ำนำจ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

กำรลงมติ 

บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี  
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง  
ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด ตำมขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 15 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2566 

 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 ำหนดให้กำรอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะตอ้ง ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม 
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำกลั่นกรอง
อย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง  ๆ และเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจำรณำ
จำกกำรขยำยตวัทำงธุรกิจแลว้ จึงเห็นสมควรใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ส ำหรบัปี 2566 รวมกนัเป็นจ ำนวนไม่เกิน 7,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน 

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

• ค่ำตอบแทนอื่น ๆ / สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
ไม่มี 

ขอ้มลูเปรียบเทียบค่ำตอบแทนในปีที่ผ่ำนมำ  

ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2565 รวมกันเป็นจ ำนวนไม่เกิน 
7,000,000 บำท ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวประกอบดว้ยค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบีย้ประชุม โดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่น ทั้งนี ้  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีจ่ำยจรงิในปี 2565 รวมทัง้สิน้เท่ำกบั 5,360,000 บำท  

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบีย้ประชมุในฐำนะกรรมกำร 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีคณะกรรมกำรชดุย่อย ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรลงทนุ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

5. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

(ขอบเขตหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยระบุไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2565 
(แบบ 56-1 One Report) ภำยใตห้ัวขอ้ “คณะกรรมกำรชุดย่อย” โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสารแนบ 3) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งประกอบดว้ย
ค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบีย้ประชุมส ำหรบัปี 2566 รวมกันเป็นจ ำนวนไม่เกิน 7,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียดตำมที่
คณะกรรมกำรเสนอ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุ 

วาระที ่9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2566 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

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

คณะกรรมกำรโดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีจำก บรษิัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยชื่อต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีบรษิัทฯ ประจ ำปี 2566 

1. นำงสำวรตันำ จำละ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3734 และ/หรือ 

 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ) 

2. นำงสำวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4499 และ/หรือ 

 (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ ปี 2564 – 1 ปี) 
3. นำงสำวรชัดำ ยงสวสัดิ์วำณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4951 และ/หรือ 

 (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ) 

4. นำงสำววรรณวิไล เพชรสรำ้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5315 

 (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ ปี 2565 – 1 ปี) 

ผูส้อบบญัชีขำ้งตน้มีประวตัิกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะผูส้อบบญัชีเป็นอย่ำงดี และไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระ
ในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัทฯ 

คณะกรรมกำรโดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ  
ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2566 เป็นเงินจ ำนวน 1,100,000 บำท โดยไม่รวมค่ำบรกิำรอื่น  

ทัง้นี ้ค่ำสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในปี 2565 เป็นเงินจ ำนวน 1,100,000 บำท และไม่มีค่ำบรกิำรอื่น 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีปรำกฏตำม 
เอกสารแนบ 5) 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติเร่ืองการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิ ข้อ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรา
การใช้สิทธิใหม่) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565  
ได้มีมติอนุมัติ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

เนื่องจำกมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัในโครงกำร XPG-W4 งวดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 เพิ่มเติม 
รวมจ ำนวนทั้งสิน้ 218,938,297 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำและเผยแพร่หนังสือเชิญ  
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ฉบับลงวนัที่ 25 มีนำคม 2565 ไปเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ จึงท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัจดทะเบียน 
ที่ยงัไม่จ ำหน่ำยและทุนช ำระแลว้ของบริษัทฯ เปล่ียนแปลงไปจำกเดิมที่เคยไดอ้ำ้งอิงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงักล่ำวและที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ไดล้งมติอนุมัติไปในเวลำต่อมำ ทั้งที่กำรใช้สิทธินั้นส่งผลต่อจ ำนวนทุนจดทะเบียนและจ ำนวนหุน้ 
ที่จะต้องลดลงและเพิ่มขึ ้นตำมล ำดับ ในกำรนี ้ บริษัทฯ จึงยังมิได้ด  ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเรื่องดังกล่ำวต่อ  
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์(“กระทรวงพาณิชย”์)  
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อย่ำงไรก็ตำม เหตดุงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมโครงกำร XPG-W4 และ
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยรวม เนื่องจำกบรษิัทฯ ยงัคงมีหุน้สำมญัเพียงพอต่อกำรรองรบักำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติยกเลิกมติเรื่องกำรลดทุนจดทะเบียน กำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียน กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และกำรจดัสรร
หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรปรบัสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม (โครงกำร XPG-W4) (ใหส้อดคลอ้งกบักำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่) ตำมที่ที่ประชมุสำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิในวำระท่ี 10 ถึง 12 ของกำรประชมุดงักล่ำว 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 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 และจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ ตำมที่ระบไุวใ้นวำระท่ี 12 และ 13 ต่อไป  

สืบเนื่องจำกวำระที่ 10 ขำ้งตน้ บรษิัทฯ จึงมีควำมประสงคท์ี่จะลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ ำนวน 82,692,587 บำท 
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 5,129,173,402.50 บำท1 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 5,046,480,815.50 บำท มลูค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท โดยกำรตัดหุน้สำมัญจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 165,385,174 หุน้ (ทั้งนี ้ไม่รวมหุน้สำมญัจ ำนวน 
722,067,773 หุ้น ที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ  
ตำมโครงกำร XPG-W4) และกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน : 5,046,480,815.50 บำท ( ห้ำพัน ส่ี สิ บหกล้ำน ส่ี แสนแปดหมื่ น 
แปดรอ้ยสิบหำ้บำทหำ้สิบสตำงค)์ 

 แบ่งออกเป็น : 10,092,961,631 หุน้ (หนึ่งหมื่นเกำ้สิบสองลำ้นเกำ้แสนหกหมื่น
หน่ึงพนัหกรอ้ยสำมสิบเอ็ดหุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ : 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สำมญั : 10,092,961,631 หุน้ (หนึ่งหมื่นเกำ้สิบสองลำ้นเกำ้แสนหกหมื่น
หน่ึงพนัหกรอ้ยสำมสิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : - หุน้” (                                    -                      ) 

 
1
 ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2566 อย่ำงไรก็ดี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2566 อำจมีผู้มำใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 
เพิ่มเติมซึ่งท ำใหทุ้นจดทะเบียนช ำระแลว้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ บริษัทฯ จะแจง้
ขอ้มลูกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในวนัประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 
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ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และ/หรือ ผูจ้ัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมำยเป็น 
ผูม้ีอ  ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอหรือในเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ และกำรยื่นขอ
จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพำณิชย ์กำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค ำขอหรือ
ขอ้ควำมในเอกสำรดงักล่ำวที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกระทรวงพำณิชย ์รวมทัง้  
มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ตำมค ำแนะน ำหรือค ำสั่งของนำยทะเบียนหรือ
เจำ้หนำ้ที่ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิ (ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ ำนวน  82,692,587 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  5,129,173,402.50 บำท  เ ป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
5,046,480,815.50 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 165,385,174 หุน้ 
(ข) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียน และ (ค) กำรมอบอ ำนำจ 
ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

