รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
ของ
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจากสานักงานของบริษทั ฯ เลขที่ 230 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจักรกฤศฏิ ์

พาราพันธกุล

2. นายวรวิทย์

ชัยลิมปมนตรี

3. นายศรัณย์

สุภคั ศรัณย์

4. นางอุมาวดี

รัตนอุดม

5. นายนปกรณ์

กลิน่ ทอง

6. นายชูเกียรติ

รุจนพรพจี

7. นายวิรชั

มรกตกาล

8. นายวชิรธร

คงสุข

9. นายทรงพล

ชีวะปัญญาโรจน์
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ประธานกรรมการ/ กรรมการอิ ส ระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
รอง ป ระ ธ า นกรรม ก า ร /ร อง ป ระ ธ า น ค ณ ะ
กรรมการบริห าร/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน /กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริห าร/รอง
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/กรรมการบริห าร
ความเสี่ย ง/ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารสายงาน
พาณิชย์และการลงทุน
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานเซอร์วสิ และกฎหมาย
กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
-ไม่ม-ี
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
1. นายชัยรัตน์
2. นายอดิศร

สุวรรณ
ถาวรธนสาร

3. นายวัชระ

ภัทรพิทกั ษ์

4. นางสาวณัชชา

อู่วฒ
ั นสมบัติ

5. นางสาวศิรดา

อินศิริ

เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารสายงานบั ญ ชี แ ละ
การเงินของบริษทั ฯ
ผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษั ท ฯ จากบริษั ท เคพีเ อ็ ม จี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษั ท ฯ จากบริษั ท เคพีเ อ็ ม จี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษั ท ฯ จากบริษั ท เคพีเ อ็ ม จี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ก่อนเริม่ ประชุม นางสาวศิโรธร ขยันพล ผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนิ นการประชุม”) ได้ชแ้ี จง
ต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มกี ารแพร่
ระบาดระลอกใหม่และยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษทั ฯ จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ท่มี สี ่วนร่วมในการจัดประชุมอย่างยิ่ง และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดว่าด้วยการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2563 ซึ่ ง ประกาศไว้ ณ วัน ที่ 18 เมษายน 2563 บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ น าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่ออานวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง การตอบข้อซักถาม และการนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จดั ส่ง คู่มือการใช้งานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการลาดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความ
คิดเห็นหรือการแนะนา วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียง รวมทัง้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ดังนี้
1. ลาดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนา
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่
มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะซักถามในวาระทีเ่ กี่ยวข้อง ผู้ถือ หุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดง
ความคิดเห็นหรือแนะนา สามารถกระทา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
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1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ช่อื
นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเองหรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ หลังจากนัน้ ให้กด
Enter เพื่อส่งข้อความ
2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิ ดไมโครโฟนทีอ่ ุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รบั สัญญาณจาก
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมระบบให้สนทนาผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนา เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย
ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็ นการเอามือลงและกรุณาปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากทีส่ นทนาเสร็จทุกครัง้
หลังจากนัน้ จึงจะให้มกี ารลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษทั ฯ จะตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ด้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคาแนะนาล่วงหน้ามาทีบ่ ริษทั ฯ ก่อนวัน
ประชุม บริษทั ฯ จะตอบข้อซักถามหรือชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ทีส่ อบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน
2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2.1 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ หรือเท่ากับจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั
มอบฉันทะ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ น
บางส่วนได้ เว้นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษทั ฯ จะใช้วธิ กี ารหักคะแนนเสียงทีไ่ ม่
เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนทีเ่ หลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
2.3 สาหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะนับคะแนนเสียงตาม
ความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะรายนัน้ ๆ ดังนัน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่ถ้าผูม้ อบ
ฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติใ นเรื่อ งใด นอกเหนื อ จากที่ร ะบุ ไ ว้ใ นหนั ง สือ มอบฉัน ทะรวมถึง กรณี ท่ีมีก ารเปลี่ย นแปลงหรือ เพิ่ม เติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รบั มอบฉันทะจะมีสทิ ธิพจิ ารณาและออกเสียงลงคะแนนสาหรับระเบียบวาระนัน้ ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระทาได้โดยการกดปุ่มทีป่ ระสงค์
จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ โดยปุ่มที่ปรากฏอยู่บนหน้ าจอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะมี
ทัง้ หมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง
2.5 หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนัน้ ๆ และ
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลีย่ นแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
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2.6 ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็ นเวลา 2 นาทีหลังจากทีม่ กี ารแจ้งเปิ ดการ
ออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครัง้ ว่า ยืนยันการลงคะแนน
หรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน ทัง้ นี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน
สามารถทาได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ และเมื่อมีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลีย่ นแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนัน้ จะมีการประกาศผลของการออก
เสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2.7 สาหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมทีก่ าหนดไว้ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ได้แก่
1) วาระทีต่ ้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 ซึง่ บริษทั ฯ จะคานวนฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ ออกเสียงลงคะแนนทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่คดิ รวมเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง
2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุน้ ทีม่ า
ประชุมได้แก่ วาระที่ 7 ซึง่ บริษทั ฯ จะคานวนฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
3) วาระทีต่ ้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9, 10, 11, 12, 13.1 13.2, 13.3 และ 14 ซึง่ บริษทั ฯ จะคานวนฐาน
คะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิท ัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม เรื่อ ง มาตรฐานการรัก ษาความมั ่นคงปลอดภัย ของการประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทงั ้
ข้อมูลเสียง หรือทัง้ เสียงและภาพ และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นทีเ่ กิดจากการประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิ ก ส์
(Electronic Meeting) ด้วยตนเองจานวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมมีผู้ถอื หุน้ ทัง้ สิ้นจานวน 42 ราย
คิด เป็ น จ านวนหุ้น ทัง้ สิ้น 748,067,703 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 74.43 ของจ านวนหุ้น ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน
1,005,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้
นี้ บริษทั ฯ ได้เชิญทีป่ รึกษากฎหมายจากบริษทั ลีกลั เอาท์ซอส จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องของการ
มอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุม
นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี
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วาระที่ 2

