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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

ของ 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานท่ี 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประชุมเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีว
เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจากส านักงานของบรษิทัฯ เลขที ่230 ถนน บางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุน
เทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี รองประธ านกรรมการ /ร องป ระธ านคณะ
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายศรณัย ์ สุภคัศรณัย ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ    
สรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน /กรรมการ
ตรวจสอบ 

4. นางอุมาวด ี รตันอุดม กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 

5. นายนปกรณ์ กลิน่ทอง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

6. นายชเูกยีรต ิ รุจนพรพจ ี กรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริหาร /รอง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นายวริชั มรกตกาล กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
พาณิชยแ์ละการลงทุน 

8. นายวชริธร คงสุข กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิและกฎหมาย 

9. นายทรงพล ชวีะปัญญาโรจน์ กรรมการ 
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กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 -ไม่ม-ี 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน 

1. นายชยัรตัน์ สุวรรณ เลขานุการบรษิทั 

2. นายอดศิร ถาวรธนสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและ

การเงนิของบรษิทัฯ 

3. นายวชัระ  ภทัรพทิกัษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทเคพีเอ็มจี     
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

4. นางสาวณชัชา  อู่วฒันสมบตั ิ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทเคพีเอ็มจี     
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

5. นางสาวศริดา  อนิศริ ิ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทเคพีเอ็มจี    
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น.  

ก่อนเริม่ประชุม นางสาวศโิรธร ขยนัพล ผูท้ าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดช้ีแ้จง
ต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มกีารแพร่
ระบาดระลอกใหม่และยงัไม่กลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิบรษิทัฯ จงึมคีวามตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยั
ของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มส่ีวนร่วมในการจัดประชุมอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ . 2563 ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงได้น าระบบ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาใชจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจง้ความประสงค์
เขา้ร่วมประชุม การเขา้ร่วมประชุม การลงคะแนนเสยีง การตอบขอ้ซกัถาม และการนับคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัส่งคู่มือการใช้งานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความ
คดิเหน็หรอืการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีง รวมทัง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการประชุม
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ
ดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็และการแนะน า 

การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้จะพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ ตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมและจะไม่
มกีารสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะซกัถามในวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถาม แสดง
ความคดิเหน็หรอืแนะน า สามารถกระท า ได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 
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1) ช่องทางการสนทนาระบบพมิพ์ขอ้ความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครื่องมอื Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพมิพช์ื่อ 
นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองเองหรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะ หลงัจากนัน้ให้กด 
Enter เพื่อส่งขอ้ความ 

2) ช่องทางระบบเสยีง โดยกดปุ่ ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนทีอุ่ปกรณ์ของท่าน เมื่อไดร้บัสญัญาณจาก
เจา้หน้าทีค่วบคุมระบบใหส้นทนาผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ชื่อ นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหท้ีป่ระชมุทราบก่อนซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืแนะน า เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย 
ใหก้ดปุ่ ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามอืลงและกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ 

หลงัจากนัน้จงึจะใหม้กีารลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ โดยบรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ดส่้งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืไดส่้งค าแนะน าล่วงหน้ามาทีบ่รษิทัฯ ก่อนวนั
ประชุม บรษิทัฯ จะตอบขอ้ซักถามหรอืชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ทีส่อบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูใน
แต่ละวาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 

2. การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บั
มอบฉนัทะ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ นอกจากการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ  

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนน
เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็น
บางส่วนได ้เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิกีารหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่
เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง ออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนทีเ่หลอืจะ
ถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ  

2.3 ส าหรบักรณีการมอบฉนัทะ ถ้าผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีงมาล่วงหน้าแล้ว เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนนเสยีงตาม
ความประสงค์ของผูม้อบฉันทะรายนัน้ๆ ดงันัน้ผูร้บัมอบฉันทะจงึไม่ต้องออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่ถ้าผูม้อบ
ฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ผู้รบัมอบฉันทะจะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัระเบยีบวาระนัน้ๆ ได้ตามที่
เหน็สมควร  

2.4 ในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-voting) สามารถกระท าไดโ้ดยการกดปุ่ มทีป่ระสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ โดยปุ่ มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะมี
ทัง้หมด 3 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ดว้ย 2. ไม่เหน็ดว้ย 3. งดออกเสยีง  

2.5 หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ๆ และ
การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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2.6 ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมเีวลาในการออกเสยีงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาทหีลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการ
ออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมสีอบถามอกีครัง้ว่า ยนืยนัการลงคะแนน
หรอืไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผู้เขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน
สามารถท าได้ ด้วยการกดเลอืกคะแนนใหม่อีกครัง้ และเมื่อมกีารแจ้งปิดการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไมส่ามารถลงคะแนนหรอืเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได ้หลงัจากนัน้จะมกีารประกาศผลของการออก
เสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 

2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมสามญั    
ผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1) วาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่2, 4, 5, 6 และ 8 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวนฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุน้ซึง่ออกเสยีงลงคะแนนทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่คดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่า
ประชุมไดแ้ก่ วาระที ่7 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวนฐานคะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

3) วาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่9, 10, 11, 12, 13.1 13.2, 13.3 และ 14 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวนฐาน
คะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บรษิัทฯ จะจดัเก็บขอ้มูลหรอืหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทัง้
ขอ้มลูเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพ และขอ้มลูจราจรอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึขอ้มลูอื่นทีเ่กดิจากการประชุม  

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) ด้วยตนเองจ านวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมมผีู้ถอืหุน้ทัง้สิ้นจ านวน 42 ราย 
คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 748,067,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.43 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 
1,005,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้
นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ชญิทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ลกีลั เอาท์ซอส จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของการ
มอบฉนัทะ การนับองคป์ระชุม และการนับคะแนนเสยีงในการประชุม 

 นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) และเสนอใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ 

-ไม่ม-ี 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2563 
ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2563 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดม้กีาร
บนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถ้วน โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2563 ซึ่ง
ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเห็นหรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
รายงานการประชุมดงักล่าวเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ครัง้ที ่2/2563  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2563 ที่ประชุมเมื่อวนัที่ 11 
กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 

 

 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายอดศิร ถาวรธนสาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ  
แจ้งผลการด าเนินงานใหก้บัทีป่ระชุมผู้ถือหุน้รบัทราบ โดยนายอดศิรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่าพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 65 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัส่ง
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการใหก้บัผู้ถอืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปี และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ข้อ 47 ก าหนดให้กิจการที่ประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท าคอืการรบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมเกี่ยวกบักจิการทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีทีผ่่านมา โดยผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 
2563 และขอ้มูลส าคญัอื่นๆ มรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2563 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชทีีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ดงัต่อไปนี้ 

ในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดร้วมจ านวน 1,512.71 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนที่
มรีายไดร้วมจ านวน 1,279.37 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จ านวน 233.34 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.24 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธติามงบการเงนิรวมในส่วนของบรษิทัฯ จ านวน 102.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนทีม่กี าไรสุทธจิ านวน 57.98 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ย 76.03 ซึ่งสอดคล้องกบัรายไดท้ีป่รบัเพิม่ขึน้ 
ตลอดจนการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ  

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 
2,772.46 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 511.39 ล้านบาท มภีาระหนี้สนิจ านวน 1,238.36 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 431.07 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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ลา้นบาท จากปีก่อนทีม่ภีาระหนี้สนิจ านวน 807.29 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเตบิโตของเงนิลงทุนในทรพัย์สนิ 
และภาระเงนิกู้ยมืที่ปรบัเพิม่สูงขีน้จากการขยายธุรกิจ ประกอบกบัการปรบัเปลี่ยนมาตรฐานบญัชตีามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ท าใหม้กีารบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัทรพัยส์นิจากการเช่า และภาระหนี้สนิ
ภายใตส้ญัญาเช่าเพิม่ขึน้ 

ส าหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2563 มจี านวนรวม 1,482.86 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้าที่ 1,418.80 ล้านบาท โดยเป็นผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ประกอบกับมีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ในช่วงปี 2563 ทีผ่่านมา และการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) เมื่อช่วงตน้เดอืน
พฤศจกิายน 2563 ทีผ่่านมา 

พรอ้มกนันี้ ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งบรษิทัฯ 
ไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปีดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2563 และรบัทราบรายงานประจ าปี 
2563  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และรับทราบ 
รายงานประจ าปี 2563 ทีจ่ดัท าโดยคณะกรรมการบรษิทัตามทีน่ าเสนอ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอดศิร ถาวรธนสาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย นายอดศิรฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ว่า พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 64 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนเพื่อ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิซึ่งบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการและงบ
การเงนิรวมปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และผ่านการ
พจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ อกีทัง้งบการเงนิดงักล่าวไดจ้ดัท าโดยใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ส าหรบักิจการที่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะโดยมรีายละเอียดปรากฏตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ และงบการเงนิรวมปี 
2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้  

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ปี 2563 สิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2563  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และผ่านการพจิารณาอนุมตัิจากคณะกรรมกา
ตรวจสอบแล้ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชยัรตัน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย 
นายชยัรตัน์ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่าพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯ ขอ้ 58 ก าหนดให ้บรษิัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองจะมไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน  

บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมจ านวน 102,057,948 บาท และมกี าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 109,911,059 บาท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563  ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจ าปี 2563  
สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ บรษิทัฯ จงึ
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ดงันัน้
บรษิทัฯ จงึตอ้งจดัสรรก าไรสุทธส่ิวนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองเป็นจ านวน 5,581,848 บาท ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ซึง่จะ
ท าใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 13,800,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.37 ของทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ 

ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลนัน้ พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ขอ้ 55 ก าหนดว่าการจ่ายเงนิปันผลประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้และในกรณีทีบ่รษิทัฯ ยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีผลก าไรจากการประกอบกิจการจ านวน 
109,911,059 บาท (งบเฉพาะกิจการ) มีก าไรสะสมจนถึงปัจจุบนั จ านวน 181,232,752 บาท และมีเงินส ารองตาม
กฎหมายสะสมในปี 2563 จ านวน 13,800,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 1.37 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จงึเห็นว่า
บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิพยีงพอต่อการจ่ายเงนิปันผล จงึขอเสนอใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 
โดยเสนอจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 0.03 บาท ต่อหุน้ จากก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 เป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวนไม่
เกนิ 30,825,000 บาท  

ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 19 มถิุนายน 2563 และวนัที่ 3 กนัยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มีการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.363 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายรวมทัง้สิน้ 322,337,720.10 
บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธปีิ 2563 และก าไรสะสมของบรษิทัฯ ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 56 จงึรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลของบรษิทัฯ 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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ดงันัน้ เมื่อค านวนจ านวนเงนิปันผลที่น าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ รวมกบัการจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลดงักล่าวข้างต้น จะเป็นจ านวนเงินปันผลจ่ายรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 353,162,720.10 บาท คิดเป็นอตัรา
จ่ายเงนิปันผลรวมรอ้ยละ 320.32 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนดว่า บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
40 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการ 