สืบเนื่องจำกวำระที่ 10 ขำ้งตน้ บรษิัทฯ มีควำมประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ ำนวน 327,056,544.50 บำท 
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 5,046,480,815.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 5,373,537,360 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญั
เพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 654,113,089 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ 
หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ (โครงกำร XPG-W4) (ใหส้อดคลอ้งกับกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ 
และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิใหม่) และกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ ำนวน : 5,373,537,360 บำท (ห้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบสำมล้ำนห้ำแสน
สำมหมื่นเจ็ดพนัสำมรอ้ยหกสิบบำท) 

 แบ่งออกเป็น : 10,747,074,720 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยส่ีสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดหมื่น 
ส่ีพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบหุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ : 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สำมญั : 10,747,074,720 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยส่ีสิบเจ็ดล้ำนเจ็ดหมื่น 
ส่ีพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : - หุน้” (                          -                                ) 
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ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
และ/หรือ ผูจ้ดักำรใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ดักำรใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมำยเป็น 
ผูม้ีอ  ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอหรือในเอกสำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ และกำรยื่นขอ
จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพำณิชย ์กำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค ำขอหรือ
ขอ้ควำมในเอกสำรดงักล่ำวที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกระทรวงพำณิชย ์รวมทัง้ 
มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ตำมค ำแนะน ำหรือค ำสั่งของนำยทะเบียนหรือ
เจำ้หนำ้ที่  

โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) (เอกสารแนบ 2) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิ (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
จ ำนวน 327,056,544.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  5,046,480,815.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
5,373,537,360 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่จ ำนวน 654,113,089 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  (โครงกำร XPG-W4)  
(ข) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) กำรมอบอ ำนำจ 
ตำมรำยละเอียดที่เสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

สืบเนื่องจำกกำรเพิ่มทุนตำมวำระที่ 12 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดอ้นุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 654,113,089 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภำยใต้โครงกำร XPG-W4  
ตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เอ็กซส์ปริง 
แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 4 รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) (เอกสารแนบ 2)  

อนึ่ง หำกยงัมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรเพื่อรองรบักำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใตโ้ครงกำร  
XPG-W4 ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ บรษิัทฯ จะตอ้งด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยกำรตดัหุน้สำมญัเพิ่มทนุส่วนที่คงเหลือทิง้ 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอ้งขออนมุตัิในเรื่องดงักล่ำวจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 654,113,089 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรปรบัสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ 
หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภำยใตโ้ครงกำร XPG-W4 ตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ  
ผูถื้อใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 4 
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กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่14 พิจารณาอนุ มัติ แก้ ไข เพิ่ ม เติมข้อบั งคับของบ ริษัทฯ  เพื่ อ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัต ิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะแก ้ไข เพิ ่ม เต ิมข ้อบ ังค ับ ของบร ิษัทฯ  เพื ่อ ให ้สอดคล ้องก ับพระรำชบัญญัติ 
บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ดังนี ้ 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

 ข้อ  23 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร 
ให้ประธำนกรรมกำรหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจดัส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงักรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ 
เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนด 
วนันดัประชมุเรว็กว่ำนัน้ก็ได ้
 ในกรณีที่กรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ี
กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร
ก ำหนดวันนัดประชุมภำยในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ ได้รับ 
กำรรอ้งขอเช่นว่ำนัน้ 

 ข้อ  23 ประธานกรรมการเ ป็น ผู ้เ ร ียก
ป ร ะ ช ุม คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ น ก ำ ร เ ร ีย ก ป ร ะ ช ุม
คณะกรรมกำร  ให ้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรไม่นอ้ย
กว่ำสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็น
รีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทจะแจง้กำร
นดัประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีกำรอื่น
ใด และก ำหนดวนันดัประชมุเรว็กว่ำนัน้ก็ได ้
 เม่ือมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท กรรมกำรตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไป
จะร่วมกันร้องขอให้ประธำนกรรมกำรเรียกประชุม
คณะกรรมกำรได ้โดยต้องระบุเร่ืองและเหตุผลที่จะ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และให้ประธำน
กรรมกำรเรียกและก ำหนดวนันดัประชมุภำยในสิบส่ี (14) 
วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอเช่นว่ำนัน้ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุม
คณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซ่ึงร้องขออาจ
ร่วมกันเรียกและก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเร่ืองที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
 ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่
สอง (2) คนขึน้ไปอาจร่วมกนัเรียกประชุมคณะกรรมการ
ได้ 

 ข้อ  29 คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุม
อย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

 ข้อ 29 คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุม
อย่างน้อยหน่ึ ง (1) คร้ังทุกสาม (3) เดือน  ทั้ งนี้    
การประชุมคณะกรรมการอาจด าเนินการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของบริษัทเป็นสถานทีจั่ดการประชุม 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 ข้อ 33 กำรประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 

 ข้อ 33 กำรประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนด 
ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจด าเนินการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของบริษัทเป็นสถานทีจั่ดการประชุม 

 ข้อ 34 ใหม้ีกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อย่ำงนอ้ยปี
ละหนึ่งครัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนีใ้หเ้รียกว่ำ “ประชุมสำมญั” 
กำรประชมุสำมญัดงักล่ำวใหก้ระท ำภำยในส่ีเดือนภำยหลงั
กำรสิ ้นสุดรอบปีทำงกำรบัญชีของบริษัท กำรประชุม 
ผูถื้อหุน้ครำวอื่น ๆ ใหเ้รียกว่ำ “ประชมุวิสำมญั” 
 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได้
สดุแต่เห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้
ทั้งหมดจะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตผุลในกำรที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนังสือดังกล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรตอ้ง
จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในส่ีสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุน้ทั้งหลำย
ซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้น
ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้วนั
นับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี
เช่นนี ้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำร
เรียกประชุมโดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอันจ ำเป็น 
ที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวก
ตำมสมควร 
 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็น 
กำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีครัง้ใด จ ำนวน 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 36  ผู้ถือหุ้นตำมวรรคส่ีต้องร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุ
ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

 ข้อ 34 ใหม้ีกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อย่ำงน้อย 
ปีละหนึ่ง (1) ครัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนีใ้หเ้รียกว่ำ “ประชมุ
สำมญั” กำรประชุมสำมญัดงักล่ำวใหก้ระท ำภำยในส่ี (4) 
เดือนภำยหลังกำรสิน้สุดรอบปีทำงกำรบัญชีของบริษัท 
กำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวอื่น ๆ ใหเ้รียกว่ำ “ประชมุวิสำมญั” 
 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได้
สดุแต่เห็นสมควร 
 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
ทั้งหมดจะเขำ้ชื่อกันท ำหนังสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชั ด เ จ น ใ นหนั ง สื อ ดั ง ก ล่ ำ ว ด้ ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี ้  
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 
ส่ีสิบหำ้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุน้ทัง้หลำย
ซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ ำนวนหุ้น
ตำมที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้ 
(45) วันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม 
โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก์็ได้ 
หากผู้ถือหุ้นน้ันได้แจ้งความประสงคห์รือให้ความ
ยินยอมไว้ แก่ บ ริษั ทห รือคณะกรรมการแล้ ว  
ตามหลักเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนด  ในกรณีเช่นนี ้
ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียก
ประชมุโดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นที่เกิด
จำกกำรจดัใหม้ีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 
 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกำร
เรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคส่ีครั้งใด จ ำนวน 
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ผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 36  ผู้ถือหุ้นตำมวรรคส่ีต้องร่วมกัน
รับ ผิดชอบชดใช้ค่ ำ ใช้จ่ ำยที่ เ กิ ดจำกกำรจัดให้มี 
กำรประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

