หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพฯ ลุมพินี พาร์ค
เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ให้ควำมสำคัญต่อควำมเป็ นส่วนตัวและควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
รวมทั้งกฎหมำยและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท ฯ ขอแจ้งกำรดำเนินกำรของบริษัท ฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและ
สิทธิของท่ำนภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว ดังนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ จะเก็บรวบรวม
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ว นบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ ผู้ถื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์
ในกำรจัดกำรประชุม ผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตนของผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ฯ
จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ำน ดังต่อไปนี ้
ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ
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ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
ข้อมูลวันเกิด อำยุ และเพศ
สัญชำติ
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
จำนวนหุน้
เลขที่บญ
ั ชีธนำคำร
เสียง ภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหวจำกกำรบันทึกวิดีโอภำยในกำรประชุม
ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อและกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือหมำยเลขไอพี
(IP Address) กรณีเป็ นกำรรับชมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

ในกรณี ท่ีมีกำรมอบอำนำจ บริษัท ฯ จำเป็ นต้องขอสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ถื อหุ้น และผู้รับมอบฉั น ทะ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ดัง ที่ ก ล่ ำ วไว้ข้ำ งต้น ซึ่ ง อำจมี ข้อ มู ล ศำสนำอั น เป็ น ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วำมอ่ อ นไหวปรำกฏอยู่ ใ น
บัตรประจำตัวประชำชน และบริษัทฯ ไม่มีควำมประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่ำว โดยท่ำนเจ้ำของข้อมูลสำมำรถปิ ดทับข้อมูลส่วนนัน้ ได้
อีกทัง้ บริษัทฯ จะมีกำรบันทึกและถ่ำยทอดภำพและเสียงในกำรประชุมครัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยและ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ บริษัทฯ อำจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนทำง 3 ช่องทำงดังต่อไปนี ้
ก)
ได้รบั โดยตรงจำกข้อมูลที่ท่ำนมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ข)
ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลที่สำม เช่น ผู้ถือหุ้น (ในกรณี ท่ีท่ำนเป็ นผู้รับมอบฉันทะ) ผู้รับมอบฉัน ทะ
(ในกรณีท่ีท่ำนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ) หรือผ่ำนระบบของบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐำนะ
นำยทะเบียนของบริษัทฯ เฉพำะในกรณีท่มี ีควำมจำเป็ นด้วยวิธีกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
ค)
ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอัตโนมัติเมื่อท่ำนทำคำสั่งหรือใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฯ กรณี เป็ น
กำรรับชมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี ้ ก่อนที่ท่ำนจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ท่ำนต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ทรำบและอนุญำตให้บริษัทฯ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ตำมประกำศเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีไ้ ด้
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2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน การประมวลผล และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เรียก จัดให้มี และดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงใช้ประกอบกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงกำรยืนยันตัวตนของท่ำน
เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ฯ และตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือ เพื่อจัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ให้แก่ท่ำนผู้ถือหุน้
ตำมที่ได้รบั แจ้ง
อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรข้ำงต้น เช่น กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ช ย์ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ ผู้ดู แ ลระบบกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้น
อันเป็ นไปตำมกรอบที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยอื่นใด
กำหนด
เพื่อกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ หรือกำรจัดทำกิจกรรมของบริษัท ฯ ทั้งนี ้ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
เป็ นไปภำยใต้ขอบเขตของประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมำยตำมควำมสมเหตุส มผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลอำจคำดหมำยได้
3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนีต้ ลอดระยะเวลำที่กำหนดไว้
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และตำมควำมจำเป็ นของกำรใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี ้ ไม่เกิน
ระยะเวลำ 10 ปี นับจำกวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 และเมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะทำลำยหรือทำให้ขอ้ มูล
นัน้ ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้
4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภำยใต้บังคับของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและประกำศเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ท่ำนมีสิทธิในฐำนะ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
4.1 เพิกถอนควำมยินยอมที่ได้ไห้ไว้กับบริษัท ฯ เพื่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน
4.2 ขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัท ฯ รวมถึงขอให้เปิ ดเผยถึง
กำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
4.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษัท ฯ รวมทั้งขอให้บริษัท ฯ ส่งหรือโอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยัง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
4.4 คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
4.5 ขอให้บริษัทฯ ดำเนินกำรลบ ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้
4.6 ขอให้บริษัทฯ ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน
4.7 ขอให้บริษัทฯ ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ให้ถกู ต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
5. รายละเอียดการติดต่อ
หำกท่ำนมีควำมประสงค์จะใช้สิทธิ ท่ีเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ว นบุคคลของท่ำ น หรือประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียน หรือ
มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใต้ประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี ้ สำมำรถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ท่:ี
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บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน):
• เลขที่ 59 สิริ แคมปั ส อำคำร ดี ชัน
้ 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
• โทร: 66 (0) 2030 3730
• อีเมล ir@xspringcapital.com
เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection officer: DPO)
• เลขที่ 59 สิริ แคมปั ส อำคำร ดี ชัน
้ 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
• โทร 66 (0) 2030 3730
• อีเมล dpo@xspringcapital.com
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เอกสารแนบ
1

สำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

2

แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)

3

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code)

4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมกำหนดวำระ

5

ประวัติและรำยละเอียดของผูส้ อบบัญชี

6

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ และกำรเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ
•

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

•

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

•

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หมายเหตุ ในกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ
แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
7

หนังสือแจ้งรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องใช้เพื่อเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้

8

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และวิธีกำรลงคะแนนเสียง

9

แผนที่สถำนที่จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565

10

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เป็ นรูปเล่ม
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บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 59 สิริ แคมปั ส อำคำร ดี ชัน้ 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทร: 66 (0) 2030 3730 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460 www.xspringcapital.com
1 เมษำยน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้จดั ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565
ในวันที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมครำวน์ 1-4 ชัน้ 21 โรงแรมครำวน์ พลำซ่ำ กรุงเทพฯ ลุมพินี พำร์ค
เลขที่ 952 ถนนพระรำมสี่ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ได้จัดขึน้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 โดยมีสำเนำรำยงำนกำรประชุม
ปรำกฏตำมเอกสารแนบ 1
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น
กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2564 ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ที่ ไ ด้จัด ส่ ง ให้กั บ ผู้ถื อ หุ้น พร้อ มกั บ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ในครั้ง นี ้ โดยมี ร ำยละเอี ย ดตำมที่ ป รำกฏใน
เอกสารแนบ 3
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังกล่ำว
กำรลงมติ
วำระนีไ้ ม่มีกำรลงมติผถู้ ือหุน้ เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว
รำยละเอียดปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรำยละเอียดตำมที่
ปรำกฏในเอกสารแนบ 3
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535”) มำตรำ 116 และข้อ บัง คับของบริษัท ฯ ข้อ 48 ก ำหนดให้บ ริษัท ฯ ต้อ งจัด สรรกำไรสุทธิ ป ระจ ำปี ส่วนหนึ่ง ไว้เป็ น
ทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวน
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 109,956,604 บำท (คิดเป็ นร้อยละ 2.14) และ
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ ยังมีผลขำดทุนสะสมอยู่ 7.4 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด
ตำมที่ปรำกฏในเอกสารแนบ 3
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมอยู่
7.4 ล้ำนบำท
กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ำยเงินปั นผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภำพคล่อง
เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
37.04 ล้ำนบำท และมีกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในปี ท่ีเข้ำกำไรสะสม 23.33 ล้ำนบำท หักขำดทุนสะสมยกมำ 44.45 ล้ำนบำท
โดยกำไรสุทธิท่ีเหลือ 15.92 ล้ำนบำท ให้กันไว้เป็ นกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนและกำรขยำยธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนำคต โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสารแนบ 3
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ง ดจ่ ำ ยเงิ น ปั นผล
จำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 เพื่อนำกำไรสุทธิ (ภำยหลังหักขำดทุนสะสม) กันไว้เป็ น
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต
กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สำมำรถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อ เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทฯ ได้ในระหว่ำงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2565 โดยแจ้งให้
ผู ถ้ ือ หุ น้ รับ ทรำบผ่ำ นระบบข่ำ วของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (“ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) และเว็บ ไซต์ข องบริษ ัท ฯ
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรำกฏว่ำ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็ น
กรรมกำรของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด
ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของทุก ๆ ปี กรรมกำรจำนวนหนึ่งในสำม
จะต้องพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมกำรซึ่งครบกำหนด
ตำมวำระสำมำรถรับกำรเลือกตัง้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกก็ได้
ปั จจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งสิน้ 9 ท่ำน ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีกรรมกำรที่ตอ้ งพ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ ได้แก่
1. นำยธนำรักษ์ พงษ์เภตรำ

2. นำยกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

-

กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (ซึ่ง ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจำรณำคุณสมบัติข อง
กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว เห็นว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่ง พระรำชบัญ ญัติบ ริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรบริษัทตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถที่จะช่วยพัฒนำบริษัทฯ ได้ จึงได้เสนอชื่อ
กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนข้ำงต้นให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กลับเข้ำเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
บุคคลที่ถกู เสนอชื่อให้เป็ นกรรมกำรอิสระจะสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
8/15

รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมกำร สัดส่วนกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชุดย่อยในรอบปี ท่ีผ่ำนมำ
สัดส่วนกำรถือหุน้ กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษัทอื่น และควำมสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์
วิธีกำรสรรหำปรำกฏตำมเอกสารแนบ 4
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบระมัดระวังแล้วว่ำกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนมีคุณสมบัติท่ีเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ คณะกรรมกำร
(ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจำรณำเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง
ตำมวำระ ซึ่งได้แก่ 1) นำยธนำรักษ์ พงษ์เภตรำ 2) นำยกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ และ 3) นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น ให้กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง
กำรลงมติ
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระรำชบัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่ำ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรให้เป็ นไปตำมมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำตรำ 90 วรรค 2 แห่ง พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ก ำรอนุม ัติก ำรจ่ำ ยค่ำ ตอบแทนกรรมกำรจะต้อ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนได้พิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรโดยพิ จ ำรณำกลั่ น กรอง
อย่ำ งละเอีย ดถึงควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ และเปรีย บเทียบอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดีย วกัน รวมถึง พิจำรณำ
จำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
สำหรับปี 2565 รวมกันเป็ นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
องค์ประกอบค่ำตอบแทน
•

•

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
- ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้รบั ค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็ น 2 เท่ำ ของกรรมกำรอื่น ๆ
- กรรมกำรอื่น ๆ จะได้รบั ค่ำตอบแทนรำยเดือนจำนวน 25,000 บำทต่อเดือน
ค่ำเบีย้ ประชุม
ประธาน (บาท/ครั้ง)

กรรมการ (บาท/ครั้ง)
(เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม)

คณะกรรมกำรบริษัท

30,000

20,000

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

30,000

25,000

คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ

25,000

20,000

คณะกรรมการ
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•

ค่ำตอบแทนอื่นๆ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนในปี ท่ผี ่ำนมำ
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2564 รวมกันเป็ นจำนวนไม่เกิน
9,000,000 บำท ซึ่ ง ค่ ำ ตอบแทนดัง กล่ ำ วประกอบด้ว ย ค่ ำ ตอบแทนรำยเดื อ น ค่ ำ เบี ้ย ประชุม และโบนัส กรรมกำร โดยไม่ มี
ค่ำตอบแทนอื่น ทัง้ นี ้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่จ่ำยจริงในปี 2564 รวมทัง้ สิน้ เท่ำกับ 9,000,000 บำท
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรจะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้ ประชุม และโบนัสในฐำนะกรรมกำร
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรลงทุน
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
5. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
(ขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี / รำยงำนประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ภำยใต้หัวข้อ “คณะกรรมกำรชุดย่อย” โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสารแนบ 3)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งประกอบด้ว ย
ค่ำ ตอบแทนรำยเดือ นและค่ำเบี ย้ ประชุม สำหรับ ปี 2565 รวมกัน เป็ น จำนวนไม่เกิน 7,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียดตำมที่
คณะกรรมกำรเสนอ
กำรลงมติ
มติในวำระนี ใ้ ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถื อหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมำประชุม
วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ท่ีประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรโดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจำก บริษัทสำนักงำน อีวำย จำกัด ตำมรำยชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผูส้ อบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2565
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1.

นำงสำวรัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3734 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ)

2.

นำงสำวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4499 และ/หรือ
(เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ มำแล้วเป็ นเวลำ 1 ปี ตัง้ แต่ปี 2564)

3.

นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4951 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ)

4.

นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5315
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ)

ผูส้ อบบัญชีขำ้ งต้นมีประวัติกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่ำงดี และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กั บ บริ ษั ท ฯ/บริ ษั ท ย่ อ ย/ผู้บ ริ ห ำร/ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ บุ ค คลดัง กล่ ำ วแ ต่ อ ย่ ำ งใด จึ ง มี ค วำมเป็ น อิ ส ระ
ในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรโดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็ นเงินจำนวน 1,100,000 บำท โดยไม่รวมค่ำบริกำรอื่น
ทัง้ นี ้ ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 เป็ นเงินจำนวน 1,000,000 บำท
อนึ่ ง ผู้สอบบัญชี ดังกล่ ำวเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษั ทย่ อยด้วย (โดยมี รำยละเอี ยดเกี่ ยวกับผู้สอบบัญชี ปรำกฏตำม
เอกสารแนบ 5)
กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 136 กำหนดว่ำ บริษัทจะเพิ่มทุนจำกจำนวนที่จดทะเบียน
ไว้แล้วได้โดยกำรออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึน้ ก็ต่อเมื่อหุน้ ทั้งหมดได้ออกจำหน่ำยและได้รบั ชำระค่ำหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหนุ้ ยัง
จำหน่ำยไม่ครบ หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้อง
ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจำหน่ำยตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 140
ก่อนที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำมที่ระบุไว้ในวำระที่ 11 และ 12 ต่อไป
บริษัทฯ จึงมีควำมประสงค์ท่ีจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 560,962,629.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิ ม จ ำนวน 5,129,173,402.50 บำท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นใหม่จ ำนวน 4,568,210,773 บำท มูลค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 0.50 บำท
โดยกำรตัดหุน้ สำมัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จำหน่ำยจำนวน 1,121,925,259 หุน้ และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้
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"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 4,568,210,773 บำท
แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่ำหุน้ ละ

:

หุน้ สำมัญ

:

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

(สี่ พั น ห้ ำ ร้อ ยหกสิ บ แปดล้ำ นสองแสนหนึ่ ง หมื่ น เจ็ ด ร้อ ย
เจ็ดสิบสำมบำท)
9,136,421,546 หุน้
(เก้ำพันหนึ่งร้อยสำมสิบหกล้ำนสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อย
สี่สิบหกหุน้ )
0.50 บำท
(ห้ำสิบสตำงค์)
โดยแยกออกเป็ น
9,136,421,546 หุน้
(เก้ำพันหนึ่งร้อยสำมสิบหกล้ำนสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อย
สี่สิบหกหุน้ )
- หุน้ "

ในกำรนี ้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ ัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมำยเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรลงนำมในคำขอ หรือในเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ กำรยื่ น ขอจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ กั บ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ กำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำว
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ รวมทั้ง
มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตำมคำแนะนำหรือคำสั่งของนำยทะเบียนหรือ
เจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำแล้ว เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ำรณำอนุมัติ (ก) กำรลดทุน จดทะเบี ย น
ของบริษัทฯ จำนวน 560,962,629.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
4,568,210,773 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท โดยกำรตัดหุน้ สำมัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จำหน่ำยจำนวน 1,121,925,259 หุน้
(ข) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน และ (ค) กำรมอบอำนำจ
ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข้ อ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมที่บริษัทฯ ได้มีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ซึ่งขณะนัน้
บริษัทฯ ยังไม่สำมำรถคำนวณอัตรำที่จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ ที่ อ อกให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ฯ ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น แต่ ละรำยถื อ อยู่ (Rights Offering)
ภำยใต้โครงกำร XPG-W4 (“โครงการ XPG-W4”) ได้ ต่อมำเมื่อบริษัทฯ สำมำรถคำนวณรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่
ได้แล้ว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใต้โครงกำร
XPG-W4 และได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใต้โครงกำร XPG-W4 ทรำบแล้ว ซึ่งเมื่อมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และ/หรื อ อัต รำกำรใช้สิท ธิ ใหม่ ข องใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ภำยใต้โครงกำร XPG-W4 ดัง กล่ ำ ว ส่ ง ผลให้หุ้น ที่ ร องรับ กำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใต้โครงกำร XPG-W4 นัน้ ไม่เพียงพอ
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บริษัทฯ จึงมีควำมประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 805,326,591 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 4,568,210,773 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,373,537,364 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน
1,610,653,182 หุ้น มูลค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 0.50 บำท เพื่ อ รองรับ กำรใช้สิท ธิ ตำมใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จะซือ้ หุ้น สำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ (โครงกำร XPG-W4) และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 5,373,537,364 บำท (ห้ำพันสำมร้อยเจ็ดสิบสำมล้ำนห้ำแสนสำมหมื่นเจ็ดพันสำมร้อย
หกสิบสี่บำท)
แบ่งออกเป็ น

: 10,747,074,728 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้ำนเจ็ดหมื่นสี่พนั เจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุน้ )

มูลค่ำหุน้ ละ

: 0.50 บำท

(ห้ำสิบสตำงค์)
โดยแยกออกเป็ น

หุน้ สำมัญ

: 10,747,074,728 หุน้ (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้ำนเจ็ดหมื่นสี่พนั เจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: - หุน้ "

ในกำรนี ้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ ัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมำยเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรลงนำมในคำขอ หรือในเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ กำรยื่ น ขอจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์สนธิ ข องบริ ษั ท ฯ กั บ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำว
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ รวมทัง้
มี อ ำนำจในกำรด ำเนิ นกำรใด ๆ ตำมที่ จ ำเป็ นและเกี่ ยวเนื่ องกับกำรด ำเนิ นกำรดังกล่ ำวตำมที่ เห็ นสมควร และเพื่ อให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตำมคำแนะนำหรือคำสั่งของนำยทะเบียน
หรือเจ้ำหน้ำที่
โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมัติ (ก) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท ฯ จ ำนวน 805,326,591 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 4,568,210,773 บำท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ำนวน
5,373,537,364 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,610,653,182 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ (โครงกำร XPG-W4)
(ข) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) กำรมอบอำนำจ
ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
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กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจำกกำรเพิ่ มทุน ตำมวำระที่ 11 ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้มี ม ติ เ กี่ ย วกับ กำรจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงิน โดยอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรร
หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จ ำนวนไม่ เ กิ น 1,610,653,182 หุ้น มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 0.50 บำท เพื่ อ รองรับ กำรปรับ สิ ท ธิ
ของใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ภำยใต้โครงกำร XPG-W4 ตำมข้อ ก ำหนดว่ ำ ด้วยสิ ท ธิ แ ละหน้ำ ที่ ข องผู้อ อกใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ และ
ผูถ้ ือใบแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (“ข้อกาหนดสิทธิ”)
อนึ่ง หำกยังมีหนุ้ สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรรเพื่อรองรับกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใต้โครงกำร
XPG-W4 ตำมข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะต้องดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรตัดหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิง้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมตั ิในเรื่องดังกล่ำวจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิ จำรณำแล้วเห็น สมควรเสนอต่อ ที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้นพิ จำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้น สำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights
Offering) (โครงกำร XPG-W4) ตำมที่เสนอข้ำงต้น
กำรลงมติ
มติในวำระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จำนวนหุน้ เพื่อขอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำเรื่องอื่น

:

ผู้ ถื อหุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะซึ่ ง ถื อหุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
หนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนำคม 2565 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม สำมัญ ผู ้ถื อ หุน้
ประจำปี 2565
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ส่งคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยขอให้ท่ำน
ผูถ้ ือหุน้ ส่งคำถำมพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / หมำยเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ำมี) ที่สำมำรถติดต่อได้มำทำง E-mail:
ir@xspringcapital.com หรือ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึง “สำนัก งำนเลขำนุก ำรบริษัท” มำยัง บริษัท เอ็ก ซ์สปริง แคปปิ ตอล
จำกัด (มหำชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปั ส อำคำร ดี ชัน้ 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
10110 โดยส่งข้อซักถำมดังกล่ำวให้ถึงบริษัทฯ ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565
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จึงเรียนเชิญมำเพื่อเข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ดงั กล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน และสำหรับผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใด
ที่ป ระสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้ผู อ้ ื ่น หรือ กรรมกำรของบริษัท ฯ (กล่ำ วคือ นำงสำววรำงคณำ อัค รสถำพร (ผู จ้ ดั กำรใหญ่) หรือ
นำยอำทิตย์ สุริยำภิวฒ
ั น์ (กรรมกำรอิสระ) โดยที่กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนมิได้ถือหุน้ ในบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
หรือในวำระหนึ่งวำระใดของกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 ในครัง้ นีแ้ ต่อย่ำงใด) เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
กรุณำกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จดั ส่งมำพร้อมนีใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทัง้ กรุณำเตรียมเอกสำรหรือหลักฐำน
เพื่อ แสดงตนในกำรเข้ำ ร่ว มประชุม ตำมรำยกำรเอกสำรที่ แนบมำพร้อ มหนังสื อฉบับนี ้ และน ำมำยื่นต่ อเจ้ำหน้ำที่ ท่ีประธำน
มอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษำรำยละเอียดของวำระกำรประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะดังกล่ำว
กรรมกำรของบริษัท ฯ ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินกำรตำมที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหำก
ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดำเนินกำรตำมที่ได้รบั มอบฉันทะ ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ควำมเสียหำยสำมำรถใช้สิทธิดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับบริษัทฯ
และผูร้ บั มอบฉันทะได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ประสงค์จะยกเลิกกำรมอบฉันทะใด ๆ ท่ำนสำมำรถกระทำได้โดยกำรแจ้งเป็ นหนังสือถึงประธำนกรรมกำร
และนำมำยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ท่ีประธำนมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุมหรืออย่ำงช้ำที่สดุ ก่อนเริ่มกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ
กำรประชุม
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำววรำงคณำ อัครสถำพร)
ผูจ้ ดั กำรใหญ่

หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียน และยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ ณ สถำนที่ประชุมได้
ตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. ของวันประชุม
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยดาเนินการถ่ายทอดจาก
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ ชัน้ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ผ่านระบบ Inventech Connect
กรรมการของบริษัทฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
นายระเฑียร ศรีมงคล

-

กรรมการผูม้ ีอานาจ
ประธานคณะกรรมการบริษัท,
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวันจักร์ บุรณศิริ

- กรรมการผูม้ ีอานาจ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

นายพินิจ พัวพันธ์

- กรรมการผูม้ ีอานาจ
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

นายไพโรจน์ บุญคงชื่น

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

-

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

- กรรมการผูม้ ีอานาจ
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นายอาทิตย์ สุรยิ าภิวฒ
ั น์