โดยบรษิทัฯ ได้ก าหนดใหว้นัที ่28 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์ทีจ่ะซกัถาม
หรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็
เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายในอตัรา
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธสิ าหรบัผลการด าเนินงานรอบปี 2563 เท่ากบัจ านวน 5,581,848 บาท และจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 0.03 บาท ต่อหุน้ จากก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 เป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวนไม่เกนิ 30,825,000 บาท  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,581,848 บาท 
และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2563 เป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท ต่อ
หุน้ จากก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 เป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวนไม่เกนิ 30,825,000 บาท โดยทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรณัย์ สุภัคศรณัย์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรณัย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ว่า พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดใหก้รรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ในอตัราหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ ปัจจุบนับรษิัทฯ มี
กรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน ดงันัน้ ในปีนี้จึงต้องมีกรรมการ 3 ท่านออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ โดย
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้กลบัมาด ารงต าแหน่งอกีได้ ซึ่งกรรมการทีจ่ะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

1. นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตร ี กรรมการ 

2. นายวริชั   มรกตกาล กรรมการ 

3. นายนปกรณ์  กลิน่ทอง  กรรมการ และกรรมการอสิระ 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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นายศรณัยฯ์ ไดช้ีแ้จงต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวน
ได้เสยี) ได้พจิารณาถึงความ เหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ โดยพจิารณาจาก
หลกัเกณฑ์ส าคญัต่างๆ เช่น การมคีุณสมบตัิและการไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พ.ศ. 
2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายและ
หลกัเกณฑ์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไดพ้จิารณาจากคุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
หลากหลายด้านคุณสมบตัิโดยรวม ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึง
เหน็สมควรใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาและอนุมตัใิหก้รรมการ 
3 ท่านทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากทัง้ 
3 ท่าน มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมาย อกีทัง้เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ เป็นอย่างมาก โดยประวตัขิองบุคคล
ดงักล่าวปรากฏตามประวตัโิดยสงัเขปของการทีค่รบก าหนดตามวาระซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่   
ซึง่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

นอกจากนี้ นายศรณัย์ฯ ไดช้ี้แจงต่อไปว่า คณะกรรมการบรษิทั (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีใน
วาระนี้) พจิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเหน็สมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สาม
ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายวรวทิย์ ชยัลมิปมนตร ี2) นายวริชั มรกตกาล 3) นายนปกรณ์ กลิน่ทอง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกี
วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน
จ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง และไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามกฎหมาย อีกทัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสรมิสรา้ง
ความแขง็แกร่งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ   
ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย จงึเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระในปี 2564 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวรวทิย์ ชยัลมิปมนตรี 2) นายวริชั มรกตกาล 3) นายนปกรณ์ กลิน่ทอง กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 
ท่านเป็นรายบุคคลดว้ย ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

  1) นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการ 
 

 

  

  

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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 2) นายวริชั มรกตกาล  กรรมการ 

 

 

  

 

 3) นายนปกรณ์ กลิน่ทอง  กรรมการ  

 

 

 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ และของกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2564 

        ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรณัย์ สุภัคศรณัย์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรณัย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 90 ก าหนดหา้มมใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเงนิค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีต้องพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ 

นายศรณัยฯ์ ไดช้ีแ้จงว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่พจิารณาจากความเหมาะสมกบั
ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ ผลประกอบการของบรษิทัฯ 
ขนาดธุรกจิ ผลก าไรสุทธ ิและสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิอตัราค่าตอบแทนจากธุรกจิทีม่ขีนาด
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรที่จะก าหนดให้คง
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ในอตัราเดมิโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 10,000 
กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 15,000 10,000 
กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร - - 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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 ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาทต่อครัง้) 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 8,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 10,000 
กรรมการบรหิาร (ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 10,000 8,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 10,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง (ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 10,000 8,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 10,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 8,000 

 อกีทัง้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมตัิคงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของ
กรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ในอตัราเดมิตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้  

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหค้งค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ และของกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2564 โดยมรีายละเอียดตามทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม ดงันี้ 

 

 

 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่าพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีโดยทีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้อาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดมิอกีก็ได ้และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 47 (6) ก าหนดว่ากจิการอนัทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้สามญัประจ าปีพงึกระท าประการหนึ่งคอื การพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 707,027,703 94.51 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง 41,040,000 5.49 

รวม 748,067,703 100.00 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและคดัเลือกผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2564 โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิตังิาน ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบบญัช ีความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนการสอบบญัช ีจงึ
ขอเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัเคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีดขอ้มลูของผูส้อบบญัชดีงันี้  

1. นางวชัระ ภทัรพทิกัษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6669 หรอื 

2. นางสาวพรทพิย ์รมิดุสติ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5565 หรอื 

3. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6333 

ทัง้นี้ ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งขา้งตน้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเหน็ตอ่
งบการเงนิของบรษิัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชทีัง้สามไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ท าหน้าทีต่รวจสอบ สอบทาน และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทัฯ แทน  

ส าหรบัข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีแต่ละรายปรากฏตามประวตัิ
โดยสงัเขปของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ ซึ่งไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพจิารณาพรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อไปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 
ส าหรบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 7,180,000 บาท (เจด็ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดย
เป็นค่าสอบบญัชปีระจ าปีเฉพาะในส่วนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ทัง้นี้ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2563-2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2563 ปี 2564 ท่ีเสนอ 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 3,600,000 3,200,000 

ค่าสอบบญัชรีวมของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย 

7,680,000 7,180,000 

โดยผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัฯ  

อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชปีระจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้  
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ 1) นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6669 หรอื 
2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ 3) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6333 ในนามบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีฉพาะในส่วนของบรษิทัฯประจ าปี 2564 ไม่เกนิ 3,200,000 
(สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั
แลว้ โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 

 