 ข้อ 35 ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ 
ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชุมระบุ สถำนที่ วนั 
เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจำรณำ พรอ้มทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่อง
ดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 
 อนึ่ ง  ค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั้น  
ใหโ้ฆษณำในหนังสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั 

 ข้อ 35 ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ 
ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชมุระบ ุสถำนท่ี วนั 
เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ 
ที่ประชุม พรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่ เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ  หรือ 
เพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
ในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียน
ทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 
 อนึ่ง  ค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  
ใหโ้ฆษณำในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนดติดต่อกัน 
สำม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั 

 ข้ อ  37 ในกำรประชุมผู้ ถื อหุ้น  ผู้ ถื อหุ้นจะ 
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
แทนตนได ้
 กำรมอบฉันทะจะตอ้งท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ
ผูม้อบฉันทะ และท ำตำมแบบที่นำยทะเบียนบรษิัทมหำชน
จ ำกดัก ำหนด และอย่ำงนอ้ยใหม้ีรำยกำรดงัต่อไปนี ้
 ก.  จ ำนวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
 ข.  ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ค.   ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำ
ประชุมและออกเ สียงลงคะแนนโดยให้ยื่ นหนัง สือ 
มอบฉันทะดังกล่ำวต่อประธำนกรรมกำร หรือบุคคลซึ่ง
ประธำนกรรมกำรก ำหนดไวก้่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ 

 ข้อ  37 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นจะ 
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้
 กำรมอบฉันทะจะตอ้งท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะห รือด า เ นิ น ก า ร โดยวิ ธี ก า รทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า
การมอบฉันทะน้ันได้ด าเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนด และท ำตำม
แบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ ำกัดก ำหนด และ 
อย่ำงนอ้ยใหม้ีรำยกำรดงัต่อไปนี ้
 ก.  จ ำนวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
 ข.  ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ค.  ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำ
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวหรือ 
ส่ งข้ อ มูลการมอบฉันทะทางอิ เล็ กทรอนิกส์   
(กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
ให้แก่ประธำนกรรมกำร หรือบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำร
ก ำหนดไวก้่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ 

 ข้ อ  38 ในก ร ณีที่ ที่ ป ร ะชุมพิ จ ำ รณำ เ รื่ อ ง 
ตำมระเบียบวำระที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ 
หรื อพิ จ ำ รณำเรื่ อ งที่ ผู้ ถื อหุ้นซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ 

 ข้อ 38 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำม
ระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุไม่เสรจ็ หรือ
พิจำรณำเรื่องที่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
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ไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด
เสนอในที ่ป ร ะ ช ุม ไม ่เ ส ร ็จ  แ ล ะจ ำ เ ป็น ต อ้ ง เ ลื ่อน 
กำรพิจำรณำ ให้ที่ประชุมก ำหนดสถำนที่ วัน เวลำ และ
ระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
ก่อนกำรประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำมวนัติดต่อกนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

หนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้ทั้งหมด
เสนอในที ่ประช ุมไม่เสร ็จ และจ ำเป็นตอ้งเลื ่อนกำร
พิจำรณำ ให ้ที่ประชุมก ำหนดสถำนที่  วัน เวลำ และ
ระเบียบวำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) 
วัน ก่อนกำรประชุม ทั้งนี ้ ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพห์รือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสต์าม
หลักเกณฑท์ีน่ายทะเบียนก าหนด ไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) 
วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

 ข้อ 44 เมื่อบรษิัทประสงคจ์ะลดทนุ ตอ้งมีหนงัสือ
แจ้งมติกำรลดทุนไปยังเจ้ำหนี ้ของบริษัทที่บริษัททรำบ
ภำยในสิบ ส่ีวันนับแต่ วันที่ ที่ ป ระชุมผู้ ถื อหุ้นลงมติ   
โดยก ำหนดเวลำใหส่้งค ำคดัคำ้นภำยในก ำหนดสองเดือน
นับแต่วันที่ ได้รับหนัง สือแจ้งมตินั้น  และให้โฆษณำ 
มติดงักล่ำวในหนงัสือพิมพภ์ำยในก ำหนดเวลำสิบส่ีวนัดว้ย 

 ข้อ  44 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมี
หนังสือแจง้มติกำรลดทุนไปยังเจำ้หนีข้องบริษัทที่บริษัท
ทรำบภำยในสิบส่ี (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ลงมติ โดยก ำหนดเวลำให้ส่งค ำคัดคำ้นภำยในก ำหนด
สอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และ 
ให้โฆษณำมติดังกล่ำวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสต์ามหลักเกณฑท์ีน่ายทะเบียนก าหนด
ภำยในก ำหนดเวลำสิบส่ี (14) วนัดว้ย 

 ข้อ  45 ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำตเงินปันผล 
นอกจำกโดยมติของที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้นหรือมติ ของ
คณะกรรมกำร กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
 กำรจ่ำยเงินปันผลให้แจ้ง เ ป็นหนังสือไปยัง 
ผู้ถือหุ้น และโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น
ทำงหนังสือพิมพแ์ห่งทอ้งที่ฉบับหนึ่ง 3 วันติดต่อกัน และ
จดัใหม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวภำยใน 1 เดือนนบัแต่มี
มติเช่นว่ำนัน้ 

 ข้อ 45 ห้ำมมิให้ประกำศอนุญำตเงินปันผล 
นอกจำกโดยมติของที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของ
คณะกรรมกำร กรณีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
 กำรจ่ำยเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผูถื้อหุน้ และโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้
ทำงหนัง สือพิมพ์แห่งท้องที่ ฉบับหนึ่ งหรือทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสต์ามหลักเกณฑท์ีน่ายทะเบียนก าหนด
สำม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวภำยในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่มีมติเช่นว่ำนัน้ 

-ไม่มี-  ข้อ 62 ในกรณีทีบ่ริษัทหรือคณะกรรมการมี
หน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ 
ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าว
ได้แจ้งความประสงคห์รือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือ
เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือ
คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารน้ันโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก์็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑท์ี่
นายทะเบียนก าหนด 
 ใ น ก ร ณี ที่ ก ฎ ห ม า ยห รื อ ข้ อ บั ง คั บ นี้
ก าหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าว เตือน 
แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดเกี่ยวกับบริษัท 
ใ ห้ บุ ค ค ลอื่ น ห รื อ ป ร ะ ช า ชนท ร าบ โ ด ยท า ง
หนังสือพิมพน้ั์น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วธิีการโฆษณา
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที ่
นายทะเบียนก าหนด 

รำ่งขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ฉบบัท่ีน ำเสนอเพื่อแกไ้ขปรำกฏตำมเอกสารแนบ 6  

ทั้งนี ้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่น ำเสนอเพื่อแก้ไขอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมค ำแนะน ำของ  
นำยทะเบียนบรษิัทมหำชนจ ำกดั กระทรวงพำณิชย ์

