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      วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง แจง้การลงทุนเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ สรุปรายละเอยีดการเขา้ลงทุนในบรษิทั เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 
 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ส าคญัของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
4/2564 เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
 คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท                        
เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“XPG”) (ซึง่ประกอบธุรกจิการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ทีน่่าสนใจทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ เพือ่มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน) โดยสรุปรายละเอยีดการเขา้ลงทุนปรากฏตามเอกสารแนบ  
 
 ในการนี้ บรษิทัมอบหมายให ้นายเศรษฐา ทวสีนิ ประธานอ านวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอี านาจ
พจิารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น เกี่ยวขอ้ง และ/หรอื ต่อเนื่องกบัธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวของ XPG ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงเรื่องดงัต่อไปนี้  
 (1) การเขา้เจรจา พจิารณา ท าความตกลง ก าหนด และ/หรอื เปลี่ยนแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ 
ทีจ่ าเป็น การช าระค่าหุน้ และ/หรอื ลงนามในเอกสารและสญัญา และ/หรอื เอกสารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (ถา้ม)ี 
 (2) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว                        
โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ทัง้นี้ ธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวมขีนาดรายการของธุรกรรม เมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ  1.83 โดยอ้างอิงจากงบการเงนิรวมฉบบัล่าสุดของบรษิัท 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และเมื่อค านวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของ
บรษิทัทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา บรษิทัจะมขีนาดรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิรวมทัง้สิน้เท่ากบั
รอ้ยละ 2.58 ทัง้นี้ ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ)    
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                                                    (นายอภชิาต ิ จตูระกูล) 
                                                  ประธานกรรมการ  

 
 
 

ส านักเลขานุการบรษิทั 
โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078 
Email address: CompanySecretary@sansiri.com 
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เอกสารแนบ 
 

สรปุรายละเอียดการเข้าลงทนุในบริษทั เอก็ซส์ปริง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลการเข้าท ารายการของบริษทั แสนสิริ จ ากดั )มหาชน( 
  
1. วนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท า

รายการ 
วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

2. วนัทีค่าดว่าธุรกรรมจะเสรจ็สิน้สมบูรณ์ ในเบื้องต้นคาดว่าประมาณวนัที่ 20 กรกฎาคม 2564 
หลงัจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ XPG มีมติอนุมตัิการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ XPG ต่อบุคคล
ในวงจ ากัด  (Private Placement) และ XPG ได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยใ์หอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

3. คู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง 1. บรษิทั เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน 
(“XPG”) 
2. บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

4. ลกัษณะรายการ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายธุรกิจการลงทุนของ
บริษัทโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านการเงินและ
หลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ XPG ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน               
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประ เทศไทย  ( “ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) ที่ประกอบธุรกิจด้านการใหบ้รกิารทาง
การเงนิแบบครบวงจร (ขอ้มูลของ XPG ปรากฏอยู่ใน
ส่วนที่ 2 ของเอกสารนี้) โดยบรษิัทจะเขา้ซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนทีเ่สนอขายและจดัสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด  (Private Placement) ของ XPG 
จ านวน 403,379,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.10 
บาท (เป็นราคาซึง่อา้งองิจากราคาตลาด ซึง่มส่ีวนลดไม่
เกินร้อยละ 10 โดยที่ราคาตลาดดงักล่าวพิจารณาจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของ XPG ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการของ XPG มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุม             
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัใิห้ XPG เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน และราคาเสนอ
ขายดงักล่าวเป็นราคาเดยีวกนักบัที ่XPG จะเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผู้จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบ
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เ ฉพ า ะ เ จ า ะ จ ง ร า ย อื่ น ) ร ว ม เ ป็ นมู ล ค่ า ทั ้ง สิ้ น 
1,653,853,900.00 บาท คิดเ ป็นสัดส่วนการถือหุ้น                 
รอ้ยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของ XPG  

 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ XPG ทีเ่สนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ถัว เฉลี่ ยถ่ วงน ้ าหนักของหุ้นของ  XPG ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการของ XPG มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุม              
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัใิห ้XPG เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน (ระหว่างวันที ่21 
เมษายน 2564 ถงึ 13 พฤษภาคม 2564 ซึง่เท่ากบั 4.46 
บาทต่อหุน้) 