 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ จ านวน 500 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นาชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย 
นายชยัรตัน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความ
ต่อเนื่อง เสรมิความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิและการลงทุนในอนาคต บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นจะตอ้งมแีผนส ารอง
ในการหาแหล่งเงนิทุนทีม่ตีน้ทนุต ่าซึง่การออกหุน้กูถ้อืเป็นทางเลอืกทีด่ตีอบสนองต่อความตอ้งการของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกหุน้กูโ้ดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

วตัถุประสงคใ์นการ
ออกหุน้กู ้

เพื่อใชช้ าระคนืเงนิกูย้มื และ/หรอืตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรอืตราสารหนี้ระยะยาวทัง้จ านวน 
หรอืบางส่วนของบรษิทัฯ และเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและสนับสนุน
การด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอืเงนิลงทุนในธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชื่อ มหีรอืไม่มหีลกัประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อื
หุน้กู้ หุน้กู้ดอ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราวและปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สกุลเงนิ สกุลเงนิบาท และ/หรอื สกุลเงนิต่างประเทศในจ านวนเทยีบเท่า 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ ภายในวงเงนิ 500 ล้านบาท หรอืในสกุลเงนิอื่นในจ านวนทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ บรษิัทฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุน้กู้เพิม่เตมิ และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กู้เดมิทีม่กีาร
ไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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อาย ุ ตามทีจ่ะก าหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอื
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี้  อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรอื ในต่างประเทศ เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว 
และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรอื ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรอื ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ในคราวเดยีวกนัหรอืต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรอื กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู้
นัน้ 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กู้
ทีไ่ดอ้อกในคราวนัน้ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด บรษิทัฯ มหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอน
หุน้กูก้่อนก าหนด ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรอืตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

อ านาจก าหนด
รายละเอยีดอื่น ๆ  

ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย มอี านาจดงันี้ 

1. ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลกัประกนั สกุลเงนิ 
จ านวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ อายุ มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงนิ การแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจดัสรร และด าเนินการใด ๆ ที่
เกีย่วขอ้งตามทีเ่หน็สมควรภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอื สถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรพัย์ และ /หรอื หลกัทรพัย์ และ/หรอื บุคคลอื่นใด ใน
กรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็สมควร 

3. น าหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรือ ตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขอ
อนุญาตเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินอื่นใดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไขสญัญา และ/หรอื เอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อ ใหข้อ้มลู 
ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืจ าเป็นได้ทุกประการ
ตามทีเ่หน็ควร 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯ จ านวน 500 ล้านบาท 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดงักล่าวขา้งตน้  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จ านวน 500 ล้านบาทโดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ    
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

  

 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (SABUY-W1) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชยัรตัน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย 
นายชยัรตัน์ฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเพื่อช่วยรกัษาระดบัอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนใหอ้ยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสม และช่วยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ เพื่อรองรบั
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (SABUY-W1) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน
การถือหุ้นทีผู่้ถอืหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนรวมไม่เกิน 102,750,000 หน่วย คดิเป็นร้อยละ 10.22 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ซึ่งเป็นวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่2/2564 ไดพ้จิารณาใหม้กีารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) (SABUY-W1) และ
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W1 ในครัง้นี้เป็นการเสนอขายแบบไม่คดิมูลค่า โดยอตัราส่วนการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธมิดีงันี้ คอื ผูถ้อืหุน้ 10 หุน้สามญัเดมิจะไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(10:1) กรณีทีม่เีศษใหปั้ดทิง้ รายละเอยีดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ บรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น (SABUY-W1) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพจิารณาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอ
ขาย 

: ไม่เกนิ 102,750,000 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท 
ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทฯ จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับ

อนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี้ ภายหลงัการออก

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ จะไม่ขยายอายุใบส าคญัแสดงสทิธิ 
จ านวนหุน้สามญัทีร่องรบั : ไม่เกนิ 102,750,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
ราคาการใชส้ทิธ ิ : ราคาหุ้นละ 3.25 บาท (สามบาทยี่สบิห้าสตางค์) ซึ่งสูงกว่าราคา

ตลาด ที ่2.19 บาท (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิโครงการและก าหนด
ราคาการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W1 ซึง่
เป็นระยะเวลาที่เพยีงพอที่จะครอบคลุมปรมิาณการซื้อขายและราคา
ซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวนัที่ 10 
กุมภาพนัธ ์2564 ถงึวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564) อยู่รอ้ยละ 48.40 เวน้
แต่จะมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ

วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(กรณีมเีศษหุน้ใหปั้ดทิง้) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) (อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ  

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ ภายหลงัจากที่บริษัทฯ 
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ใชส้ทิธทิุก 6 เดอืน นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ทัง้นี้ วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดง
สทิธ ิมอีายุครบ 3 ปีนับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ 

ใชส้ทิธ ิ

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ จะต้องแจง้ความจ านงในการใช้สทิธซิื้อหุน้สามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิในระหว่าง 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธใินแต่ละครัง้ ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท า
การของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัท า
การสุดทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าว ยกเวน้การ
แสดงความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงใน
การใชส้ทิธใินระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

โดยมอบหมายอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรอืประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอบหมายเป็นผู้มอี านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ 
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เงือ่นไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธไิดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควรและภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมาย
ก าหนด อาท ิการจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิการเจรจาตกลง ลงนาม 
และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิและหุน้สามญัทีอ่อกเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอื่น และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทัง้มอี านาจในการด าเนิน
ใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้กประการ 