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอขำ้งตน้ 

กำรลงมติ 

มติในวำระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่15 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

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

จึงเรียนมำเพื่อขอเชิญท่ำนผูถ้ือหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยวิธีผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตำมวนัและเวลำดงักล่ำว 
โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 นี้ บริษัทฯ จะใช้กำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ซึ่งบริษัทฯ จะไดเ้ชิญผูแ้ทนจำกบริษัทที่ปรกึษำกฎหมำยมำเป็นผูต้รวจสอบกำรลงคะแนนเสียงและดูแลกำรประชุมใหเ้ป็นไป  
อย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
กำรประชมุผูถื้อหุน้ 

ส ำหรบัท่ำนผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะเขำ้ประชุมดว้ยตนเองหรือที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื ่น กรุณำลงทะเบียนเขำ้รว่ม
ประชุมผ่ำนลิงค ์https://app.inventech.co.th/XPG160512R/#/homepage หรือสแกน QR Code ในขัน้ตอนกำรใชง้ำนระบบ
กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(เอกสารแนบ 10) พรอ้มทัง้เตรียมรำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนที่จะตอ้งใชเ้พื่อเขำ้ร่วม  
ประชุมผูถ้ือหุน้ (เอกสารแนบ 8) เพื่อลงทะเบียนผ่ำนระบบ Inventech Connect ล่วงหนำ้ เอกสำรกำรลงทะเบียนของท่ำนจะ
ไดร้บักำรตรวจสอบเพื่อยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หลงัจำกที่กำรลงทะเบียนของท่ำนไดร้บักำรอนุมตัิ ท่ำนผูถ้ือหุน้จะไดร้บั E-mail 
พรอ้มดว้ย URL/ชื่อเขำ้ใชง้ำน (Username) และรหสัผ่ำน (Password) เพื่อใชล้็อกอิน (Log-in) เขำ้สู่ระบบในวนัประชุมตัง้แต่
เวลำ 12.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี  ้โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมขัน้ตอนกำรใชง้ำนระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(เอกสารแนบ 10) 

ส ำหรบัผูถ้ือหุน้ท่ำนใดที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรของบริษัทฯ (กล่ำวคือ นำงสำววรำงคณำ อคัรสถำพร 
(ผูจ้ดักำรใหญ่) หรือ นำยกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ (กรรมกำรอิสระ) โดยที่กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนมิไดถื้อหุน้ในบรษิัทฯ หรือมีส่วนไดเ้สีย  
ที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ หรือในวำระหนึ่งวำระใดของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 ในครัง้นีแ้ต่อย่ำงใด) เขำ้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณำลงทะเบียนผ่ำนระบบ Inventech Connect ตำมวิธีกำรที่กล่ำวขำ้งตน้ หรือจดัส่งหนงัสอื 
มอบฉันทะพรอ้มเอกสำรประกอบ มำยงับริษัทฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎในขัน้ตอนกำรใชง้ำนระบบ

https://app.inventech.co.th/XPG160512R/#/homepage
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กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(เอกสารแนบ 10) และหนงัสือแจง้รำยกำรเอกสำรหรือหลกัฐำนที่จะตอ้งใชเ้พื่อเขำ้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 8)  

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 โดยส่งขอ้ซกัถำมดังกล่ำวใหถ้ึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 20 เมษำยน 2566 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดให้วันที่ 15 มีนำคม 2566 เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมัญผู ้ถือหุน้
ประจ ำปี 2566 

 

      ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

       
                                                      (นำงสำววรำงคณำ อคัรสถำพร) 
        ผูจ้ดักำรใหญ่ 
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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 



เอกสารแนบ 1 
 

 
18/25 

 
 

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.  
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่24 กุมภาพันธ ์2566  

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ ")  ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2566 เมื่อวันท่ี  
24 กมุภาพนัธ ์2566 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการลดทนุ การเพิ่มทนุ และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้
 

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน 

1.1  การลดทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จ านวน 82,692,587 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  5,129,173,402.50 บาท  เป็น 
ทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 5,046,480,815.50 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย
จ านวน 165,385,174 หุน้ 

1.2  การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 327,056,544.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,046,480,815.50 บาท เป็น 5,373,537,360 บาท  
โดยออกหุ้นสามัญจ านวน  654,113,089 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
654,113,089 

- - 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 ไดม้ีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้น 
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งขณะนัน้ บริษัทฯ ยงัไม่
สามารถค านวณอตัราที่จะปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) ภายใตโ้ครงการ XPG-W4 
(“โครงการ XPG-W4”) ได ้ต่อมาเมื่อบรษิัทฯ สามารถค านวณราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ไดแ้ลว้ บรษิัทฯ จึงไดด้  าเนินการ
ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิใหม่ของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 และไดแ้จ้งใหผู้้ถือหุน้และ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ทราบแล้ว ซึ่งเมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ  อัตราการใช้สิทธิใหม่ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ดังกล่าว ส่งผลใหหุ้น้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ 
XPG-W4 นัน้ไม่เพียงพอ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเก่ียวกับการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน  
โดยอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
654,113,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4  
ตามข้อก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซส์ปริง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 (“ข้อก าหนดสิทธิ”)  

 อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ บรษิัทฯ จะตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีคงเหลือทิง้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ 
จะตอ้งขออนมุตัิในเรื่องดงักล่าวจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมี่เศษของหุ้น  

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ท่ีเกิดขึน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

   ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ซึ่งจะเป็นการจดัประชมุดว้ย
วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะด าเนินการถ่ายทอดจากบรษิัทฯ 

 
 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2566 

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

4.1 บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อการออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรบั  
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ XPG-W4 ดงักล่าวขา้งตน้  

4.2 บริษัทฯ ตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุและการเพิ่มทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  

4.3 บรษิัทฯ ตอ้งขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์") เพื่อน าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่
จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส 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 

  ภายหลังจากที่บุคคลที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิไดร้ับ 
เงินปันผล เมื่อบรษิัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้รายอื่นของบรษิัทฯ  

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

    การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ XPG-W4 นัน้ 
ไม่มีผลกระทบดา้นราคา 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2566 24 กมุภาพนัธ ์2566 

2. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2566 (Record Date) 

15 มีนาคม 2566 

3. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 27 เมษายน 2566 

4.  จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและ 
การเพิ่มทนุต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและ 
เพิ่มทนุจดทะเบียน 

5. หุน้สามญัเพิ่มทนุเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพิจารณาและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

 

ลายมือชื่อ 

 

 (นายระเฑียร ศรีมงคล) 

ต าแหน่ง กรรมการมีอ านาจลงนาม 

  

  
ลายมือชื่อ  

 (นางสาววรางคณา อคัรสถาพร) 

ต าแหน่ง กรรมการมีอ านาจลงนาม 
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แสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565  
(แบบ 56-1 One Report) 

 
(ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามทีป่รากฏในแบบลงทะเบยีน) 
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ข้อมูลบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประกอบดว้ย กรรมการไม่มีอ านาจ 2 ท่านและกรรมการอิสระ 1 ท่าน 
 