 
ทัง้นี้ เมื่อบรษิัทได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
แล้วเสร็จ บรษิัทจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มสีทิธจิองซื้อ
หุ้นสามญัเพิม่ทุนของ XPG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม ตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ภายหลังจากที่  XPG ได้ขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแบบ Private Placement ดงักล่าวขา้งต้น
เสร็จสิ้น ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 
หุน้สามญัเพิม่ทุน ในราคาหุน้ละ 0.50 บาทดว้ย 

5. ราคา และเกณฑก์ารก าหนดราคา หุน้ละ 4.10 บาท ซึ่งเป็นราคาซึ่งอ้างองิจากราคาตลาด
ของหุน้ XPG ซึ่งมส่ีวนลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 โดยทีร่าคา
ตลาดดงักล่าวพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ของหุ้น XPG ในตลาดหลักทรพัย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน           
ท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของ XPG มมีติ
ให้เข้าท ารายการ ซึ่งเท่ากับ 4.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
ระยะเวลาทีเ่พยีงพอทีจ่ะครอบคลุมปรมิาณการซื้อขาย
และราคาซื้อขายซึง่สะทอ้นราคาตลาดของหุน้ของ XPG  

6. บุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกนั XPG มีนายวันจักร์ บุรณศิริ (กรรมการของบริษัท) 
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. มลูค่ารวมของรายการและเกณฑท์ีใ่ชใ้นการ
ค านวณมลูค่ารวมของรายการ 

การเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายและจดัสรรแบบ
เฉพาะ เจาะจง ให้แก่บุ คคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) ของ XPG ดงักล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการ
เข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทตาม
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
(รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจาก
เป็นรายการระหว่างบริษัทและผู้ที่ เกี่ยวข้องของ
กรรมการของบรษิทั อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวเป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึ
กระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการ
พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี้  ดังนั ้น 
รายการดังกล่าวจึงไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม                  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

8. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช ้ กระแสเงินสดภายในของบริษัท ทัง้นี้  บริษัทยังคงมี
เงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัเหน็ถงึโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ
จากธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัทในการรุกเข้าไป
ลงทุนในธุรกจิดา้นการเงนิและหลกัทรพัย์ รวมถงึธุรกจิ
สนิทรพัยด์จิทิลั เพื่อเพิม่โอกาสต่อการเตบิโตของรายได้
จากแหล่งอื่น ๆ และเหน็ว่าธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัเป็นเท
รนด์ธุรกิจที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในปัจจุบนั และมี
ศักยภาพในการเติบโตต่อไป และยังสามารถน ามา
พฒันาเพื่อเชื่อมโยงกบัธุรกิจหลกัของบรษิทัในอนาคต
ได ้อกีทัง้ ถงึแมว้่าธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ทีอ่อกโดย XPG ในครัง้นี้จะเป็นธุรกรรมทีบ่รษิทัท ากบั
ผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการของบรษิัท ซึ่งจะต้องได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แต่หุน้ของ XPG 
ก็มีราคาตลาดเป็นมาตรฐานและสามารถน ามา
เปรยีบเทยีบไดอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส และธุรกรรมนี้มี
ผู้จองซื้อหลายรายซึ่งแสดงได้ว่า ราคา เงื่อนไข หรือ
ขอ้ตกลงอื่น ๆ ที่บรษิัทได้รบัไม่แตกต่างจากนักลงทุน
รายอื่น ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับ XPG ด้วย
เหตุผลข้างต้น รายการดังกล่าวจึงเป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิลในการพิจารณา
อนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี้  ดังนั ้น รายการ
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ดังกล่าวจึงเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ข้อก าหนดของ
กฎหมาย  
 
อนึ่ง ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายและ
จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ของ XPG ดังกล่าวข้างต้นนั ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการ
ด าเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รบัจาก 
XPG และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท และผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ดังนั ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
อนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้  

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื 
กรรมการบรษิทัทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบรษิทั  

ไม่ม ี

11. การเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงของกรรมการทีม่ี
ส่วนไดเ้สยี / เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี
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ส่วนท่ี 2: ขอ้มูลเก่ียวกบั XPG 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของ XPG 

 
ช่ือบริษทั บรษิทั เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะธรุกิจ 1) ธุรกจิหลกัทรพัย ์

2) ธุรกจิหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
3) ธุรกจิบรหิารสนิทรพัย ์
4) ธุรกจิลงทุนในสนิทรพัยแ์ละธุรกจิทีม่ศีกัยภาพสงู 
5) ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั  