โดยบรษิทัฯ ได้ก าหนดใหว้นัที ่28 เมษายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-W1 (Record Date) 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1) จ านวนไม่เกนิ 102,750,000 
หน่วย และการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื
บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธไิดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร ตามทีเ่สนอขา้งตน้  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ    
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จ านวนไม่เกิน 
102,750,000 (หนึ่งรอ้ยสองลา้นเจด็แสนหา้หมื่น) หน่วย โดยผูถ้อืหุน้ทีม่หีุน้สามญั 10 หุน้ จะไดร้บัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ1 หน่วย (กรณีมเีศษของหุน้ใหปั้ดทิง้) ดว้ยอตัราการใชส้ทิธทิี ่1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้
สามญัเพิม่ทุน โดยใบส าคญัแสดงสทิธมิอีายุ 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมรีาคาการใช้
สทิธทิี ่3.25 บาทต่อหุน้ รวมทัง้การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื บุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในก าหนด
และเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธไิดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด ตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 

 

 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 2 (SABUY-ESOP 2) 

ประธานฯ  ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท  ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้                  
โดยนายชยัรตัน์ฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ว่าเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบตังิานของกรรมการและพนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่คีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และเพื่อเป็น
การสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหท้ างานกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต่อไปใน
อนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิและเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ รวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาบุคคลากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถในการท างานใหท้ างานกบับรษิทัฯ และใหก้รรมการและพนักงานไดม้ส่ีวนร่วมในการเป็นเจา้ของ
ซึง่ท าใหม้วีตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ และมุ่งสรา้งความเจรญิใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 อนุมตัอิอกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้
ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จ านวนไม่เกิน 29,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 ซึง่เป็นวนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 มอีนุมตัอิอก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 (SABUY-ESOP 2) โดยรายละเอยีดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2 
SABUY-ESOP 2 ซึ่งได้น าส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นบรษิัททุกท่านพจิารณาพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมแล้ว  อย่างไรก็ด ีเมื่อ
วนัที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับราคาการใช้สิทธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ออกและเสนอขายให้กบักรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 2 SABUY-
ESOP 2 โดยเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธทิีไ่ดแ้จง้ผู้ถอืหุน้ไปในหนังสือเชญิประชุม จากราคาการใชส้ทิธ ิ3.25 บาท 
ต่อหุ้น เป็นราคาการใชส้ทิธ ิ7.75 บาทต่อหุน้ ซึ่งบรษิัทฯ ได้เปิดเผยมตคิณะกรรมการดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  เมื่อวันที่  19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
SABUY-ESOP 2 ทีส่ าคญัดงันี้ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและ
เสนอขาย 

: ไม่เกนิ 29,500,000 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะเสนอขายใบส าคัญแสงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2564 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(บรษิัทฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและไม่มขีอ้ก าหนดเรยีกใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ใช้สทิธกิ่อนครบก าหนด) ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรบัใหแ้ล้ว
เสรจ็ตามอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
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อตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดง
สทิธฯิ  

: ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ     
บรษิัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท (เว้นแต่กรณีปรบัสทิธิ
ตามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 7.75 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรบั
ราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : วนัท าการสุดทา้ยของทุก 6 เดอืน นับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ทัง้นี้ วนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย คอื วนัท าการวนัสุดท้ายก่อน
วนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิมอีายุครบ 3 ปีนับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดง
สทิธ ิหากวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดท้ายตรงกบัวนัหยุดท าการของ
บรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดวนัใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธ ิ

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ในระหว่าง 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ยกเวน้
การแสดงความจ านงในการใช้สทิธคิรัง้สุดทา้ย ให้แสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดทา้ย 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะแจง้ขา่วเกีย่วกบัระยะเวลายื่นความจ านงในการใชส้ทิธ ิ
อตัราการใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิ สถานที่ที่จะใช้สทิธ ิพร้อมขัน้ตอน
การใชส้ทิธโิดยตดิประกาศ ณ ส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืแจง้ผ่าน
ระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ ก่อน
ก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงในแต่ละครัง้ 

โดยใหค้ณะกรรมการหรอืบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิารหรอืบุคคลที่
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมายเป็นผูม้อี านาจในการก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีด
อื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธไิดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควรและภายใตข้อบอ านาจทีก่ฎหมายก าหนด อาท ิการจดัสรร 
การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิการก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิการเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการน าหุน้สามญัทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่น และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทัง้มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้กประการ  

นายชยัรตัน์ฯ ชี้แจงต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้
พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 โดยเห็นว่าราคาการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ครัง้ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ที่ก าหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 7.75 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น นั ้น
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สมเหตุสมผล เน่ืองจาก ราคาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ดงักล่าว สงูกว่าราคาตลาด ที ่5.19 
บาท (ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัิเปลี่ยนแปลงราคา
การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ซึ่งเป็นระยะเวลาทีเ่พยีงพอทีจ่ะครอบคลุม
ปรมิาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะทอ้นราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใช้
สทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิและเหน็ว่าราคาการใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นราคาทีท่ าใหบ้รษิทัฯ สามารถจดัหาแหล่งเงนิทุน
ได้ตามจ านวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจ ใช้ในการประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 
ภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบนั 

นอกจากนี้ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ในครัง้นี้จะมผีลกระทบต่อผูถ้อื
หุน้กล่าวคอืจะมผีลท าใหส่้วนแบ่งก าไรและสทิธอิอกเสยีงของผูถ้ือหุน้เดมิ (Control Dilution) ของบรษิทัฯ ลดลง และ
อาจจะมผีลกระทบต่อราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ของกรรมการและ
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของ
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชญิ
ประชุมแล้ว อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเมื่อเทยีบกบัขวญัและก าลงัใจทีใ่หแ้ก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการและ
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งจะเพิม่โอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาวจงึสามารถช่วยลดผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้จากการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ได้ 