 
นายธงชัย จิรอลงกรณ ์

ต าแหน่ง กรรมการไม่มีอ  านาจ 
อายุ 64 ปี 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 9 ธันวาคม 2564 (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยว์นัท่ี 15 ธันวาคม 2564) 
คณุวฒุิทางการศกึษา ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรม  
 Director Accreditation Program (DAP)/2557,  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ ประมาณ 1 ปี 4 เดือน 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่มี 
ประสบการณ ์  
กลุ่มบริษัท  
15 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบนั - กรรมการไม่มีอ  านาจ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

20 พฤษภาคม 2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทอื่นๆ  
พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี ออโตเ้ซลส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอรเ์ฟค ออโตค้าร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโตเ้ซลส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท วีเอชดี ออโตเ้ซลส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส คารเ์ซลส ์จ ากดั 
ผลงานในอดีต  

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท วิริยะอินเตอรเ์นชั่นแนลโบรกเกอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2563 - กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ธนบรุีคา้รถยนต ์จ ากดั 
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2563 - กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ธนบรุีพานิชลีสซิ่ง จ ากดั 
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2563 - ผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จ ากดั 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชมุ - คณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 
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นายอาทติย ์สุริยาภวิัฒน ์

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

 - กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

อายุ 47 ปี 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 16 ธันวาคม 2563 (จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยว์นัท่ี 17 ธันวาคม 2563) 

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

 Daniels College of Business, Master of Business Administration (MBA), 
Year 2543-2545 (Major: Finance) 

 - คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

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

การอบรม  
พ.ศ. 2565 - หลกัสตูร “Hot Issue for Directors : What Directors Need to Know about 

Digital Assets” (รุน่ท่ี 4), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  ประมาณ 2 ปี 4 เดือน 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่มี 

ประสบการณ ์  

กลุ่มบริษัท  
17 ธันวาคม 2563 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่มี 

บริษัทอื่นๆ ไม่มี 

ผลงานในอดีต  
ตลุาคม 2545 – พ.ศ. 2563 - ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท ไทยเวอลด ์อิมปอรต์เอ็กซปอรต์ จ ากดั 
พ.ศ. 2545 (6 เดือน) - Corporate Financeม Hidelberg Co., Ltd, Atlanta, United State 
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542 - ผูช้่วยผูส้อบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชมุ - คณะกรรมการบริษัทฯ                    9 ครัง้ จากทัง้หมด 9 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้       
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นายอภชิาติ จูตระกูล 

ต าแหน่ง กรรมการไม่มีอ  านาจ 
อายุ 62 ปี 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ เสนอชื่อใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566  

เพื่อแต่งตัง้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 - ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah 

 ประเทศสหรฐัอเมริกา 
การอบรม - 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ - 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ไม่มี 
ประสบการณ ์  
กลุ่มบริษัท ไม่มี 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
2564 – ปัจจบุนั - ประธานคณะกรรมการ และประธานท่ีปรกึษาผูบ้ริหารระดบัสงู 

บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทอื่นๆ  
2565 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท บิก๊ ทชั 1 จ ากดั 
2565 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท บิก๊ ทชั 2 จ ากดั 
2565 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท บิก๊ ทชั 3 จ ากดั 
2565 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริ โฟร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์ทเวลฟ์ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์อีเลฟเว่น จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์เท็น จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์ไนน ์จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์เอท จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวนที ทรี จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ เซเว่นทีน จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ โฟรที์น จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ ทเวลฟ์ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ อีเลฟเว่น จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ ซิกซ ์จ ากัด 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ ไฟฟ์ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ ทรี จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ โฮลดิง้ ท ูจ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์เซเว่น จ ากดั 
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นายอภชิาติ จูตระกูล (ต่อ) 

2562 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์ซิกซ ์จ ากัด 
2562 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริ สมารท์ ไฟฟ์ จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริพฒัน ์ไฟฟ์ จ ากัด 
2561 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริ สมารท์ โฟร ์จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริ สมารท์ ทรี จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริ สมารท์ วนั จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอรส์ จ ากัด 
2560 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท ปารณทั จ ากัด 
2560 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท จิรภาส เรียลตี ้จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท สิริวฒันา โฮลดิง้ จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2551 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้สเปซ จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท ปภานนั จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท เรด โลตสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท อาณาวรรธน ์จ ากัด 
2546 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท พิวรรธนา จ ากัด 
2545 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท เอส. ย.ู เอ็น. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ ากัด 
2543 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล ์จ ากดั 
2541 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2533 – ปัจจบุนั   - กรรมการ บริษัท ชนชยั จ ากดั 
ผลงานในอดีต  
2536 - 2564 - ประธานอ านวยการ บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
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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
เงื่อนไขหนา้ที่รบัผิดชอบเฉพาะคณะนัน้ ๆ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุน้ทีมี่สิทธ ิ
ออกเสียงทัง้หมด 

1. นายธงชยั จิรอลงกรณ ์ 0 0 

2. นายอาทติย ์สรุยิาภิวฒัน ์ 0 0 

3. นายอภิชาติ จตูระกลู 5,000,000 0.053 

 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทฯ และกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่น (ที่
ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารง
ต าแหน่ง 
ในกิจการที่
แข่งขัน/
เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน  
1. นายธงชยั จิรอลงกรณ ์ 4 - กรรมการไม่มีอ  านาจ  

 บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

7 ไม่มี 

2. นายอาทิตย ์สรุิยาภิวฒัน ์ 1 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล  
 บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

0 ไม่มี 

3. นายอภิชาต ิจตูระกลู 1 - ประธานคณะกรรมการ และประธานท่ีปรกึษาผูบ้ริหาร
ระดบัสงู บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

40 ไม่มี 
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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 ผู้จัดหาวัตถุดิบ 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) 
ไม่มี ไม่มี 
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ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 
 

 
 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล   
 

นางสาวรตันา  จาละ 

อายุ 57 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 52 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 52 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 51 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 

  

 



เอกสารแนบ 6 
หนา้ที่ 1 ของจ านวน 9 หนา้ 

 

ข้อบังคับ  
ของ  

บริษัท เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีใ้หเ้รียกว่า ขอ้บงัคบัของบรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. ค าว่า “บรษิัท” ที่ใชใ้นขอ้บงัคบันี ้ใหห้มายถึง บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 3. การเพิ่มเติมหรือแกไ้ขใด ๆ ในขอ้บังคับนีก้็ดี หรือในขอ้ก าหนดในหนังสือบริคณหส์นธิก็ดีจะกระท าไดก้็แต่โดยมติของ  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 4. นอกจากที่ไดต้ราไว้ในข้อบังคับนี ้ ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าใชบ้งัคบั 

 

หมวด 2 

การออก และการโอนหุน้ 

ขอ้ 5. หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัชนิดระบชุื่อผูถื้อ และเป็นหุน้ท่ีสามารถช าระค่าหุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงนิ
ได้โดยจะต้องช าระครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า แต่ทั้งนี ้ บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
หลกัทรพัยอ์ื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาต 

ในการช าระเงินค่าหุน้ ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้จะขอหกักลบลบหนีก้บับรษิัทไม่ได ้