นายสเตฟาน เดอ เบียทส์

-

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจานวน 9 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมดจานวน 9 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
เริ่มการประชุม
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทาหน้าทีเ่ ป็ น ประธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
พร้อมทัง้ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดจากบริษัทฯ
ผ่านระบบ Inventech Connect
สาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุม (ทัง้ ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจานวน 65 ราย รวมจานวนหุน้
ได้ทั้งสิน้ 761,276,993 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 46.0305 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว ทั้ง หมดของบริษัท ฯ ซึ่ง ครบเป็ น องค์
ประชุม ตามข้อ บัง คับ ของบริษ ัท ฯ จึง ขอเปิ ด การประชุม วิส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ พิ จารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นาส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
หลั ง จากนั้ น ประธานฯ ได้แ นะน าคณะกรรมการบริษั ท ฯ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พร้อ มทั้ ง ได้ม อบหมายให้น างพรพิ ล าศ
หาญชาญพานิชย์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูแ้ จ้งวิธีปฎิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้ชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี ้
•

ในการลงคะแนนเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ เลือกวาระที่ตอ้ งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ ระบบจะแสดงปุ่ มสาหรับ การออกเสี ย ง
ลงคะแนน ทั้ง หมด 4 ปุ่ ม คื อ “1. เห็ น ด้ว ย (สี เ ขี ย ว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสีย ง (สีสม้ ) และ 4. ยกเลิก
การลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)”
หากทาการเลื อ ก "ไม่ ส่ง การออกเสี ย งลงคะแนน" หรื อ “ไม่ อ อกเสี ย งลงคะแนน” บริษั ท ฯ จะถื อ ว่ า ท่ า นเห็ น ด้ว ยกับ
วาระนั้น ๆ และการออกเสี ย งลงคะแนนสามารถทาการเปลี่ ย นแปลงได้จ นกว่ า จะมี ก ารแจ้ง ปิ ด การลงคะแนน
กรณี ผู ้ร ับ มอบฉัน ทะ รับ มอบฉัน ทะจากผู ้ถื อ หุ ้น หลายราย ให้ก ดเลื อ กที่ “ไอคอนผู ้ใ ช้ง าน” และกดที่ ป่ ุ ม “สลับ
บัญ ชี ” เพื่ อ เข้า ใช้ง านในบัญ ชี ข องผู้ถื อ หุ้น รายอื่ น ๆ

•

•

ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 1 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน สาหรับ วาระที่ 2, วาระที่ 5.1,
วาระที่ 5.2, วาระที่ 5.3 และวาระที่ 5.4 ต้องได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมา
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ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สาหรับวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีไม่มีผใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
เป็ นเอกฉันท์
•
•

•

•

เมื่อบริษัทฯ ปิ ดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนัน้ ให้ท่ปี ระชุมทราบต่อไป
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ขอ้
ซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคาถามเข้ามาในระบบ
ในกรณีท่ีผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (video conference) ให้กดที่สญ
ั ลักษณ์
ยกมือ (Raise hand) และทาการเปิ ดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รบั สัญญาณให้ถามคาถาม โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคาถามทุกครัง้ อนึ่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ของท่านในฐานะผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผู้รับ มอบฉั น ทะ อาจได้รับ การบั น ทึ ก ในระหว่ า งการสอบถาม หรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ และน าไปใช้เพื่ อ
ประกอบการจัดทารายงานการประชุมนี ้ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมทัง้ เก็บไว้เป็ นหลักฐานตามที่
กฎหมายกาหนด โดยบริษัทฯ จะดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนด
ในกรณีท่มี ีคาถามที่เกี่ยวข้องในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริษัทฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกคาถาม
ตามความเหมาะสม

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด เพื่อทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯ และได้เชิญผูบ้ ริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ ด้วย
หลังจากนัน้ ประธานฯ จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามและขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
โดยมติในวาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ป ระชุ ม มีม ติรั บ รองรายงานการประชุ ม ดัง กล่ า ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ
ด้ ว ยคะแนนเสีย งร้ อ ยละ 100 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนทัง้ สิน้
วาระที่ 3

จานวนเสียง (เสียง)
763,443,874
0
0
0
763,443,874

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูท้ าหน้าที่เสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 กาหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุน้ เพิ่มทุนได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่าย
และได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุน้ ที่ยังจาหน่ายไม่ครบเป็ นหุน้ ที่ตอ้ งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ โดยบริษัทฯ จะต้องตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายและไม่ได้มี
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ก่อนการออกหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว
เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย (ก) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยกาหนดราคา
เสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
และ (ง) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) นัน้
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บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่จี ะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 1,240,302,463.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จานวน 804,632 หุ้น ทั้งนี ้ ภายหลัง
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงเหลือหุน้ สามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ภายใต้โครงการ XPG-W4 จ านวน 825,948,622 หุ้น และบริษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ท่ี จ ะแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

:
:
:

1,239,900,147.00 บาท
2,479,800,294 หุน้
0.50 บาท

:
:

2,479,800,294 หุน้
- หุน้ "

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจในการลง
นามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการ
ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ มีอานาจใน
การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคาแนะนาหรือ
คาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (ก) การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,240,302,463.00 บาท เป็ นทุน
จดทะเบี ยนใหม่ จ านวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่ าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ จด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ XPGW4 จานวน 804,632 หุน้ (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ
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-

นายบุญชู จูระมงคล ได้สอบถามเกี่ยวกับการที่นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ กรรมการบริษัทฯ ได้ทาการ
โอนหุน้ จานวน 60 ล้านหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 15 ล้านหน่วยไปยังบริษัท Merry Way ว่า
การโอนดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการใด และมีประโยชน์กบั บริษัทฯ หรือไม่
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การโอนหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิ ของนายสเตฟาน เดอ เบียทส์
ข้างต้นเป็ นสิทธิส่วนบุคคล และการโอนดังกล่าวนัน้ มิได้เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม อีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ ช้คะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4.
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกั บ การลดทุ น จดทะเบี ย น ตามรายละเอี ย ดที่ เ สนอข้ างต้ น
ทุ ก ประการ ด้ วยคะแนนเสียงร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนทัง้ สิน้
วาระที่ 4

จานวนเสียง (เสียง)
763,444,174
0
0
0
763,444,174

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูท้ าหน้าที่เสนอรายละเอียด
ในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
โดยก่อนจะเข้าสู่วาระการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยละเอียดต่อไปในวาระที่ 5 นัน้ นาย
วันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงข้อมูลภาพรวมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทก่อน โดยปั จจุบนั
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทธุรกิจ
อันได้แก่
•

ธุรกิจหลักทรัพย์ ดาเนินการโดยบริษัท หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด (“กรุ งไทย ซีมิโก้”) ซึ่งเป็ น
บริษัทร่วมของบริษั ทฯ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถื อหุ้นในกรุ งไทย ซีมิโก้ เท่ากับร้อยละ 49.70 และ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนถือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 50
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•

ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน ดาเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษทั ฯ กล่าวคือ บริษัท หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด (เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด)

•

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ดาเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง
เอ เอ็ม ซี จากัด (เดิมชื่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จากัด)

•

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดาเนินการโดยบริษัทย่อย บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จากัด (เดิมชื่อบริษัท เอสอี
ดิจิทลั จากัด)

•

ธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีศกั ยภาพสูง ดาเนินการโดยบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วาง
ไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตัวให้บริษัทฯ รวมทัง้ ช่วย
เสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึน้ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการเพิ่มทุนหลาย ๆ ครัง้ ที่บริษัทฯ มีความจาเป็ น
ในการใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
สาหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนนี ้ ส่วนแรกเพื่อการพัฒ นาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบันของกลุ่ม
บริษัทจานวน 2,300 ล้านบาท ส่วนที่สองเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 4,000 ล้านบาท ส่วนที่สามเพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมที่มีอยู่ในปั จจุบนั จานวน 170 ล้านบาท และส่วนที่
เหลือเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจ
-

สาหรับการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของกลุ่มบริษัทนั้น เป็ นการเพิ่มเงินลงทุนใน
ธุรกิจหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อ
รองรับปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ี สงู ขึน้ มาก ในช่วงสภาวะตลาดที่ผนั ผวนจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปีท่ีแล้ว รวมถึงรองรับการขยายและเติบโตของธุรกิจอื่น ๆ
ของกรุงไทย ซีมิโก้ ที่มีอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา

-

รวมถึงการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจบริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด ซึ่งได้รบั ใบอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ การเป็ นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และได้รบั ความเห็นชอบในการเป็ นผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในช่วงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายสู่
ธุรกิจใหม่ คือ การเป็ นผู้จัด การเงินทุนสิน ทรัพ ย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) และการเป็ น
นายหน้าซือ้ ขาย ค้า และจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ นหน่วยลงทุน (LBDU) ซึ่งขณะนีบ้ ริษัทกาลังอยู่
ระหว่างการดาเนินการเพื่อขอใบอนุญาต

-

และในภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นี ้ บริษัท ฯ เห็น ว่าเป็ น
โอกาสอันดีท่ีจะสรรหาสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่มีศกั ยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อสังหาริมทรัพย์ ในราคาที่เหมาะสมเพื่อนามาบริหารและสร้างกาไรได้ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการขยาย
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ธุรกิจบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็มซี จากัด ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยในการจัดตัง้ บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องใช้ฐานเงิน
ลงทุนที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความร่วมมือกับความเป็ นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อการเติบโตในอนาคต
-

และส่วนสุดท้าย จะเป็ นการขยายธุรกิจการลงทุน ที่บริษัทฯ มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในหุน้ ของบริษัท
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและให้
ความช่ว ยเหลื อ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ก าไร และการเติ บ โตของธุรกิ จ โดยมี เป้ า หมายหลัก ในการน าหุ้น
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือขายในอนาคตในราคาที่น่าพอใจ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ มี
ความสนใจเป็ นพิเศษ ณ ช่วงเวลานี ้ จะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง
และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมองถึงธุรกิจที่จะสามารถ
ช่วยเสริมสร้างและสอดคล้อง (Synergy) กับการดาเนินการของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปั จจุบนั อีกด้วย

-

ในส่วนของขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทตัง้ วงเงินลงทุนไว้ท่ี
4,000 ล้านบาทนั้น บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จากัด ได้ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ในการเป็ นผู้
ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ปั จจุบันได้มีการยื่นไฟล์ลิ่งกับกลต.เพื่อขออนุมัติออก
token digital เป็ นรายแรกของประเทศไทยแล้ว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มระดมทุนและมีดีลต่างๆออกสู่
ตลาดอีกมากมายในครึง่ หลังของปี นี ้ ทัง้ นี ้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อขอใบอนุญาตการ
เป็ น นายหน้าซื อ้ ขายสิ นทรัพ ย์ดิจิ ทัล (Digital Asset Broker) และใบอนุญ าตการเป็ น ผู้ค ้าสิน ทรัพ ย์
ดิจิทลั (Digital Asset Dealer) จากสานักงาน ก.ล.ต. จึงต้องมีทุนเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจรวมถึง
กฎเกณฑ์และความต้องการเงินทุนสภาพคล่องที่อาจมีการบังคับใช้ต่อไปในอนาคต