นายชยัรตัน์ฯ ชี้แจงต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 
(SABUY-ESOP 2) ใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัฯ โดยมรีายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-
ESOP 2 และจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ทีจ่ะไดร้บั ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือของกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจดัสรร (หน่วย) 

ร้อยละ (%) ของ
ใบส าคญัแสดง
สิทธิทัง้หมด 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ ไม่เกนิ 1,250,000 ไม่เกนิ 4.24 
2. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ ไม่เกนิ 900,000 ไม่เกนิ 3.05 
3. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการ ไม่เกนิ 1,100,000 ไม่เกนิ 3.73 
4. นายทรงพล ชวีะปัญญาโรจน์ กรรมการ ไม่เกนิ 400,000 ไม่เกนิ 1.36 
5. นายวชริธร คงสุข กรรมการ ไม่เกนิ 900,000 ไม่เกนิ 3.05 
6. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการ ไม่เกนิ 700,000 ไม่เกนิ 2.37 
7. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการ ไม่เกนิ 900,000 ไม่เกนิ 3.05 
8 นายนปกรณ์ กลิน่ทอง กรรมการ ไม่เกนิ 700,000 ไม่เกนิ 2.37 
9. นายวริชั มรกตกาล กรรมการ ไม่เกนิ 2,000,000 ไม่เกนิ 6.78 

รวม ไม่เกิน  8,850,000 ไม่เกิน  30.00 

โดยจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ปรากฏว่า นายวริชั มรกตกาล กรรมการของบรษิัทฯ 
ประธานเจา้หน้าทีส่ายพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรษิทั เวนดิ้ง  พลสั จ ากดั เป็นผูไ้ดร้บัการ



 

หน้า 21 จาก 28 
 

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2
ทัง้หมดทีเ่สนอขายในครัง้นี้ ซึ่งจะเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวใหแ้ก่
นายวริชั มรกตกาล กรรมการของบรษิทัฯ ในวาระที ่12 ต่อไป 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 (SABUY-ESOP 2) จ านวนไม่เกิน 
29,500,000 หน่วย และการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย หรอืประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร หรอืบุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข
และรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธไิดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควรตามทีเ่สนอขา้งตน้  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 2 (SABUYESOP 2) จ านวนไม่เกนิ 29,500,000 (ยี่สบิเก้า
ลา้นหา้แสน) หน่วย โดยมอีตัราการใชส้ทิธทิี ่1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน และใบส าคญั
แสดงสทิธมิอีายุ 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีร่าคาใชส้ทิธ ิ7.75 บาทต่อหุน้ รวมถงึการมอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคล
ทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและ
รายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธไิดทุ้กประการตามที ่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่
กฎหมายก าหนดตามทีเ่สนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายดงักล่าว ดงันี้ 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 423,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 423,067,703 100.00 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 2 (SABUY-ESOP 2) รายท่ีได้รบัการ
จดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดท่ีเสนอขาย 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรณัย์ สุภัคศรณัย์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรณัย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากการที่บรษิัทฯ จะออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย 
ครัง้ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จ านวนไม่เกิน 29,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายตามวาระที่ 11 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณารายชื่อกรรมการและพนักงานที่ได้รบัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ปรากฏว่า มกีรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 2 รายไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่ออกในครัง้นี้ ทัง้นี้รายชื่อ
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กรรมการและรายชื่อพนักงานของบรษิทัฯ ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 เกนิกว่ารอ้ยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ทีเ่สนอขายในครัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย ครัง้ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ซึ่งได้ส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกท่านพจิารณาพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมแล้ว ซึ่งมี
รายละเอยีดเบือ้งตน้ดงัต่อไปนี้ 

 1. นายวิรชั มรกตกาล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน จะไดร้บัจดัสรรจ านวน ไม่เกนิ 2,000,000 หน่วย คดิเป็นอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 6.78 ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ทัง้หมด 

 2. นายสนัตธิร บุญเจอื กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสานงานนวตักรรมเทคโนโลย ีจะ
ไดร้บัจดัสรรจ านวน ไม่เกนิ 2,000,000 หน่วย คดิเป็นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 6.78 ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 
2 ทัง้หมด 

 นายศรณัย์ฯ ชี้แจงต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่จะ
ไม่ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 เกนิกว่ารอ้ยละ 5 และคณะกรรมการบรษิทั (โดยไม่รวมกรรมการ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้) ไดพ้จิารณาเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ SABUY-ESOP 2 ให้แก่กรรมการและพนักงานรายดังกล่าว             
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่านายวิรชั มรกตกาล มี
คุณสมบตัิ คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้ในปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต และเห็นว่านายสนัติธร บุญเจอื เป็นบุคลากรหลกัในการ
ปฏิบตัิงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองต่อการขยายตวัของธุรกจิในอนาคตได ้อกีทัง้ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ กเ็พื่อใหเ้กดิความรูส้กึในการเป็นเจา้ของร่วมกบับรษิทัฯ อนัเป็นการเสรมิสรา้งความมุ่งมัน่และความตัง้ใจทีจ่ะ
ร่วมกนัน าพาบรษิัทฯ ไปสู่ความเจรญิรุ่งเรอืงต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ยนืของบรษิทัฯ  

 ทัง้นี้เนื่องจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-ESOP 2 ในครัง้นี้เป็นการเสนอขายแบบไม่คดิ
มูลค่าโดยมรีาคาการใชส้ทิธ ิ7.75 บาท ต่อหุน้ จะไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ นายวริชั มรกตกาล และนายสนัตธิร บุญ
เจอื เนื่องจากราคาการใชส้ทิธซิื้อหุน้ดงักล่าว เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาตลาด ทัง้นี้บนสมมุตฐิานราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ที่ 5.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่ 19 เมษายน 
2564 ซึ่งเป็นวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัิเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-ESOP 2  