ใบหุ้นของบริษัทจะตอ้งมีกรรมการอย่างน้อยสอง (2) คนลงหรือพิมพล์ายมือชื่อ แต่ทั้งนี ้ บริษัทอาจมอบหมายให้ 
นายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือชื่อในใบหุน้แทนก็ได ้ 

ขอ้ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหน้าที่ เ ป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้ 
บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียน 
ของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 7. บุคคลใดไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือลม้ละลายของผู้ถือหุน้ เมื่อไดน้ าหลักฐานอันชอบดว้ย
กฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถว้นแลว้ ใหบ้ริษัทลงทะเบียนและออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ได้
หลกัฐานครบ 

 ในกรณีที่ใบหุ้นช ารุดในสาระส าคัญหรือลบเลือนเมื่อได้น าใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ถ้าเป็นวิสัยที่จะกระท าไดใ้ห้บริษัท  
ออกใบหุน้ใหใ้หม่ หากใบหุน้สูญหายหรือถูกท าลาย ใหผู้ถื้อหุน้น าหลักฐานการแจง้ความจากพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ใหบ้ริษัทออกใบหุน้ใหม่แก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมาย  
ที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 8. หุน้ของบริษัทใหโ้อนกันไดโ้ดยเสรี และหุน้ที่ถือโดยบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ านวนรวมกั น 
ไม่เกินรอ้ยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด การโอนหุน้รายใดที่จะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของ
บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยของบรษิัทเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบรษิัทรายนัน้ได้ 
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ขอ้ 9. การโอนหุน้นัน้ย่อมสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอน และลงลายมือชื่อของผูโ้อนกับผูร้บัโอน และ 
ไดม้ีการส่งมอบใบหุน้ฉบบัดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

 การโอนหุน้ดงักล่าวนัน้ จะใชย้นับรษิัทไดต้่อเมื่อบรษิัทไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้ และใชย้นับคุคลภายนอก
ไดเ้มื่อบริษัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมายใหบ้ริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุน้ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณใ์หบ้ริษัทแจง้
แก่ผูย้ื่นค ารอ้งภายในเจ็ด (7) วนั 

ขอ้ 10. การโอนหุน้ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ขอ้ 11.  หา้มบริษัทเป็นเจา้ของหุน้หรือรบัจ าน าหุน้ของบริษัทเอง โดยในส่วนที่เก่ียวกับการที่บริษัทเป็นเจา้ของหุน้ของตนเอง  
มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทเก่ียวกบั
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผลซึ่งผูถื้อหุน้เห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้  
ไม่เป็นเหตใุหบ้รษิัทประสบปัญหาทางการเงิน 

 ในการซือ้หุน้ของบรษิัทคืนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ ยกเวน้การซือ้หุน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละสิบ (10)  
ของทนุช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทในการอนมุตัิการซือ้หุน้ดงักล่าว 

หุน้ที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้  รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ 
สิทธิในการรบัเงินปันผลดว้ย 

หุน้ท่ีซือ้คืนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจะตอ้งจ าหน่ายออกไปภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถา้ไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่าย 
ไม่หมดภายในเวลาที่ก าหนด  ใหบ้รษิัทลดทนุท่ีช าระแลว้  โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได  ้

การซือ้หุน้คืนตามวรรคหนึ่ง การจ าหน่ายหุน้ และการตดัหุน้ตามวรรคส่ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ 12. ในกรณีที่มีหุน้บุริมสิทธิ การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญันัน้กระท าไดโ้ดยใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะแปลงหุน้ดงักล่าว  
ยื่นค าขอแปลงหุน้ต่อบรษิัทพรอ้มกบัส่งมอบใบหุน้คืน 

 การแปลงหุน้ตามวรรคหนึ่งใหม้ีผลนบัแต่วนัยื่นค าขอ และในการนี ้บริษัทจะออกหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูข้อภายในสิบส่ี (14) วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัค าขอ 

ขอ้ 13. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้  
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่นอ้ยกว่าสิบส่ี (14) วนั 
ก่อนวนัเริ่มงดลงทะเบียนการโอนหุน้ 
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หมวด 3 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ขอ้ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณา 
การเลือกตัง้ และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ  
กรรมการผูจ้ดัการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 15. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ  

ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 16. บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 

ขอ้ 17. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัทไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา  
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 19. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได  ้

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล 
ซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน 

 บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจ านวนกรรมการที่
เหลืออยู่ 
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ขอ้ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง 
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 23. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมายจดัส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอื่นใด และก าหนดวนันดั
ประชมุเรว็กว่านัน้ก็ได ้

 เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปจะร่วมกันรอ้งขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได ้โดยตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาไปดว้ย และ
ใหป้ระธานกรรมการเรียกและก าหนดวนันดัประชมุภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชมุคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งรอ้งขออาจร่วมกันเรียกและก าหนด
วนัประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่รอ้งขอไดภ้ายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

 ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน
กรรมการ กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจรว่มกนัเรียกประชมุคณะกรรมการได ้

ขอ้ 24. องคป์ระชมุในการประชมุคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 25. คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหนา้ที่ด  าเนินการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท และตามมติของที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ และมีอ านาจกระท าการใด ๆ 
ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวนัน้ 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ใหก้รรมการสอง (2) ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญ 
ของบรษิัท และคณะกรรมการอาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนับรษิัทได ้

ขอ้ 26. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผูจ้ดัการทั่วไป หรือต าแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม  
เพื่อจดัการกิจการของบรษิัทภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการก็ได ้

 ผู้จัดการทั่วไปหรือต าแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วอาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการได ้

ขอ้ 27. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหต้ัดสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่ง 
มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดส่้วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงชีข้าด 
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ขอ้ 28. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดส่้วนเสียในสญัญาที่บริษัทท าขึน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรือลดลงในบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ 

ขอ้ 29. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครัง้ทุกสาม (3) เดือน ทั้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการอาจ
ด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยใหถื้อว่าที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานท่ีจดัการประชมุ 

ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน  
ในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเขา้เป็นกรรมการในบรษิัทเอกชนอื่น
หรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชนข์องตนเองหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

ขอ้ 31. การประชมุคณะกรรมการของบรษิทั ใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ 
ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 32. ภายใตบ้งัคบักฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด คณะกรรมการมีอ านาจที่จะขายหรือจ านองอสังหาริมทรพัยใ์ด ๆ ของบรษิัท 
หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยใ์ด ๆ ของบรษิัทกว่าสาม (3) ปีขึน้ไป หรือให ้หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล 
หรือมอบขอ้พิพาทใด ๆ ใหอ้นญุาโตตลุาการ 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด ทัง้นี ้การประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้อาจด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยใหถื้อว่าที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานท่ีจดัการประชมุ 

ขอ้ 34. ใหม้ีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่ง  (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามญัดงักล่าว ใหก้ระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราว
อื่น ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ
เขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี  ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุ 
ผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือ 
ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้  (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผูถื้อหุน้ที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุ้นโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงคห์รือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแลว้   
ตามหลักเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนด  ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36  ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ  
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ  
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ 
นายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ ์
ที่นายทะเบียนก าหนดติดต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง  (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุ
เป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส่้ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี ้ไม่จ าเป็นต้องครบ 
องคป์ระชมุ 

ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะหรือด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความ
ปลอดภยัและเชื่อถือไดว้่าการมอบฉนัทะนัน้ไดด้  าเนินการโดยผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนด และท า
ตามแบบที่นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนด และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหย้ื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือส่งขอ้มูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส ์(กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส)์ใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไวก้่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้  
ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่
เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนดไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชมุดว้ย 
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ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ 
ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มิได ้นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมายให้ 
บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

หมวด 5 

การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ขอ้ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได ้ดว้ยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 42. บรษิัทอาจเสนอขายหุน้ท่ีเพิ่มขึน้ โดยการออกหุน้ใหม่ทัง้หมดหรือบางส่วนได ้และอาจจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วน
จ านวนที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่ก่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้  
โดยเป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้ดว้ยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลง หรือลดจ านวนหุน้ให้
นอ้ยลง โดยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 ทัง้นี ้บรษิัทจะลดทนุลงไปใหต้  ่ากว่าจ านวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทนุทัง้หมดไม่ได ้

ขอ้ 44. เมื่อบริษัทประสงคจ์ะลดทุน ตอ้งมีหนงัสือแจง้มติการลดทนุไปยงัเจา้หนีข้องบรษิัทท่ีบริษัททราบภายในสิบส่ี (14) วนันบั
แต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติ โดยก าหนดเวลาใหส่้งค าคดัคา้นภายในก าหนดสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้
มตนิัน้ และใหโ้ฆษณามติดงักล่าวในหนงัสือพิมพห์รือทางส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนดภายใน
ก าหนดเวลาสิบส่ี (14) วนัดว้ย 
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หมวด 6 

เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ขอ้ 45. หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ 
แห่งทอ้งที่ฉบับหนึ่งหรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนดสาม (3) วันติดต่อกัน และจดัใหม้ี 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่มีมติเช่นว่านัน้ 

ขอ้ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นครัง้คราวได ้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไร
พอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

ขอ้ 47. เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะไดม้ีก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นส าหรบัหุน้บรุมิสิทธิ 

ขอ้ 48. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ย 
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากทนุส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทนุส ารองอื่น 

หมวด 7 

หุ้นกู ้

ขอ้ 49. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์

 มติใหอ้อกหุน้กูต้ามวรรคหนึ่ง ตอ้งใชม้ติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมวด 8 

สมุดบัญชี และการสอบบัญช ี

ขอ้ 50. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุ 31 ธันวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 51. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไวใ้หถ้กูตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

ขอ้ 52. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างนอ้ยที่สดุหนึ่ง (1) ครัง้ทกุรอบสิบสอง (12) เดือน อนั
เป็นรอบปีในทางบญัชีเงินของบรษิัท 

ขอ้ 53. คณะกรรมการจะตอ้งจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดุล และบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการจะตอ้งจดั
ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 54. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 55. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้
มติทัง้หมดของที่ประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
มอบหมายใหบุ้คคลใดท าหนา้ที่เก็บรกัษาไวใ้นทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ให้ 
นายทะเบียนทราบก่อน 

ขอ้ 56. ผูส้อบบญัชีใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเขา้ต าแหน่งอีกก็ได้ 

ขอ้ 57. ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ขอ้ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในต าแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็น
ต าแหน่งผูส้อบบญัชีของบรษิัทไม่ได ้

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ และ
ปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุ้น และใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ
บรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวด 9 

บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 60. ดวงตราของบรษิัทใหม้ีลกัษณะดงันี ้

 

 

 

ขอ้ 61. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  
ซึ่งสินทรัพย ์ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการ  
ที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนแลว้แต่กรณี  
ใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 

ขอ้ 62. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหนา้ที่ตอ้งส่งหนังสือหรือเอกสารใหแ้ก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนีข้องบริษัท  
หากบุคคลดงักล่าวไดแ้จง้ความประสงคห์รือยินยอมใหส่้งหนงัสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทหรือ
คณะกรรมการอาจส่งหนงัสือหรือเอกสารนัน้โดยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันีก้  าหนดใหบ้คุคลใดมีหนา้ที่หรือจะบอกกล่าว เตือน แจง้ความ หรือโฆษณาขอ้ความใด
เก่ียวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณา 
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่นายทะเบียนก าหนด 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการทีบ่ริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตัวเองได ้สามารถเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการท่านใดท่านหนึ่งต่อไปนีเ้ข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้ดงันี ้

ชื่อ-สกลุ นางสาววรางคณา อัครสถาพร 

ต าแหน่ง - กรรมการมีอ านาจลงนาม 
 - ผูจ้ดัการใหญ่ 
 - กรรมการคณะกรรมการลงทนุ 
 - กรรมการบรหิารความเส่ียง 
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 45 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  
15 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ 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 านาจลงนาม บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็ม ซี จ ากดั 
5 พฤศจกิายน 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
9 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ ดจิิทลั จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์1 จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์2 จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ อลัไลแอนซ ์3 จ ากดั 
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัท พีเค แลนด ์โฮลดิง้ จ ากดั 
29 ธันวาคม 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการมีอ านาจลงนาม บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ  จ ากดั 
25 มกราคม 2565 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท แอ๊บเซอลทูโยคะ  จ ากดั 
30 เมษายน 2565 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท เซนตเิมนทลั (ประเทศไทย)  จ ากดั 
4 กมุภาพนัธ ์2565 – ปัจจบุนั  - กรรมการ บรษิัท ชารจ์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
บรษิัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

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 

พ.ศ. 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิทีเค โฟร ์จ ากดั 

พ.ศ. 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิทีเค ทรี จ ากดั 

พ.ศ. 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ  บรษิัท สิร ิทีเค ท ูจ ากดั 

พ.ศ. 2560 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิทีเค วนั จ ากดั 

พ.ศ. 2561 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิสมารท์ ท ูจ ากดั 

พ.ศ. 2560 – ตลุาคม 2564 - กรรมการ บรษิัท สิร ิเวนเจอรส์ จ ากดั 

ไม่มีส่วนไดเ้สีย ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

 

  



เอกสารแนบ 7 

3/4 

 

ชื่อ-สกลุ นายกติตชิัย รักตะกนิษฐ ์

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 - กรรมการบรรษัทภิบาล 
สญัชาต ิ ไทย 
อาย ุ 63 ปี 
ที่อยู่ เลขที่ 11 ซอยพฒันเวศม ์5 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
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 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุน่ที่ 26  
 สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประสบการณ ์  
กลุ่มบรษิัท  
17 พฤษภาคม 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
11 สิงหาคม 2563 – ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
4 ธันวาคม 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบรรษัทภิบาล บรษิัท เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 

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

พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ,  
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, 
กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิทั แสนสิร ิจ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทอื่น 
 

พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท ล็อกซเล่ย ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บรษิัท ล็อกซเล่ย ์ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร ์จ ากดั 
พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท ล็อกซเล่ย ์อีโวลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิัท แอล เอลิเวเตอร ์แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง จ ากดั 
พ.ศ. 2543 – ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท ฟิลาเท็กซ ์แพลนเนอร ์จ ากดั 
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นายกติตชิัย รักตะกนิษฐ ์(ต่อ) 