-

บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างระบบนิเวศน์สินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Ecosystem)
คือการขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ให้ครบวงจร เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบทุกความต้องการในที่เดียว อีกทั้ง
เป็ นการสนับสนุนการเจริญของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทลั ที่ตอ้ งมีการเติบโตควบคู่กันในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จึงจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทลั ด้วย โดยอาจรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงธุรกิจพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชัน ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ธุรกิจการชาระเงินและระบบธนาคารออนไลน์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจะทาให้เงินลงทุนทัง้ สิน้ เติบโตเป็ น 10,000 ล้านใน
อีกสามปี ขา้ งหน้า โดยสัดส่วนการลงทุนจะเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นในธุรกิจหลักทรัพย์ถึง ร้อยละ 44 เป็ นธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนด้านเทคโนโลยีถึง ร้อยละ 40 ในขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมที่เหลือจะมีสัดส่วนการ
ลงทุนกระจายใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 20
จากวิสัย ทัศน์ใหม่ของบริษัท ฯ ในการเป็ นสะพานเชื่อ มต่อระหว่างบริก ารทางการเงินแบบดัง้ เดิม กับโลก
ดิจิทัลใหม่ นี ้ บริษั ทฯ จึ งมุ่งสู่ก ารขยายธุรกิจสิน ทรัพ ย์ดิ จิทัลอย่างเต็ม รู ป แบบ เพิ่ มเติม ไปจากบริการทาง
การเงินที่มีอยู่ในปั จจุบนั ของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล กลายเป็ นกลุ่มบริการทางการเงิน แบบ
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ครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างน่าเชื่อถือได้ทงั้ แบบดัง้ เดิมและแบบดิจิทลั ในที่เดียว โดยเป็ นการประกอบ
ธุรกิจภายใต้อนุญาตจากทางการและแพลทฟอร์มต่างๆที่พร้อมและเกือ้ หนุนกันในกลุ่มบริษัท
นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะ (ก) ออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดย
กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ค) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่ อ เสนอขายให้แก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) และ (ง) ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการพัฒนาและการขยายธุรกิจ
ผ่านการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ มีอ ยู่ในปั จจุบัน ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพ ย์ ธุรกิจ ลงทุน จัดการ
กองทุ น ธุ ร กิ จ บริห ารสิ น ทรัพ ย์ และธุ ร กิ จ ลงทุ น ในสิ น ทรัพ ย์ห รื อ บริษั ท ที่ มี ศัก ยภาพทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั และธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการชาระคืนเงินกูย้ ืมในรูปของตั๋วแลกเงิน และเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนนัน้
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 1,239,900,147.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,129,173,402.50 บาท
โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนใหม่ จานวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทฯ
มีความประสงค์ท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ดังนี ้
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

:
:
:

5,129,173,402.50 บาท
10,258,346,805 หุน้
0.50 บาท

:
:

10,258,346,805 หุน้
- หุน้ "

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็ นผูม้ ีอานาจในการลงนามใน
คาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ของบริษั ทฯ ที่ ต ้องยื่ นต่ อกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทั้งมี อ านาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตาม
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กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรือคาสั่ง
ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (ก) การเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,239,900,147.00
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน
7,778,546,511 หุ ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้หุ ้น ละ 0.50 บาท (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ
-

นางสาวภาวดี วิสารทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่จะนาเงินเพิ่มทุนไปใช้
ดังนี ้
1.

ธุรกิจของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จากัด มีเป้าหมายในการซือ้ หนี ้ในปี
2564 และปี 2565 เป็ นจ านวนเท่ า ใด และส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการแบ่ ง รายได้ (Revenue
Sharing) กับบริษัท แสนสิริ จากัด หรือไม่ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้จากธุรกิจนี ้
ในช่วงไตรมาสใด
ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จากัด ได้เริ่มซือ้
หนีท้ ่ีมีหลักประกันเป็ นบ้านและที่ดิน ซึ่งเป็ นหนีเ้ สียของสถาบันการเงิน ในโครงการแรก ๆ
อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่สงู นัก และการที่บริษัทฯ เลือกที่จะดาเนินการร่วมกับบริษัท แสนสิริ
จากัด เนื่องจากบริษัท แสนสิริ จากัด เป็ นบริษัทเรียลเอสเตทอันดับต้นของประเทศไทย ซึ่งใน
การท า Revenue Sharing กั บ บริษ ัท แสนสิร ิ จ ากัด นั้ น บริษั ท ฯ จะเลื อ กเฉพาะหนี ้ท่ี มี
หลักประกันเป็ นสิ่งปลูกสร้างหรือเป็ นสิ่งที่ บ ริษัท แสนสิริ จากัด มีความชานาญ แต่หากเป็ น
การซือ้ หนีล้ ักษณะอื่นๆ บริษัทฯ อาจดาเนินการเองหรือหาผูท้ ่ีมีความชานาญในธุรกิจนั้นมา
เป็ นหุน้ ส่วน ดังนัน้ รายได้ในปี 2564 และปี 2565 ตามที่ผถู้ ือหุน้ สอบถามนัน้ บริษัทฯ ยังไม่ได้
มีการกาหนดอย่างชัดเจน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั สภาพเศรษฐกิจและขึน้ อยูก่ บั ว่าธนาคารต่าง ๆ มีการ
ขายหนีเ้ สียออกมามากหรือน้อยเท่าใด อย่างไรก็ตาม ในการซือ้ หนีน้ นั้ หากราคาไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ท่บี ริษัทฯ ตัง้ ไว้บริษัทฯ ก็จะไม่ซอื ้

2.

ธุรกิจขายฝากที่ดิน (XSpring เงินติดสปริง) มีเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อปี 2564 และปี
2565 เท่าใด และคาดว่าจะเริ่มเห็นรายได้จากธุรกิจนีใ้ นช่วงไตรมาสใด
ประธานแจ้งให้ท่ีป ระชุมทราบว่า สาหรับ ธุรกิจขายฝากที่ดิน นั้นจะไม่เหมือนกับ ธุรกิจการ
ปล่อยสินเชื่อ โดยบริษัทฯ จะไม่ได้ทาในลักษณะที่เป็ นรายย่อย บริษัทฯ จะเลือกเฉพาะที่ดิน
แปลงใหญ่ และหากมีการนามาขายฝาก บริษัทฯ ก็จะขายออกไป ซึ่งปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวยัง
อยู่ในช่วงเริ่มต้น
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-

นายสุวิทย์ จันทร์อาพร ผู้รบั มอบอานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในปั จจุบัน
บริษัทฯ มีจดุ แข็งด้านใดบ้าง รวมไปถึงความพร้อมของบุคคลากรในการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทลั ที่จะ
ลงทุนจานวน 4,000 ล้านบาท
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ เป็ นบริษัทแรก ๆ ของประเทศที่ดาเนินธุรกิจทางด้าน ICO
Portal และจะมีการขยายธุรกิจทางด้าน Digital Asset Broking และ Digital Asset Dealer ต่อไปอีก
ซึ่งธุรกิจเหล่านีเ้ ป็ นธุรกิจที่ตอ้ งการความรวดเร็วและความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจ
นีม้ านาน จึงทาให้มองเห็นโอกาสต่าง ๆ
สาหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั นัน้ คนทั่วไปอาจมองเป็ นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วธุรกิจนี ้
ยังมีเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ท่ตี อ้ งเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก สิ่งสาคัญที่สดุ ที่ทาให้บริษัทฯ แตกต่าง
จากบริษัทอื่นค่อนข้างชัดเจนคือ การทาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งมี 2 รูปแบบที่ทากันอยู่ในปั จจุบนั อย่าง
แรกเป็ นรูปแบบที่เป็ นธุรกิจที่ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับกฏระเบียบมากนัก
แต่แนวทางของบริษั ทฯ นั้น บริษั ทฯ จะปฏิ บัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่หน่ วยงานที่
ควบคุม ดู แ ลก าหนดเพื่ อ ให้แ น่ ใจว่ า ปฏิ บัติ ได้ถู ก ต้อ ง ในระยะเริ่ม ต้น บริษั ท ฯ อาจมี ข้อ เสี ย เปรีย บ
เนื่องจากถูกกาหนดด้วยกฏระเบียบต่างๆ แต่ในระยะยาวก็จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่า และเชื่อ
ว่าในแง่ของความยั่งยืนบริษัทฯ จะมีมากกว่า

-

นางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามข้อ (ก) ว่า ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้มี
การเจรจากับธุรกิจใดบ้าง และคาดว่ามีโอกาสจะได้เห็นความคืบหน้าเร็วที่สดุ ในช่วงใด
ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในการเจรจากับธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ จะดูผลตอบแทนเป็ นหลัก หาก
ยังไม่ได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทฯ ก็จะยังไม่ตดั สินใจลงทุน โดยปั จจุบนั ก็มีการเจรจา
อยู่กับหลาย ๆ ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนบริษัทฯ ก็ตอ้ งคานึงถึงผลตอบแทนและความแน่นอน
ชัดเจนด้วย

-

นางสาวนันท์นิชา ทองนา ได้สอบถาม ดังนี ้
1.

ความแตกต่างระหว่างการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Broker) การ
เป็ นผูค้ า้ สินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Dealer) และ Exchange
ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า แต่เดิมผูล้ งทุนจะรูจ้ กั เฉพาะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) ตลาดหลัก ทรัพย์เอ็ ม เอ ไอ (mai) New York Stock Exchange NASDAQ หรือ
NYMEX แต่ สาหรับ Digital Asset Exchange นั้นเกิด ขึน้ ได้ง่าย โดยบริษั ท ใดก็ สามารถตั้ง
Exchange ขึน้ มาได้ ดังนัน้ Exchange จึงเป็ นสถานที่ท่ใี ครก็สามารถซือ้ ขายเหรียญต่าง ๆ ได้
และสาหรับนายหน้าซือ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Broker) นัน้ บริษัทที่เป็ นนายหน้า
ซือ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Broker) ไม่จาเป็ นต้องทา Exchange เอง และไม่ตอ้ งมี
ระบบปฏิบตั ิการข้างหลัง แต่จะเป็ นผูต้ ิดต่อกับ Exchange ต่าง ๆ และเป็ นตัวเชื่อมระหว่างผู้
ซือ้ ขายกับ Exchange ส่วนการเป็ นผูค้ า้ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) คือบริษัทที่
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จะรับซือ้ ไว้เองหรือขายเอง โดยที่จะซือ้ ขายบนบัญชีของตนเอง ในขณะเดียวกันการเป็ นผูค้ า้
สินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Dealer) ก็อาจจะเป็ นผูท้ ่ีมาเสริมสภาพคล่องให้กบั เหรียญนัน้ ๆ ด้วย
2.

เนื่องจากปั จจุบันมี Platform ซือ้ ขายและแลกเปลี่ยน Crypto Currency ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจานวนมาก ขอสอบถามจุดแข็งของเอ็กซ์สปริง ดิจิทลั ในการเป็ นนายหน้าซือ้ ขาย
สินทรัพย์ดิจิทลั (XPG Digital Asset Broker) เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด รวมถึงโอกาสใน
การเชื่อมกับ Platform Global Exchange และความคืบหน้าเรื่องการขอใบอนุญาตการเป็ น
นายหน้าซือ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Broker) และใบอนุญาตการเป็ นผูค้ า้ สินทรัพย์
ดิจิทลั (Digital Asset Dealer)
ประธานฯ แจ้ง ให้ท่ี ป ระชุ ม ทราบว่ า ปั จ จุ บัน มี Platform ซื ้อ ขายและแลกเปลี่ ย น Crypto
Currency ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจานวนมาก สาหรับบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ก็ม่นั ใจว่ามี
บริษัทฯ จุดแข็งเพียงพอ โดยจะสามารถบอกได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รบั ใบอนุญาตให้สามารถ
ดาเนินธุรกิจการเป็ นนายหน้าซือ้ ขายสินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Broker) และการเป็ นผูค้ า้
สินทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Dealer) ต่อไป

3.