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ   
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ให้แก่ นายวิรัช มรกตกาล และ         
นายสนัตธิร บุญเจอื ซึง่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ทีเ่สนอขายในครัง้นี้  

 



 

หน้า 23 จาก 28 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ SABUY-
ESOP 2 ใหแ้ก่ 1) นายวริชั มรกตกาล และ 2) นายสนัตธิร บุญเจอื กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
ผูซ้ึ่งไดร้บัการจดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-ESOP 2 ทีเ่สนอขายใน
ครัง้นี้ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งต้น โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และไม่มผีูถ้อืหุน้
ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้น
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ รายดงักล่าว ดงันี้ 

  1) นายวริชั มรกตกาล 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 747,867,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 747,867,703 100.00 

  2) นายสนัตธิร บุญเจอื 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 740,827,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 740,827,703 100.00 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท  ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้              
โดยนายชยัรตัน์ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดว่า 
บรษิทัจะเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ล้วไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ขึน้ ซึ่งการออกหุน้ดงักล่าวจะ
กระท าไดต้่อเมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแล้ว หรอืในกรณีทีหุ่น้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ
หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็นหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้  

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มหีุน้ทีย่งัจ าหน่ายไม่ครบก่อนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในครัง้นี้ จ านวน 23,495,000 
หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพิม่ทุนที่ออกเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (SABUY-ESOP1) ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึสามารถด าเนินการเพิม่ทุนในครัง้นี้ไดต้าม
ความในมาตรา136 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

สบืเนื่องจากการที่บรษิทัฯ ได้มกีารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W1) และ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้
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ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) บรษิัทฯ จ าเป็นจะต้องเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการใช้สทิธขิองใบส าคญั
แสดงสทิธดิงักล่าว โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จะต้องมอีนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

13.1 การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 132,250,000 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสบิสองลา้นสองแสนหา้หมื่น
บาทถ้วน) จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,050,000,000 บาท (หนึ่งพนัห้าหมื่นล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบยีน
จ านวน 1,182,250,000 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 132,250,000 หุน้ (หนึ่งรอ้ยสามสบิสองล้านสองแสนหา้หมื่นหุน้) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 

13.2 การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1) 

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นจ านวนไม่เกิน 102,750,000 หุน้ (หนึ่งรอ้ยสองล้านเจด็แสนห้า
หมื่นหุน้) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้กผู่้
ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1)  

13.3 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 (SABUY-ESOP 2) 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจ านวนไม่เกิน 29,500,000 หุ้น (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหุ้น)         
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ 
และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 (SABUY-ESOP 2) 

โดยรายละเอยีดการเสนอขายและวตัถุประสงค์ของการออกเพิม่ทุนและการใชเ้งนิทุนส่วนทีเ่พิม่ รวมถงึ
ผลกระทบทีม่ตี่อผูถ้อืหุน้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ซึง่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพจิารณาพรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุมแลว้  

นายชยัรตัน์ฯ ชีแ้จงต่อไปว่า คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวขา้งต้นมคีวามสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ และเป็นผลดตี่อการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กล่าวคอื เป็นการเสรมิสรา้งโครงสรา้งทุนและฐานะทางการเงนิ
ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเพื่อรองรบัการขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึ้นจากการ
ประกอบกจิการ อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่ทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และยงัช่วยส่งเสรมิสภาพคล่องทาง
การเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัเชื่อว่าเมื่อธุรกจิมเีงนิทุนหมุนเวยีน
เพียงพอ บริษัทฯ ก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการเพิ่มเติม และสามารถสร้างโอกาสในการท าธุรกิจใหม่ที่มี
ศกัยภาพ ซึ่งจะส่งผลดตี่อผูถ้อืหุน้ในอนาคตในรูปแบบของเงนิปันผลหากผลประกอบการมกี าไรตามเ ป้าหมาย อกีทัง้
การเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุน
ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถเพิม่ทุนไดต้ามเป้าหมายและเป็นการเสรมิสรา้งโครงสรา้งทุน
และฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ ให้มคีวามแขง็แกร่งเพื่อรองรบัการขยายการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ให้สามารถ
เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
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นอกจากนี้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการเพิม่ทุนด้วยวธิกีารเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชนทัว่ไป (Public 
Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนานและต้องได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 จงึเป็นแนวทางการระดม
ทุนทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการเพิม่ทุนครัง้นี้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิทุนตามจ านวนที่
ต้องการในระยะเวลาอนัสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนทีอ่าจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกจิทีม่คีวามผนั
ผวนในปัจจุบนั 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถาม
หรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น
เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาดงันี้ การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ การจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใช้
สทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 (SABUY-ESOP 2) ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้  

มติท่ีประชุม  13.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 132,250,000 บาท (หนึ่ง
รอ้ยสามสบิสองล้านสองแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน  132,250,000 หุน้ (หนึ่ง
รอ้ยสามสบิสองล้านสองแสนหา้หมื่นหุ้น) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรบัการใช้
สทิธซิื้อหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 

13.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 102,750,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสอง 
ล้านเจด็แสนหา้หมื่นหุน้) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสียง
ลงคะแนน ดงันี้ 

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 
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13.3 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 29,500,000 หุน้ (ยีส่บิเกา้ลา้น
ห้าแสนหุ้น) เพื่อรองรบัการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 (SABUY-ESOP 2) ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน และไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้ 

 

 

 

 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชยัรตัน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย 
นายชยัรตัน์ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่าสบืเนื่องจากการพจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 
132,250,000 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสบิสองล้านสองแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,050,000,000 บาท 
(หนึ่งพนัหา้หมื่นลา้นบาทถว้น) เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,182,250,000 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยแปดสบิสองลา้นสอง
แสนหา้หมื่นบาทถว้น) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จงึจ าเป็นต้องแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 
4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงักล่าว โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและ
ใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,182,250,000 บาท  (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสบิสองล้านสองแสน
หา้หมื่นบาทถว้น)  