ทุนจดทะเบยีน 1,240,302,463.00 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 826,925,836.00 บาท 
คณะกรรมการบริษทั 1) นาย ระเฑยีร ศรมีงคล (ประธานกรรมการ) 

2) นาย ธนารกัษ์ พงษ์เภตรา (รองประธานกรรมการและกรรมการอสิระ) 
3) นาย วนัจกัร ์บุรณศริ ิ(กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) 
4) นาย เจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ (กรรมการ) 
5) นาย สเตฟาน เดอ เบยีทส ์(กรรมการ) 
6) นาย พนิิจ พวัพนัธ ์(กรรมการ) 
7) นาย กติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์(กรรมการอสิระ)  
8) นาย อาทติย ์สุรยิาภวิฒัน์ (กรรมการอสิระ) 
9) นาย ไพโรจน์ บญุคงชื่น (กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 

 
2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรกของ XPG ก่อนและภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ XPG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ครบทัง้จ านวน  
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ล าดบัท่ี 
)ภายหลงั
การออก
และเสนอ
ขายหุ้น
สามญั
เพ่ิมทุน( 

ผู้ถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั )Private Placement) 
และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ )Rights 

Offering) ในครัง้น้ี 
)ข้อมูล ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 

พ.ศ 2564(  

ภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่

บุคคลในวงจ ากดั  
)Private Placement) และให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ )Rights Offering) ครบทัง้

จ านวน* 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ 

อตัราส่วน
ร้อยละต่อ
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว
ของ XPG 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ 

อตัราส่วน 
ร้อยละต่อ
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย
และช าระแล้ว
ของ XPG 

1 บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั  )มหาชน (  N/A N/A 1,210,137,000 15.00 
2 นายมงคล ประกติชยัวฒันา N/A N/A 1,089,123,000 13.50 
3 ELEVATED RETURNS LLC 346,000,000 20 .92 1,038,000,000 12.87 
4 บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั 

)มหาชน (  
N/A N/A 806,754,000 10.00 

5 UBS AG SINGAPORE 
BRANCH 

127,076,056 7.68 381,228,168 4.73 

6 นางสาวกมลกานต์ ศรมีงคล 75,000,000 4.53 225,000,000 2.79 
7 ER MERRY WAY LP 60,000,000 3.63 180,000,000 2.23 
8 CHINA TONGHAI 

SECURITIES LIMITED A/C 
CLIENT 

49,783,654 3.01 149,350,962 1.85 

9 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 42,460,854 2.57 127,382,562 1.58 
10 นายพชิติ ชนิวทิยากุล 34,000,000 2.06 102,000,000 1.26 
11 LGT Bank (Singapore) Ltd 33,685,500 2.04 101,056,500 1.25 
12 UOB Kay Hian Private 

Limited  
32,946,620 1.99 98,839,860 1.23 

13 นายวศนิ เดชกจิวกิรม 29,000,000 1.75 87,000,000 1.08 
หมายเหตุ: 
*ภายใต้สมมตฐิานทีว่่าผูถ้อืหุน้ทุกรายจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ  XPG ซึง่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน
การถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ครบตามสทิธทิัง้จ านวน   
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3. สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของงบการเงนิรวม XPG ยอ้นหลงั 3 ปีและงวดปัจจบุนัสะสม  

(หน่วย : ลา้นบาท)  
 

ปี 
รายการ 

2561* 2562* 2563* ไตรมาสท่ี 
1/2564** 

สนิทรพัยร์วม 2,772.87 2,945.19 2,956.68 3,011.22 
หนี้สนิรวม 720.17 364.41 387.21 378.33 
ทุนทีอ่อกและช าระ
แลว้ 

653.87 826.87 826.87 826.87 

ก าไร (ขาดทุน) 
สะสมทีย่งัไม่ได้
จดัสรร 

(132.00) (43.27) (94.49) (23.70) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,052.70 2,580.78 2,569.47 2,632.89 
รายไดร้วม (98.95) 190.68 141.10 95.52 
ค่าใชจ้่ายรวม 111.92 112.01 152.82 47.69 
ตน้ทุนทางการเงนิ 30.42 9.51 4.73 1.62 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (195.84) 81.33 (16.62) 50.41 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อ
หุน้ (บาท) 

(0.12) 0.05 (0.01) 0.03 

EBITDA (178.98) 90.91 1.61 52.37 
 
หมายเหตุ: 
*ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมทีต่รวจสอบแลว้ของ XPG  
**ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมสอบทานส าหรบัไตรมาสที ่1/2564 ของ XPG 

 
 