ขอทราบ Timeline การเปิ ดตั ว Platform ส าหรับ Digital Asset และการใช้ง านจะอยู่ บ น
Platform ERX หรือ Platform ใหม่ของบริษัทฯ เอง
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในเรื่อง Platform ERX นัน้ ERX เป็ นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็ น
Digital Asset Exchange ซึ่งหากบริษั ทฯ จะใช้เทคโนโลยี ของ ERX บริษั ทฯ ก็จะไปอยู่บ น
Exchange นัน้

-

นางเนตรนภิส นันทวิทยา ได้สอบถามว่า Elevated Returns จะร่วมเพิ่มทุนในครัง้ นีด้ ว้ ยหรือไม่ และจะ
มีบทบาทในการบริหารงานต่อจากนีอ้ ย่างไร
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ เป็ นตัวแทนจาก Elevated Returns ซึ่ง
เป็ นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วย สาหรับการเพิ่มทุนนัน้ มี 2 ส่วน ในส่วนของการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) บริษัทฯ ไม่ได้เสนอขายให้ Elevated Returns แต่สาหรับ
การเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) นั้นทาง Elevated Returns มีสิทธิ์ท่ีจะจองซือ้ หุน้ ได้
แต่ Elevated Returns จะจองซือ้ หุน้ หรือไม่จองซือ้ ก็ขนึ ้ อยู่กบั บริษัทฯ เอง

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม อีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติในวาระนีใ้ ช้คะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้ อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้ างต้ นทุก
ประการ ด้ ว ยคะแนนเสีย งร้ อ ยละ 100 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉั นทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนทัง้ สิน้
วาระที่ 5

จานวนเสียง (เสียง)
763,586,974
0
0
0
763,586,974

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้
ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถ้ ื อหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี ้ การที่
บริษั ท ฯ ได้รับ การตอบรับ จากนัก ลงทุน ที่ มี ศัก ยภาพ จะเป็ น การสร้า งความมั่น ใจให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ถึ ง
ความสาเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็ นการเสริมสร้าง
โอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะขยายการดาเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ เพิ่มโอกาสใน
การเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ในการนี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 5.1 และวาระที่
5.2 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระ
ที่ไม่ได้อนุมตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกันที่ได้รบั อนุมตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิก
วาระที่ 5.1

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ดังต่อไปนี ้
โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 4.10 บาท (ซึ่งไม่ต่า
กว่าราคาจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ)
(ก)

จัด สรรหุ น้ สามัญ เพิ ่ม ทุน จ านวน 403,379,000 หุ น้ ให้แ ก่ บริษ ัท แสนสิริ
จากัด (มหาชน) รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 1,653,853,900 บาท

(ข)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 268,918,000 หุน้ ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย
จากัด (มหาชน) รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 1,102,563,800 บาท และ
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(ค)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 363,041,000 หุน้ ให้แก่ นายมงคล ประกิต
ชัยวัฒนา รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 1,488,468,100 บาท

ผู้ ท่ี จ ะได้ รับ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private
Placement) โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครัง้ นีเ้ ป็ นผูล้ งทุนที่มีฐานะทาง
การเงิ น มั่ นคงและมี ศั ก ยภาพในการลงทุ น ในบริ ษั ท ฯ ได้ จ ริ ง รวมทั้ ง มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ หรื อ ศั กยภาพในการอั นเป็ น ประโยชน์ห รื อส่ งเสริม การ
ดาเนิ นงานของบริษั ทฯ และไม่ เป็ นบุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ด เผยข้อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริษั ท จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นี ้ ไม่เข้า
ข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้า หนัก ของหุ้น บริษั ท ฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ("ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ")
ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้น เพื่ อขออนุมัติ ให้บ ริษั ทฯ เสนอขายหุ้น ที่ ออกใหม่ให้แก่บุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครัง้ นี ้ ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เพียง
พอที่จะครอบคลุมปริมาณการซือ้ ขายและราคาซื อ้ ขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุน้ ของ
บริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาท
ต่อหุน้ )
หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดในครัง้ นีเ้ ข้าข่าย
เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุน้ ในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่หา้ ม
ไม่ให้บุคคลที่ได้รบั หุน้ จากการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัดดังกล่าวนาหุน้ ที่ได้รบั
จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุน้ เริ่มทา
การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขาย
หุน้ ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
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รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน
วงจากัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ
บริ ษั ท เอ็ ก ซ์ส ปริ ง แคปปิ ตอล จ ากั ด (มหาชน) ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) และผู้ถื อหุ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ้นที่ ผู้ถื อหุ้นแต่ ละรายถื ออยู่ (Rights
Offering) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ของผูล้ งทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุน้
สามัญ เพิ่ มทุนของบริษัท ฯ ให้แก่บุค คลในวงจากัด (Private Placement) โดยกาหนด
ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะต้องไม่เป็ นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
ลงวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ ได้มี ก ารแก้ไขเพิ่ มเติ ม) รวมถึ งกฎเกณฑ์และ
ประกาศที่เกี่ ยวข้อง หรือมี ลักษณะที่ เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถื อหุ้นของบุคคลผู้ไม่ มี
สัญ ชาติ ไทยตามที่ ระบุไว้ในข้อบังคับ ของบริษั ท ฯ ซึ่งปั จจุบัน อนุญ าตให้บุค คลผู้ไม่ มี
สัญ ชาติ ไทยถื อ หุ้น อยู่ในบริษั ท ฯ ได้ไม่ เกิน ร้อ ยละ 49 ของจานวนหุ้น ที่ จ าหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่ าง
ชัดเจนให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จ โดย (ก) บริษัท แสนสิริ
จากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิรยิ ะประกันภัย จากัด (มหาชน) และ (ค) นายมงคล ประกิตชัย
วัฒนา จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ และมีรายชื่อปรากฏเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุน้ ของบริษัทฯ ก่อนวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้
สามั ญ เพิ่ มทุ นตามสั ดส่ วนการถื อหุ้นที่ ผู้ถื อหุ้นแต่ ละรายถื อ อยู่ (Record Date) ซึ่ ง มี
รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5.2 รวมทั้งบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็ นหนึ่งในผูถ้ ือหุ้นที่มี
สิท ธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษั ทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษั ทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ดาเนิน การจัด สรรหุน้ สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษัท ฯ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่า ง
ชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ดังกล่าวได้สาเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษั ท ฯ จะไม่ด าเนิน การจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนของบริษั ทฯ ให้แก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ในการนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริ ษั ท ฯ มอบหมายเป็ นผู้ มี อ านาจในการ (ก) พิ จ ารณาก าหนด และ/หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทัง้ หมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์
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หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซือ้ และ
วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็ นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ จดั สรร อัตราส่วนใน
การจัดสรร สาหรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ และ
การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) เช่ น
วัต ถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุน ในวงจากัด
(Private Placement) วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข
สัญญา เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ ทัง้ หมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคา
ขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอ
หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ(ค) ดาเนินการใด ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ข้างต้นประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,035,338,000
หุ้ น มูล ค่า ที ่ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่
บุค คลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 3 รายดัง กล่า วข้ า งต้ น โดย
กาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท (ซึ่ง
ไม่ต่ า กว่า ราคาจองซื อ้ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที ่เ สนอขายให้ แ ก่ผู้ ถือ หุ้ น เดิม ของ
บริษัทฯ) ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้ างต้ นทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงร้ อยละ 100
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ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้ นและผู้รับมอบฉั น ทะซึ่งมาประชุ มและมีสิท ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนทัง้ สิน้
วาระที่ 5.2

จานวนเสียง (เสียง)
763,586,974
0
0
0
763,586,974

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผูถ้ ือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิน้
ในอัตราการจัดสรรหุน้ 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ ที่เกิด
จากการคานวณให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิง้ ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกิน
กว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผูถ้ ือ หุ น้ เดิม ที่จ องซื อ้ เกิน กว่า สิท ธิจ ะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ที่จองซื อ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกาหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
ทั้งนี ้ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีผูใ้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) เป็ นจานวนมาก
ซึ่งคิดเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯ รวมจานวน 176,480,402 หุน้ ส่งผลให้บริษัทฯ จะมี
หุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วเพิ่มขึน้ เท่ากับจานวนหุน้ สามัญข้างต้น ("หุ้นสามัญ
ที่เพิ่มขึ้น") โดยผูซ้ ึ่งมีชื่อเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่
ผู ถ้ ือ หุ น้ แต่ล ะรายถือ อยู่ (Record Date) ก็จ ะมีสิท ธิจ องซื อ้ หุ น้ สามัญ เพิ ่ม ทุน ของ
บริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วย ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้องนาหุน้
สามัญ เพิ่ม ทุนที่จ ะจัดสรรไว้เพื่อ รองรับ การปรับ สิท ธิของใบสาคัญ แสดงสิท ธิภายใต้
โครงการ XPG-W4 บางส่วนมาจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพิ่มเติมอีกจานวน 352,960,804
หุน้ เพื่อให้เพีย งพอต่อการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัด ส่ว นการถือ หุน้ ที่ผูถ้ ือ หุน้ แต่ละรายถือ อยู่ (Rights Offering) ในอัต ราการจัด สรร
เดิม กล่าวคือ หุน้ 1 หุน้ สามัญ เดิม ต่อ 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัท ฯ จะจัดสรร
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หุน้ สามัญ เพิ่มทุน ของบริษัทฯ รวมจานวนไม่เกิน 5,731,340,148 หุน้ มูลค่าที่ต ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) และกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุน้
ละ 0.50 บาท ทั ้ง นี ้ ภายหลัง การเสนอขายหุ น้ สามัญ เพิ ่ม ทุน ของบริษ ัท ฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) แล้วเสร็จ
สาหรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้ ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้
เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตาม
สิทธิดงั นี ้
(ก)

ในกรณีที ่ม ีหุ น้ เหลือ จากการจัด สรรให้แ ก่ผู ถ้ ือ หุ น้ เดิม ของบริษ ัท ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็ นจานวนมากกว่าหรือ
เท่ า กับ หุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม จองซื ้อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ บริษั ท ฯ จะจัด สรรหุ้น ที่ เหลื อ
ดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุก
รายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ

(ข)

ในกรณีที ่ม ีหุ น้ เหลือ จากการจัด สรรให้แ ก่ผู ถ้ ือ หุ น้ เดิม ของบริษ ัท ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็ นจานวนน้อยกว่าหุน้
ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่ี
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายโดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
คูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณี ท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้น นั้น ทิ ง้ ทั้งนี ้ จ านวนหุ้น ที่ จ ะได้รับ การจัด สรรจะไม่ เกิ น
จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว

(2)

ในกรณี ท่ียังมีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการ
จัดสรรให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รบั การจัดสรรไม่
ครบตามจานวนหุน้ ที่จองซือ้ นัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ี
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ คูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ น
จานวนหุน้ ที่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร
ในกรณี ท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัด เศษของหุ้นนั้นทิง้ โดยจานวนหุ้นที่จะ
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ได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และ
ชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกิน
กว่ า สิ ท ธิ ต ามวิ ธี ก ารในข้อ (2) นี ้ จนกระทั่ง ไม่ มี หุ้น เหลื อ จากการ
จัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็ นเศษของหุน้
การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผู้
ถือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที ่ ทจ.
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการเข้า ถื อหลักทรัพ ย์เพื่อ ครอบงา
กิจ การ ลงวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่
เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของบุคคลผูไ้ ม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งปั จจุบนั อนุญาตให้บคุ คลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุน้ อยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
อนึ่ ง หากยังมี หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษั ทฯ ตาม
สั ด ส่ ว น ก า รถื อ หุ้ น แ ล ะ ก า รจั ด ส รรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ อ ง ซื ้ อ เกิ น ก ว่ า สิ ท ธิ
(Oversubscription) บริษัทฯ จะต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
ตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมตั ิใน
เรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผูถ้ ื อหุ้นแต่ละรายถือ อยู่ (Rights Offering) ดัง กล่า วข้า งต้น คณะกรรมการ
บริษ ัท ฯ มีสิท ธิใ ช้ด ุล ยพิน ิจ พิจ ารณาไม่เ สนอขายหรือ ไม่ จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผูจ้ องซือ้ รายใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการ
เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็ นผลให้
(ก)

เป็ นการกระทาที่ ขัดต่อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบี ยบข้อบังคับ ใด ๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

(ข)

บริษั ทฯ มี ภาระหรือ หน้าที่ ต ้อ งปฏิ บัติ หรือ ต้องด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม เกิ น
สมควรนอกเหนือจากที่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค)