แบ่งออกเป็น 1,182,250,000 หุน้  (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสบิสองล้านสองแสน
หา้หมื่นหุน้)  

  มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 1 บาท  (หนึ่งบาท) 

  โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามญั 1,182,250,000 หุน้  (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสบิสองล้านสองแสน
หา้หมื่นหุน้)  

  หุน้บุรมิสทิธ ิ         -       หุน้   (-) ” 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอื
แสดงความคดิเหน็หรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 423,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 423,067,703 100.00 



 

หน้า 27 จาก 28 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยให้ยกเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้
แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,182,250,000 บาท  (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสบิสองล้านสองแสน
หา้หมื่นบาทถว้น)  

 แบ่งออกเป็น 1,182,250,000 หุน้  (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสบิสองล้านสองแสน
หา้หมื่นหุน้)  

 มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 1 บาท  (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 1,182,250,000 หุน้  (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสบิสองล้านสองแสน
หา้หมื่นหุน้)  

 หุน้บุรมิสทิธ ิ         -       หุน้   (-) ” 

 โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 

 

 

วาระท่ี 15 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)       

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั และ/หรอืใหข้อ้เสนอแนะที่
เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืเพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ  

ผูถ้อืหุน้ นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ไดส้อบถามบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

1. บรษิทัฯ เขา้ร่วมแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) หรอืไม ่

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ กรรมการอสิระ ชี้แจงขอ้ซกัถามขา้งต้นต่อผูถ้อืหุน้ โดย
นายศรณัย์ฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ มีการด าเนินการเรื่องการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในหลายส่วนจากการ
ด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ อยู่แลว้ การประกาศเขา้ร่วมแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของภาคเอกชนไทย (CAC) กเ็ป็น
อีกส่วนหนึ่งที่จะด าเนินการ โดยทางบริษัทฯ ขอน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในด้ าน
องคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกจิการ เป็นตน้ 

2. บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวกบัการด าเนินชวีติ เช่น ตู้เติมเงนิ      
ตู้จ าหน่ายสินค้า การพฒันาการช าระเงนิผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้พฒันาตู้เติมเงิน        

การออกเสยีง คะแนน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 748,067,703 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.00 
งดออกเสยีง - 0.00 

รวม 748,067,703 100.00 



 

หน้า 28 จาก 28 
 

ตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัใิหส้อดคล้องกบัการพฒันาการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น QR Codes บตัรเดบติ และ
บตัรเครดติ นอกเหนือจากช าระดว้ยเงนิสดหรอืไม่ เพื่อสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เหตุการณ์ในปัจจุบนั เช่น COVID-19  

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวริชั มรกตกาล กรรมการ เป็นผูต้อบค าถามดงักล่าว โดยนายวริชัฯ ไดช้ีแ้จง
ต่อ  ผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนนี้ ทางบรษิัทฯ ได้มกีารวางแผนเพื่อพฒันาทางธุรกิจในส่วนนี้ก่อนทีจ่ะมกีารแพร่ระบาดของ 
COVID-19 อยู่แล้ว ทัง้ในส่วนระบบรบัช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้มกีาร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหส้อดรบักบัการช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 

3. บรษิทัฯ ไดเ้ลื่อนฐานะจากตลาดหลกัทรพัย ์Mai เป็น SET ขอสอบถามว่า บรษิทัฯ ไดร้บัอานิสงสต์่อ
การด าเนินธุรกจิอย่างไรบา้งครบั  

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวริชั มรกตกาล กรรมการ เป็นผูต้อบค าถามดงักล่าว โดยนายวริชัฯ ไดช้ีแ้จง
ต่อผูถ้อืหุน้ว่า ในการเลื่อนฐานะจากตลาดหลกัทรพัย ์Mai เป็น SET จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึกลุ่มนักลงทุนและ
สถาบนัทีม่ขีอ้จ ากดัในดา้นการลงทุนได ้ซึง่จะสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ ไดด้ยีิง่ขึน้  

ผู้ถือหุ้น คุณสุพรีณัฐ กววีจัน์ ได้สอบถามบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงันี้  สอบถามเรื่อง
เป้าหมายยอดขาย การเตบิโต แผนการเตบิโต และงบลงทุนในอนาคต  

 ประธานฯ มอบหมายให้นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้ตอบค าถามดงักล่าว 
โดยนายชูเกียรติฯ ได้ชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ว่า เป้าหมายของบรษิทัฯ ในปี 2564 นี้ คาดการว่าจะมรีายได้เติบโตอยู่ที ่20-
25% จากปีก่อนหน้า โดยมงีบการลงทุนอยู่ที ่800 ล้านบาท โดยแผนการเตบิโตจะท าใหเ้ขา้ถงึทุกคนไดม้ากขึน้รวมทัง้
ทุกผลติภณัฑ์ของบรษิทัจะเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ ทัง้นี้  ในครึง่ปีหลงัของปีนี้ และปีหน้า บรษิทัฯ จะมกีารรเิริม่
เปิดธุรกจิใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรอื
แสดงความคดิเหน็กบัทางคณะกรรมการบรษิทัหรอืไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้ือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถาม
หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

 

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.   

 

 ลงชื่อ …………………………………..........ประธานทีป่ระชุม 
 ( นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล)  
 
 ลงชื่อ……………………………… 
 (นายชยัรตัน์ สุวรรณ) 
 เลขานุการบรษิทั 
  ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

จกัรกฤศฎิ ์พาราพนัธกุล 

ชยัรตัน์ สวุรรณ 