ผลงานในอดตี  
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2563 - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท ล็อกซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563 - กรรมการ บรษิัท ไทยฟิลาเท็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท แอล กรีนโซลชูั่น จ ากดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 - กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท เมนสเตย ์พรอ็พเพอรต์ี ้โซลชูั่น จ ากดั 
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559 - คณะกรรมการผงัเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง  
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 - กรรมการ บรษิัท ชลกิจสากล จ ากดั 
ไม่มีส่วนไดเ้สีย ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

 

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 ุ     45  ปี  

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

 อ าเภอ/เขต           ปทุมวนั  จงัหวดั      กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์        10330 หรอื 

  (2)  นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ ์     อาย ุ     63   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           11 ถนน   ซอยพฒันเวศม ์5  ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ   

 อ าเภอ/เขต          วฒันา  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์ 10110 หรอื 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

  
 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566  
ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ืน่ดว้ย 

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 ุ     45  ปี  

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

 อ าเภอ/เขต           ปทุมวนั  จงัหวดั      กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์        10330 หรอื 

  (2)  นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ ์     อาย ุ     63   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           11 ถนน   ซอยพฒันเวศม ์5  ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ   

 อ าเภอ/เขต          วฒันา  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์ 10110 หรอื 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์    

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566  
ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรอืจะพงึเลือ่น
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

 วาระที ่ 1 เรื่องประธานฯ แจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ  

 วาระที ่ 2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผลการด าเนินงานในปี 2565 

 วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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 วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 7 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1. นายธงชยั จริอลงกรณ์ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
2. นายอาทติย ์สุรยิาภวิฒัน์ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
3. นายอภชิาต ิจูตระกลู 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2566 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี  9 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบัปี 2566 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระท่ี  10 พิจารณาอนุมตัิยกเลิกมติเรื่องการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกบั 
การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิธิใหม่) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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วาระที ่ 12 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 14 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่ 15 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 2566  ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110 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 7 

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 7 

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 ุ     45  ปี  

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

 อ าเภอ/เขต           ปทุมวนั  จงัหวดั      กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์        10330 หรอื 

  (2)  นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ ์     อาย ุ     63   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่           11 ถนน   ซอยพฒันเวศม ์5  ต าบล/แขวง คลองตนัเหนือ   

 อ าเภอ/เขต          วฒันา  จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณยี ์ 10110 หรอื 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บา้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน ใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2566  ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษทั เอก็ซ์สปริง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110หรือจะพึงเลือ่นไป
ในวนั 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 

  

  



เอกสารแนบ 7 

หน้า   2   ของจ านวน   6   หน้า 

 วาระที ่ 2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผลการด าเนินงานในปี 2565 

 วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 

     (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. นายธงชยั จริอลงกรณ์ 

   เหน็ดว้ย                           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                       เสยีง   งดออกเสยีง                    เสยีง 

2. นายอาทติย ์สุรยิาภวิฒัน์ 

   เหน็ดว้ย                           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                       เสยีง   งดออกเสยีง                    เสยีง 

3. นายอภชิาต ิจูตระกลู 

   เหน็ดว้ย                           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย                       เสยีง   งดออกเสยีง                    เสยีง 

 วาระที ่ 8 พจิารณาอนุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2566 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 9 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชสี าหรบัปี 2566 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 

 

 



เอกสารแนบ 7 

หน้า   3   ของจ านวน   6   หน้า 

 วาระที ่ 10 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติเรื่องการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกบั 
การปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่) ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 11 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 12 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 13 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 14 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 วาระที ่ 15 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย                        เสยีง    ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                        เสยีง 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถอืเป็น
การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลงมตใิน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

  



เอกสารแนบ 7 

หน้า   4   ของจ านวน   6   หน้า 

 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้
กระท าเองทุกประการ 
 

 

 
                   ลงชื่อ           ผูม้อบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผูร้บัมอบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผูร้บัมอบฉันทะ  

            (          ) 
 
 
 
หมายเหต ุ

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

ใน กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566  ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110 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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 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 8 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 

 ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง 

1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ถือหุ้น (ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือ ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ ส ำเนำบัตร
พนกังำนรฐัวิสำหกิจ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ในกรณีมอบฉันทะ  

1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูม้อบฉนัทะ  พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

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

3) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งลงนำมทัง้สองฝ่ำยแลว้ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด้์วยตนเอง 

1) ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ในกรณีมอบฉันทะ 

1) ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

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

3) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งลงนำมทัง้สองฝ่ำยแลว้ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

1) ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วัน โดยกระทรวงพำณิชย ์ลงนำมโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 
พรอ้มตรำประทบับรษัิท และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ของกรรมกำร 
ผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ และ 

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

4) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ที่ลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรบัรองของนิติบคุคล พรอ้มตรำประทบั 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

1) ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ของกรรมกำร 
ผูม้ีอ  ำนำจที่ไดล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ และ 

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

4) ตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะ ที่ลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำมหนงัสือรบัรองของนิติบคุคล พรอ้มตรำประทบั 

หำกเป็นเอกสำรที่จดัท ำขึน้ในต่ำงประเทศควรมีกำรรบัรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพบับลิค 
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ข้อบังคับบริษทัฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

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

ขอ้ 34. ใหม้ีการประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ การประชมุเชน่ว่านีใ้หเ้รียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญั
ดงักล่าว ใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบรษิัท  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น ๆ ให้
เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อ
กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ต้องระบเุรื่องและเหตผุล
ในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุม ผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36  ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน 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. การประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และ
ใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชมุ 
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ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหย้ื่นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไวก้่อนผูร้ับมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อ
หุน้ ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนั ก่อนการประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัติดต่อกนัก่อน
วนัประชมุดว้ย 

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

ขอ้ 40. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุน้ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มิได ้นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ  ท่ีประชมุใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมาย
ใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่น
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/XPG160512R/#/homepage 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ          และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนยื ่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั ้งแต่ ว ันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิด 
การลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอน 
ที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง 
มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษทั  
เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ด ีชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม  
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 20 – 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

.
3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 
 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ** 
 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสำหรับยนืยนัตัวตนผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขั้นตอนท่ี 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ 
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

.
กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

.
2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

.
3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 
 

.
6 

ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 
.

5 

.
4 

กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 

1 

7 

จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”  
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ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 
 

การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2
ผ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถ 
เปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยูก่ับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ 
ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge  
** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 
 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กดปุ่ม “คําถาม”  
การสอบถามคำถาม 

กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
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แบบฟอรม์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
เป็นรูปเล่ม 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 บรษิัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่า หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคท์ี่จะขอรบัแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี/รายงานประจ าปี  2565 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ง 
ความจ านงขอรบัไดโ้ดยกรอกขอ้มลูของท่านใหช้ดัเจน แลว้ส่ง E-mail มาที่ ir@xspringcapital.com 
เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ าเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 
(แบบ 56-1 One Report) ใหท้่านต่อไป 

 

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

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

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

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

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

  
 

mailto:ir@xspringcapital.com