บริษั ท ฯ มี ภาระค่ าใช้จ่ ายที่ เพิ่ มขึน้ และ/หรือ มี ความเสี่ ยงในด้านต่ าง ๆ เกิ น
สมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รบั หากมีการเสนอขายและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง)

ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กาหนดสาหรับการเสนอ
ขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
19/28

เอกสารแนบ 1

ทัง้ นี ้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมายต่ างประเทศของบริษั ทฯ ค่ าใช้จ่ ายที่ เพิ่ มขึ น้ ของบริษั ทฯ ในการตรวจสอบขอ
คาปรึกษาและข้อแนะนาตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ี
บริษั ทฯ จะได้รับหากมี การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้จองซื อ้ รายหรื อกลุ่ม ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนีบ้ ริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้
จองซือ้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติ
สากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถ
ดาเนินการได้ในเวลานัน้
ในการนี ้ บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะไม่เสนอขาย ไม่จดั สรร รวมถึงปฏิเสธการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษั ท ฯ ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น ของบริษั ท ฯ ซึ่ ง มี ที่ อ ยู่ ใ นการจัด ส่ ง เอกสารนอก
ประเทศไทย ซึ่ ง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติอเมริกนั และมีท่ีอยู่
ในการจัด ส่ งเอกสารนอกประเทศไทย ทัง้ นี ้ บริษ ัท ฯ มีสิท ธิที่จ ะใช้ด ุล ยพิน ิจ ในการ
เปลี ่ย นแปลงรายละเอีย ดต่า ง ๆ ที ่เกี่ ย วข้ อ งตามความเหมาะสม เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การ
กาหนดรายชื่อประเทศที่ ไม่ถูกจากัด สิทธิ และ/หรือ รายชื่ อ ประเทศที่ ถ ูก จากัด สิท ธิ
เพื่ อ ให้ก ารเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ ่ม ทุน ประสบความสาเร็จ โดย บริษั ท ฯ อาจแจ้ง
ข้อ ก าหนด และ/หรือ เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม ในการเสนอขายและจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)
บริษัทฯ กาหนดให้วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั
การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่
(Record Date) ซึ่งเกิดขึน้ ภายหลังการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษัท ฯ แบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้าเสร็จสิน้
ดัง นั้น (ก) บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) (ข) บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
และ (ค) นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จะเป็ นหนึ่งในผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ข้างต้น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถ
ดาเนิ นการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษ ัท ฯ โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้อ ย่า ง
ชัดเจนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จก่อนวันกาหนดรายชื่อ
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ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผูถ้ ือ
หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ในการนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริ ษั ท ฯ มอบหมายเป็ นผู้ มี อ านาจในการ (ก) พิ จ ารณาก าหนด และ/หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทัง้ หมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซือ้ และ
วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็ นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จดั สรร อัตราส่วนใน
การจัดสรร สาหรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ และ
การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) เช่ น
วัต ถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุน ในวงจากัด
(Private Placement) วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข
สัญญา เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้ หมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคา
ขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอ
หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดาเนินการใด ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ข้างต้นประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจัด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ฯ จานวนไม่ เกิ น
5,731,340,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการ
เสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด (Private Placement) ตามวาระก่อนหน้ าเสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น
1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุ น ในราคาหุ้ น ละ 0.50 บาท ตามรายละเอี ย ดที่เสนอข้ างต้ น ทุ ก ประการ ด้ ว ย
คะแนนเสียงร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนทัง้ สิน้
วาระที่ 5.3

จานวนเสียง (เสียง)
763,586,974
0
0
0
763,586,974

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

จัด สรรหุ น้ สามัญ เพิ ่ม ทุน ของบริษ ัท ฯ แบบมอบอานาจทั่ ว ไป (General Mandate)
จานวนไม่เกิน 165,385,167 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนุมตั ิในวาระนี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอาจเป็ นการ
เสนอขายทัง้ จานวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
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อนึ่ ง บุ ค คลในวงจ ากั ด ดั ง กล่ า วจะต้อ งไม่ เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กั น ลงวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (รวมทั้ ง ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) แ ล ะป ระ ก า ศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เรื่อ ง การเปิ ด เผยข้อ มูล และการ
ปฏิบ ัต ิก ารของบริษ ัท จดทะเบีย นในรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องเป็ นผูล้ งทุนที่มีฐานะทาง
การเงิ น มั่ นคงและมี ศั ก ยภาพในการลงทุ น ในบริ ษั ท ฯ ได้ จ ริ ง รวมทั้ ง มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือ ศักยภาพในการอัน เป็ น ประโยชน์ห รือส่ งเสริม การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
ในการนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ในราคาที่ ดีที่ สุด ตามสภาวะตลาดในช่ว งที่ เ สนอ
ขายหุ้น ต่อ ผู ้ล งทุน โดยราคาเสนอขายหุน้ จะต้องเป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
บริษัทฯ และผูถ้ ื อหุน้ โดยรวม ซึ่งราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ ในขณะนั้น และไม่ต่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี ้ ทั้งนี ้ ตามข้อกาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อ ง การอนุญ าตให้บ ริษัท จด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(ก)

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7
วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ นัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ ขายหุน้
นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี ้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วัน
ทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ว่ามีเหตุอนั สมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10
ของราคาที่คานวณได้ขา้ งต้น

(ข)

ราคาที่ ก าหนดโดยผ่ า นกระบวนการที่ เปิ ดให้ผู้ล งทุ น สถาบั น แสดงความ
ประสงค์ท่ี จ ะซือ้ หุ้น ที่ อ อกใหม่ ข องบริษั ท ฯ ณ ระดับ ราคาที่ ต ้อ งการ (Book
Building) ซึ่งผ่านการสารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ของผูล้ งทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากั ด (Private Placement) ตามรายละเอี ย ดข้า งต้น จะต้อ งไม่ เป็ น ผลให้บุ ค คล
ดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
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คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี ก าร
ในการเข้า ถื อ หลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ ครอบงากิจ การ ลงวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลกั ษณะที่เป็ นการ
ฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของบุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งปั จจุบันอนุญาตให้บุคคลผูไ้ ม่ มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ให้แ ก่บ ุค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย
กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใด
จะถึงก่อน
ทั้งนี ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ื อหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ในการนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริ ษั ท ฯ มอบหมายเป็ นผู้ มี อ านาจในการ (ก) พิ จ ารณาก าหนด และ/หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษั ท ฯ ทั้งหมดดัง กล่ า วตามที่ เหมาะสม และเท่ า ที่ ไม่ ขัด หรื อ แย้ง กับ ประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง ซึ่งรวมถึ งการกาหนดและแก้ไขเปลี่ย นแปลงวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้น ที่ มีสิทธิ ได้รับ การจัดสรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Record Date) การก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงวันจองซือ้ และวันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็ นตัว
เงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จานวนหุน้ สามั ญ
เพิ่มทุนที่จดั สรร อัตราส่วนในการจัดสรร สาหรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ และการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) เช่น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรร
หาผู้ล งทุ น ในวงจ ากั ด (Private Placement) วิ ธี ก ารจองซื อ้ และช าระเงิ น (ข) ติ ด ต่ อ
เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอก
กล่าว และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ทั้งหมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จากัดเพีย ง การจดทะเบี ยนที่เกี่ ยวข้องต่อกระทรวง
พาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง การดาเนินการ
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แก้ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงค าขอหรื อ ข้อ ความในเอกสารดั ง กล่ า วที่ เกี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้ หมดดัง กล่าวข้างต้นประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้
และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ต่าง ๆ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจ
ทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่ เกิน 165,385,167 หุ้ น มู ลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท ซึ่งคิดเป็ นจานวนไม่ เกินร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของ
บริษัทฯ ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้ างต้ นทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสี ย งร้ อ ยละ 99.9998 ของจ านวนเสี ยงของผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รับ มอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนทัง้ สิน้
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จานวนเสียง (เสียง)
763,585,725
1,249
0
0
763,586,974

คิดเป็ นร้อยละ
99.9998
0.0001
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 5.4

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 846,483,196 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท เพื่ อ รองรับ การปรับ สิท ธิ ข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ภ ายใต้โครงการ XPGW4 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ถื อ ใบ
แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สามั ญ ของ บริ ษั ท เอ็ ก ซ์ส ปริ ง แคปปิ ตอล จากั ด (มหาชน)
ครั้ง ที่ 4 ("ข้อกาหนดสิทธิ ") ทั้งนี ้ วาระที่ 5.4 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 5.2 หาก
วาระที่ 5.2 ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 วาระที่ 5.4 จะต้องได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เช่นเดียวกัน
หากบริษั ท ฯ มี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เหลื อ จากการจัด สรรเพื่ อ รองรับ การปรับ สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกาหนดสิทธิ บริษัทฯ จะดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิง้ ทัง้ นี ้ บริษัท
ฯ จะขออนุมตั ิในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
หากบริษั ท ฯ มี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะจัด สรรเพื่ อ รองรับ การปรับ สิ ท ธิ ข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกาหนดสิทธิ บริษัทฯ จะดาเนินการขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป เพื่อให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 เป็ นสาคัญ
ในการนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริ ษั ท ฯ มอบหมายเป็ นผู้ มี อ านาจในการ (ก) พิ จ ารณาก าหนด และ/หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ทัง้ หมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซือ้ และ
วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน การชาระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็ นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จานวนหุน้ สามัญเพิ่ม ทุนที่จดั สรร อัตราส่วนใน
การจัดสรร สาหรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ และ
การกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) เช่ น
วัต ถุป ระสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุ นในวงจ ากั ด
(Private Placement) วิธีการจองซือ้ และชาระเงิน (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข
สัญญา เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จาเป็ น
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และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ทัง้ หมดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคา
ขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคาขอ
หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดาเนินการใด ๆ ที่
จาเป็ นและเกี่ ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าว
ข้างต้นประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบอานาจตามที่เสนอข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ
-

นางสาวภาวดี วิสารทะ สอบถามว่า จะทราบผลการปรับสิทธิ อัตราและราคาการ
แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 เมื่อใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ แจ้งให้ ท่ีประชุม ทราบว่า จะทราบผลการปรับสิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ภ ายใต้โครงการ XPG-W4 ในวัน ก่ อ นขึ น้ เครื่ อ งหมาย XR ซึ่ ง เป็ น วัน ที่ 23
กรกฎาคม 2564 (กรณีเป็ นการปรับสิทธิอนั เนื่องมาจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่
(Rights Offering) ในราคาต่ากว่าราคาตลาด)
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยมติใน
วาระนีใ้ ช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจัด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ฯ จานวนไม่ เกิ น
846,483,196 หุ้ น มู ล ค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 0.50 บาท เพื่ อรองรั บการปรั บสิ ท ธิข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการ XPG-W4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ นทุก
ประการ ด้ วยคะแนนเสียงร้ อยละ 99.9467 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เอกสารแนบ 1

ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนทัง้ สิน้
วาระที่ 6

จานวนเสียง (เสียง)
763,180,893
0
406,381
0
763,587,274

คิดเป็ นร้อยละ
99.9467
0.0000
0.0532
0.0000
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หลังจากที่ท่ีประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิน้ แล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ
จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม
เมื่ อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่ มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการบริษั ทฯ กล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น คาถาม และข้อเสนอต่าง ๆ
นัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดาเนินการของบริษัทฯ และขอปิ ดประชุม

มีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุม (ทัง้ ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจานวน 82 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 763,587,274 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 46.1702 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายระเฑียร ศรีมงคล)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบ 2
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ข้าพเจ้าบริษั ท เอ็ก ซ์ส ปริง แคปปิ ต อล จากัด (มหาชน) ("บริษ ัท ฯ") ขอรายงานมติ คณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2565 เมื่ อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน / การเพิ่มทุน
1.1 การลดทุน
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการได้มี ม ติ อนุมัติให้เสนอต่ อที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ
การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ จ านวน 560,962,629.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 5,129,173,402.50 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,568,210,773 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จาหน่าย
จานวน 1,121,925,259 หุน้
1.2 การเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการได้มี ม ติ อนุมัติใ ห้เสนอต่ อที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ
การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 805,326,591 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 4,568,210,773 บาท เป็ น 5,373,537,364 บาท
โดยออกหุ้น สามัญ จ านวน 1,610,653,182 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท โดยเป็ น การเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ (โครงการ XPG-W4)
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ไม่เกิน
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี 1,610,653,182
จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering)
(โครงการ XPG-W4)

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
-
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ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซือ้
หมายเหตุ
และชาระเงินค่าหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ โปรดดู ห มายเหตุ
และ/หรือผูจ้ ดั การ
ข้างล่าง
ใหญ่ของบริษัทฯ
และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือ ผูจ้ ดั การ
ใหญ่ของบริษัทฯ
มอบหมายมีอานาจ
พิจารณากาหนด
รายละเอียดใน
ภายหลัง

เอกสารแนบ 2
หมายเหตุ
ตามที่บริษั ทฯ ได้มี การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษั ทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น ที่ ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งขณะนัน้ บริษัทฯ ยังไม่
สามารถคานวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัด ส่วนการถื อหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) ภายใต้โครงการ XPG-W4
(“โครงการ XPG-W4”) ได้ ต่อมาเมื่อบริษัทฯ สามารถคานวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ได้แล้ว บริษัทฯ จึงได้ดาเนินการ
ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ XPG-W4 และได้แจ้งให้ผู้ถือ หุ้นและ
ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ภ ายใต้โครงการ XPG-W4 ทราบแล้ว ซึ่ งเมื่ อ มี ก ารปรับ ราคาการใช้สิท ธิ และ/หรือ อัต ราการใช้สิท ธิ ใหม่
ของใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ดังกล่าว ส่งผลให้หุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ
XPG-W4 นัน้ ไม่เพียงพอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
โดยอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน
1,610,653,182 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท เพื่ อ รองรับ การปรับ สิ ท ธิ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ภ ายใต้โครงการ XPG-W4
ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ และผู้ถือใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (“ข้อกาหนดสิทธิ”)
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4
ตามข้อกาหนดสิทธิ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิง้ ทั้งนี ้ บริษัทฯ
จะต้องขออนุมตั ิในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
2.1.1

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ ที่เกิดขึน้ จากการคานวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้

3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชัน้
21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่สี่ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดย


กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565



กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุ ญาตลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริษัทฯ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท เพื่ อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 ดังกล่าวข้างต้น
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4.2 บริษัทฯ ต้องยื่นคาขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ (XPG-W4) ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี7. ประโยชน์ทผ่ี ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกาไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย จะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัทแต่ละบริษัท และจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทนัน้
7.2 สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังจากที่ บุคคลที่ ใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ XPG-W4 บุคคลดังกล่ าวจะมี สิทธิ ได้รับ
เงินปั นผล เมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริษัทฯ
8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิตามโครงการ XPG-W4 นัน้
ไม่มีผลกระทบด้านราคา
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1.
2.

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2565
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น
ประจาปี 2565 (Record Date)
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
จดทะเบี ยนลดทุนและเพิ่ มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ ค ณห์ ส นธิ เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลดทุ น และการเพิ่ ม ทุ น
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

25 กุมภาพันธ์ 2565
15 มีนาคม 2565

3.
4.

5.
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27 เมษายน 2565
ภ า ย ใน 14 วั น นั บ แ ต่ วั น ที่
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ
การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน
จะพิ จ ารณาและแจ้ ง ให้ ท ราบ
ภายหลัง

เอกสารแนบ 2
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ
(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)
ตาแหน่ง
กรรมการมีอานาจลงนาม

ลายมือชื่อ
(นายพินิจ พัวพันธ์)
กรรมการมีอานาจลงนาม

ตาแหน่ง
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แสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามทีป่ รากฏในแบบลงทะเบียน)
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่ ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
ข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการทีพ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
ตาแหน่ง

อายุ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2549
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ประสบการณ์
กลุ่มบริษัท
8 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบนั

17 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
15 พฤษภาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 พฤษภาคม 2564
8 พฤษภาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
66 ปี
8 พฤษภาคม 2562
- The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525)
- Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)
- Director Certification Program (DCP) V.248
- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future,
Thailand Energy Academy
- The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10th
ประมาณ 2 ปี 8 เดือน
ไม่มี

- กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็กซสปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
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นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา (ต่อ)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั

- กรรมการอิสระ บริษัท แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั

- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั

- ประธานสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กันยายน 2536 – ปั จจุบนั

- กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ม (1993) จากัด

กันยายน 2530 – ปั จจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จากัด

ผลงานในอดีต
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560

- กรรมการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558

- อุปนายกสายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558

- ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ
16 ครัง้ จากทัง้ หมด 17 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้

2/9

เอกสารแนบ 4

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตาแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ

62 ปี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้

17 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุน่ ที่ 26
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

ประมาณ 2 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์
กลุ่มบริษัท
17 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบนั

- กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

11 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบนั

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบนั

- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
3/9

เอกสารแนบ 4
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (ต่อ)
บริษัทอื่นๆ
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั

- กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จากัด

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั

- กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูช่ นั เทคโนโลยี จากัด

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั

- กรรมการ บริษัท ฟิ ลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จากัด

ผลงานในอดีต
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2563

- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563

- กรรมการ บริษัท ไทยฟิ ลาเท็กซ์ จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560

- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท แอล กรีนโซลูช่ นั จากัด

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี ้ โซลูช่นั จากัด

พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559

- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557

- กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จากัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ
16 ครัง้ จากทัง้ หมด 17 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้
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เอกสารแนบ 4

นพ. ไพโรจน์ บุญคงชืน่
ตาแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

59 ปี

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้

14 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต หลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2523-2529)
- ปริญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (20 มีนาคม 2529)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 13041 แพทยสภา
(1 เมษายน 2529)
- แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 1 สาขาอายุรศาสตร์ท่วั ไป ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (1 มิถนุ ายน 2531 -31 พฤษภาคม 2532)
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
(10 พฤษภาคม 2532)
- แพทย์ประจาบ้านปี ที่ 2, 3 สาขา ประสาทวิทยา หน่วยประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(1 มิถนุ ายน 2532 -31 พฤษภาคม 2534)
- วุฒิบตั ร สาขา ประสาทวิทยา แพทยสภา (11 กรกฎาคม 2534)
- Diploma of Clinical Neurology, Institute of Neurology,
University of London (4 ตุลาคม 2536 – 25 มีนาคม 2537)
- Honorary Clinical Research Assistant in Movement Disorders,
The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square,
London WC1N 3BG, Department of Neurology, The Middlesex Hospital
Mortimer Street, London W1N 8AA (26 มีนาคม 2537-12 กันยายน 2538)
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เอกสารแนบ 4
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (ต่อ)
การอบรม
10 มิถนุ ายน 2562 – 5 สิงหาคม 2562

- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 278
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

26 กันยายน 2557 – 24 กรกฎาคม 2558

- หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุน่ ที่ 19
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

18 กุมภาพันธ์ 2556 – 15 มีนาคม 2556

- Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA

ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงรุน่ ที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

พฤษภาคม 2552 - สิงหาคม 2553

- หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหิดล

7 ตุลาคม 2551 – 17 กันยายน 2552

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุน่ ที่ 21
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

24 มิถุนายน 2548

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 41
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

ประมาณ 11 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์
กลุ่มบริษัท
24 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบนั

- กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

24 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบนั

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

19 เมษายน 2564 – ปั จจุบนั

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่นๆ
29 เมษายน 2564 – ปั จจุบนั

- กรรมการ บริษัท จุฬาวัฒน จากัด

1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบนั

- ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจกั รีนฤบดินทร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

26 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั

- กรรมการบริหาร โรงแรม Rest Detail หัวหิน

6/9

เอกสารแนบ 4
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (ต่อ)
ผลงานในอดีต
26 มีนาคม 2556 – 5 มกราคม 2564

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกากับดูแลกิจการ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)

3 มีนาคม 2560 – 8 มีนาคม 2562

- นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

9 ธันวาคม 2558 – 30 กันยายน 2560

- ผูอ้ านวยการ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

3 มกราคม 2546 – 30 กันยายน 2560

- อาจารย์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

9 ธันวาคม 2554 – 8 ธันวาคม 2558

- รองผูอ้ านวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ฝ่ ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

9 ธันวาคม 2547 – 15 พฤษภาคม 2555

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)

9 ธันวาคม 2547 – 15 พฤษภาคม 2555

- กรรมการ บริษัท เอกรัฐโซล่า จากัด

1 กรกฎาคม 2553 – 8 ธันวาคม 2554

- ผูอ้ านวยการ ศูนย์หวั ใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ตุลาคม 2534 – 30 ธันวาคม 2545

- ประสาทแพทย์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

1 เมษายน 2529 – 31 พฤษภาคม 2531

- แพทย์ท่ วั ไป โรงพยาบาลจันทรุเบกษาและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ

8 ครัง้ จากทัง้ หมด 8 ครัง้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้
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เอกสารแนบ 4
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่คดั เลือกผูท้ รงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบ
ออกตามวาระหรือกรณี อื่น ๆ โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี ) เพื่อลงมติแต่งตั้ง
ซึ่งในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง อย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้น
อาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งได้อีก สาหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ
เงื่อนไขหน้าที่รบั ผิดชอบเฉพาะคณะนัน้ ๆ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ

จานวนหุ้น

คิดเป็ น % ของหุน้ ทีม่ ีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด

1.

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

0

0

2.

นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

0

0

3.

นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

0

0

การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทฯ และกิจการอื่น
ผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ น
กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ใช่
บริษัท
จดทะเบียน)

การดารง
ตาแหน่ง
ในกิจการที่
แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ

จานวน

ประเภทกรรมการ

จานวน

1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

2

- กรรมการอิ สระ รองประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท แอ๊ ด วานซ์อิ น ฟอร์เ มชั่น
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

4

ไม่มี

2. นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

3

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน,
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิ ส ระ) บริ ษั ท อี โ นเว รั บ เบอร์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการก ากับ ดูแ ล
กิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน กรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)

5

ไม่มี
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เอกสารแนบ 4
ผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ น
กรรมการ

3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

กิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ใช่
บริษัท
จดทะเบียน)

บริษัทจดทะเบียน

จานวน

ประเภทกรรมการ

จานวน

1

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

3

การดารง
ตาแหน่ง
ในกิจการที่
แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ
ไม่มี

กรรมการอิสระ
บริษัทฯ กาหนดนิยามกรรมการอิสระ เท่ากับ ข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสรุปหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1.
2.

ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัทฯ
ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา/ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษั ท/
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปั จจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ )
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ ผูจ้ ัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี/้ ลูกหนีก้ ารค้า เจ้าหนี/้ ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม ที่มีมูลค่า
รายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
4. กรรมการอิสระต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์กบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
หมายเหตุ บุคคลทีถ่ ูกเสนอชือ่ ให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กรรมการอิสระและความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
กรรมการทีเ่ สนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย
การถือหุน้ ในบริษัทฯ
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขาย/วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ
การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืมเงิน)
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารแนบ 5

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล

นางสาวรัตนา จาละ

อายุ

56 ปี

วุฒิการศึกษา

•

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3734

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน

หุน้ ส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ

•

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

•

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

•

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

•

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

•

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

•

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

•

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

•

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

•

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม
พร็อพเพอร์ตี ้
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เอกสารแนบ 5

ชื่อ - ชื่อสกุล

นางสาวสมใจ คุณปสุต

อายุ

51 ปี

วุฒิการศึกษา

•

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ชื่อสานักงานสอบบัญชี

4499
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน

หุน้ ส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 5

ชื่อ - ชื่อสกุล

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

อายุ

51 ปี

วุฒิการศึกษา

•
•

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4951

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน

หุน้ ส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 5

ชื่อ - ชื่อสกุล

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง

อายุ

50 ปี

วุฒิการศึกษา

•

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5315

ชื่อสานักงานสอบบัญชี

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ ชัน้ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน

หุน้ ส่วน บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ประสบการณ์การตรวจสอบ

•

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

•

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

•

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)

•

บริษัท ทับละมุ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จากัด

•

บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จากัด

•

บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จากัด
บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จากัด

•

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เอกสารแนบ 6
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการทีบ่ ริษัทฯ กาหนดให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้
กรณี ผู้ถือ หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถเลื อ กมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งต่อ ไปนีเ้ ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านได้ ดังนี ้

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2559
ประสบการณ์
กลุ่มบริษัท
9 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
4 ตุลาคม 2564 – ปั จจุบนั
21 ตุลาคม 2564 – ปั จจุบนั
17 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
19 ตุลาคม 2564 – ปั จจุบนั
5 พฤศจิกายน 2564 – ปั จจุบนั
9 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
13 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
13 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
13 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
13 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
13 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
29 ธันวาคม 2564 – ปั จจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ

นางสาววรางคณา อัครสถาพร
- กรรมการมีอานาจ
- ผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
ไทย
44 ปี
เลขที่ 271/3 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
- ปริญญาโท การจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
- CFO’s Orientation Course
- General Management Programme 20, Harvard Business School

- กรรมการมีอานาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการมีอานาจ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 1 จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 2 จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 3 จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิง้ จากัด
- กรรมการมีอานาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
ไม่มี
ไม่มี
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เอกสารแนบ 6
นางสาววรางคณา อัครสถาพร (ต่อ)
ผลงานในอดีต
มกราคม 2564 – พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2563 – ตุลาคม 2564
กันยายน 2563 – ตุลาคม 2564
ปี 2561 – ตุลาคม 2564
ปี 2561 – ตุลาคม 2564
ปี 2561 – ตุลาคม 2564
ปี 2560 – ตุลาคม 2564
ปี 2561 – ตุลาคม 2564
ปี 2560 – ตุลาคม 2564

-

กรรมการ บริษัท ออนเนียนแชค จากัด
กรรมการ บริษัท พร็อพฟิ ต จากัด
กรรมการ บริษัท ฮักส์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จากัด
กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค ทรี จากัด
กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค ทู จากัด
กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค วัน จากัด
กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จากัด
กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จากัด

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้
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เอกสารแนบ 6
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
ไทย
46 ปี
เลขที่ 1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 8-3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
พ.ศ. 2564

- University of Denver (Denver, United State),
Daniels College of Business, Master of Business Administration (MBA),
Year 2000-2002 (Major: Finance)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Major: Accounting & Costing) พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP 309/2021)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์
กลุ่มบริษัท
17 ธันวาคม 2563 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ไม่มี
ประเทศไทย
บริษัทอื่น
ไม่มี
ผลงานในอดีต
ตุลาคม 2545 – พ.ศ. 2563
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยเวอลด์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จากัด
พ.ศ. 2545 (6 เดือน)
- Corporate Finance, Hidelberg Co., Ltd, Atlanta, United State
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
- ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้

การเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ
ประเภทผู้ถือหุน้

แบบหนังสือมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

นิติบคุ คล

แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

Custodian

แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

3/3

เอกสารแนบ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เขียนที่
วันที่
(1)

ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่

(3)

พ.ศ.

สัญชาติ
ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด
(2)

เดือน

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ขอมอบฉันทะให้
 (1)

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

อยู่บา้ นเลขที่

271/3

อาเภอ/เขต

ปทุมวัน

ถนน

พระราม 4
จังหวัด

 (2)

นายอาทิตย์ สุรยิ าภิวฒ
ั น์

อยู่บา้ นเลขที่

1

อาเภอ/เขต

พระโขนง

ถนน

อายุ
ตาบล/แขวง
กรุงเทพฯ

จังหวัด

กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์

10330

บางจาก

รหัสไปรษณีย์

10260

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

หรือ

46

ตาบล/แขวง

 (3)
อยู่บา้ นเลขที่

ปี

รองเมือง
อายุ

ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8-3

44

ปี

หรือ
ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในว นั ที ่ 27 เม ษ าย น 2565 เวลา 14.00 น . ณ ห้ อ งป ระชุ ม ค ราวน์ 1-4 ชั น้ 21 โรงแรม คราว น์ พ ลาซ่ า ก รุง เท พ ฯ ลุ ม พิ นี พ าร์ค
เลขที ่ 952 ถนนพระรามสี ่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ นื ่ ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เอกสารแนบ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่
วันที่
(1)

ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่

(3)

พ.ศ.

สัญชาติ
ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด
(2)

เดือน

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ขอมอบฉันทะให้
 (1)

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

อยู่บา้ นเลขที่

271/3

อาเภอ/เขต

ปทุมวัน

ถนน

พระราม 4
จังหวัด

 (2)

นายอาทิตย์ สุรยิ าภิวฒ
ั น์

อยู่บา้ นเลขที่

1

อาเภอ/เขต

พระโขนง

ถนน

อายุ
ตาบล/แขวง
กรุงเทพฯ

อายุ

จังหวัด

กรุงเทพฯ

10330

บางจาก

รหัสไปรษณีย์

10260

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

หรือ

46

ตาบล/แขวง

 (3)
อยู่บา้ นเลขที่

ปี

รองเมือง
รหัสไปรษณีย์

ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8-3

44

ปี

หรือ
ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวัน ที ่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม คราวน์ 1-4 ชั น้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่ า กรุง เทพฯ ลุ ม พิ นี พาร์ค
เลขที ่ 952 ถนนพระรามสี ่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ นื ่ ด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับผลการดาเนินงานในปี 2564

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

เอกสารแนบ 6
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 6

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้


การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย



 ไม่เห็นด้วย

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1.

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
 เห็นด้วย

2.

 ไม่เห็นด้วย

3.

 งดออกเสียง

นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
 เห็นด้วย

วาระที่ 8

 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 9

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 10

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 11

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

เอกสารแนบ 6
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 13

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้

(6)

ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉัน ทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้น ที่ม อบฉั น ทะจะต้องมอบฉั น ทะให้ผู้ร ับ มอบฉัน ทะเพียงรายเดีย วเป็ น ผู้เ ข้าประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนน ไม่ ส ามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้ นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า

เอกสารแนบ 6
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ใน กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที ่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมคราวน์ 1-4 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่ า
กรุง เทพฯ ลุ ม พิ นี พาร์ค เลขที ่ 952 ถนนพระรามสี ่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ นื ่ ด้วย
 วาระที่

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

หน้า 4 ของจานวน 5 หน้า

เอกสารแนบ 6
 วาระที่

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

หน้า 5 ของจานวน 5 หน้า

เอกสารแนบ 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เขียนที่
วันที่
(1)

ข้าพเจ้า

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน))

(2)

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ขอมอบฉันทะให้
 (1)

นางสาววรางคณา อัครสถาพร

อยู่บา้ นเลขที่

271/3

อาเภอ/เขต

ปทุมวัน

ถนน

พระราม 4
จังหวัด

 (2)

นายอาทิตย์ สุรยิ าภิวฒ
ั น์

อยู่บา้ นเลขที่

1

อาเภอ/เขต

พระโขนง

ถนน

อายุ
ตาบล/แขวง
กรุงเทพฯ

อายุ

จังหวัด

กรุงเทพฯ

ปี

รองเมือง
รหัสไปรษณีย์

ซอยสุขุมวิท 62 แยก 8-3

44
10330
46

ตาบล/แขวง

บางจาก

รหัสไปรษณีย์

10260

 (3)

หรือ
ปี

หรือ

อายุ

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ในวัน ที ่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม คราวน์ 1-4 ชั น้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่ า กรุง เทพฯ ลุ ม พิ นี พาร์ค
เลขที ่ 952 ถนนพระรามสี ่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ นื่ ด้วย
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ

หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

 หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
(4)

เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง
เสียง
หน้า 1 ของจานวน 6 หน้า

เอกสารแนบ 6
วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับผลการดาเนินงานในปี 2564

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 5

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 6

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 7

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้


การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย



เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
 เห็นด้วย
2. นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์
 เห็นด้วย
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
 เห็นด้วย

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 9

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 10

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 12

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

วาระที่ 13

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ ถอื เป็ น
การลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้

(6)

ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉัน ทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(
ลงชื่อ

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ

(

)
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เอกสารแนบ 6
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ

หน้า 4 ของจานวน 6 หน้า

เอกสารแนบ 6
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ใน กำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565 ในวันที ่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่ า
กรุงเทพฯ ลุม พิ นี พาร์ค เลขที ่ 952 ถนนพระรามสี ่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ นื่ ด้วย
…………………………………………………………………………
วาระที่

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

 ไม่เห็นด้วย

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

เสียง

 ไม่เห็นด้วย
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 วาระที่

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

หน้า 6 ของจานวน 6 หน้า
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย
มาด้วยตนเอง
1) บัตรประจำตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ)
ในกรณีมอบฉันทะ
1) สำเนำบัตรประจำตัวของผูม้ อบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
2) สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนำมทัง้ สองฝ่ ำยแล้ว
1.2

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
มาด้วยตนเอง
1) หนังสือเดินทำงของผูถ้ ือหุน้
ในกรณีมอบฉันทะ
1) สำเนำหนังสือเดินทำงของผูม้ อบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
2) สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนำมทัง้ สองฝ่ ำยแล้ว

2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
1) สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทับบริษัท และ
2) สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจที่ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ และ
3) สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
และ
2.2

4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบคุ คล พร้อมตรำประทับ
นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
1) สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
2) สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจที่ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ และ
3) สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และ
4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบคุ คล พร้อมตรำประทับ
หำกเป็ นเอกสำรที่จดั ทำขึน้ ในต่ำงประเทศควรมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพบั บลิค
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ข้อบังคับบริษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธกี ารลงคะแนนเสียง
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด

ข้อ 34.

ให้มีการประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ ” การประชุม
สามัญดังกล่าว ให้กระทาภายในสี่เดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราว
อื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท

ข้อ 35.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัด ส่งให้ผถู้ ือ
หุน้ และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่ง คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน

ข้อ 36.

การประชุม ผู้ถือหุ้น ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาเป็ นต้องครบองค์
ประชุม
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ข้อ 37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้า ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
กาหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุน้ ซึ่งผูม้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38.

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุ มไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือ
หุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันติดต่อกันก่อน
วันประชุมด้วย

ข้อ 39.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือ มี แต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นพิเศษในเรื่องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ มิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

วิธีการลงคะแนนเสียง
ภายหลังจากที่ประธานฯ เสนอวาระการประชุมตามลาดับ หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือขึน้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่คดั ค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน โดยประธานฯ จะเป็ น
ผูแ้ จ้งสรุปผลคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ
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เอกสารแนบ 9
แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของบริษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุ งเทพฯ ลุมพินี พาร์ค
เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

เอกสารแนบ 10
แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เป็ นรู ปเล่ม
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เป็ นรูปเล่ม ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งความ
จานงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่ง E-mail มาที่ ir@xspringcapital.com
เพื่อบริษัทฯ จะได้ดาเนินการจัดส่ง แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผูถ้ ือหุน้ ………………………………………………….………………………………………………
ที่อยู่

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

โทรศัพท์

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