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563
ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มกี าร
บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่ง
ได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
รายงานการประชุมดังกล่าวเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563
มติ ที่ประชุม ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น มีมติรบั รองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2563 ที่ประชุม เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 3

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอดิศร ถาวรธนสาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
แจ้งผลการดาเนินงานให้กบั ทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ รับทราบ โดยนายอดิศรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นว่าพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 65 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่ง
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการให้กบั ผู้ถอื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 47 กาหนดให้กิจการที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทาคือการรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับกิจการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ทผ่ี ่านมา โดยผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี
2563 และข้อมูลสาคัญอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูลงบการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2563 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีทบ่ี ริษทั ฯ แต่งตัง้ โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นดังต่อไปนี้
ในปี 2563 ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมจานวน 1,512.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนที่
มีรายได้รวมจานวน 1,279.37 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ จานวน 233.34 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.24
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมในส่วนของบริษทั ฯ จานวน 102.06 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนทีม่ กี าไรสุทธิจานวน 57.98 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อย 76.03 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ทป่ี รับเพิม่ ขึน้
ตลอดจนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในส่ ว นของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษัท ฯ มีสิน ทรัพ ย์ร วมจ านวน
2,772.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 511.39 ล้านบาท มีภาระหนี้สนิ จานวน 1,238.36 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 431.07
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ล้านบาท จากปี ก่อนทีม่ ภี าระหนี้สนิ จานวน 807.29 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการเติบโตของเงินลงทุนในทรัพย์สนิ
และภาระเงินกู้ยมื ที่ปรับเพิม่ สูงขีน้ จากการขยายธุรกิจ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ทาให้มกี ารบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สนิ จากการเช่า และภาระหนี้สนิ
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพิม่ ขึน้
สาหรับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2563 มีจานวนรวม 1,482.86 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้ าที่ 1,418.80 ล้านบาท โดยเป็ นผลจากผลการดาเนินงานปี 2563 ประกอบกับมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ในช่วงปี 2563 ทีผ่ ่านมา และการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัวไปครั
่
ง้ แรก (IPO) เมื่อช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน 2563 ทีผ่ ่านมา
พร้อมกันนี้ ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการบริษทั ซึ่งบริษทั ฯ
ได้เผยแพร่รายงานประจาปี ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2563 และรับทราบรายงานประจาปี
2563
มติ ที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รับ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2563 และรับ ทราบ
รายงานประจาปี 2563 ทีจ่ ดั ทาโดยคณะกรรมการบริษทั ตามทีน่ าเสนอ
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และงบการเงิ นรวม ปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอดิศร ถาวรธนสาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย นายอดิศรฯ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุม ผูถ้ ือหุน้ ว่า พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนเพื่อ
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และผ่านการ
พิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาโดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการที่มสี ่วนได้เสียสาธารณะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมปี
2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั งิ บการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมกา
ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
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การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 5

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

พิ จารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นเงิ นทุ นสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ น ปั น ผล
สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย
นายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 58 กาหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมจานวน 102,057,948 บาท และมีกาไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 109,911,059 บาท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจาปี 2563
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษทั ฯ จึง
ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงต้องจัดสรรกาไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองเป็ นจานวน 5,581,848 บาท ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ซึง่ จะ
ทาให้บริษทั ฯ มีเงินทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน 13,800,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.37 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ
สาหรับการจ่ายเงินปั นผลนัน้ พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ข้อ 55 กาหนดว่าการจ่ายเงินปั นผลประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ และในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ยังมี
ยอดขาดทุ น สะสมอยู่ ห้า มมิใ ห้จ่ ายเงิน ปั น ผล โดยในปี 2563 บริษัท ฯ มีผ ลก าไรจากการประกอบกิจการจานวน
109,911,059 บาท (งบเฉพาะกิจการ) มีกาไรสะสมจนถึงปั จจุบนั จานวน 181,232,752 บาท และมีเงินสารองตาม
กฎหมายสะสมในปี 2563 จานวน 13,800,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นว่า
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเพียงพอต่อการจ่ายเงินปั นผล จึงขอเสนอให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุน้ จากกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นเงินปั นผลจ่ายจานวนไม่
เกิน 30,825,000 บาท
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีก าร
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา 0.363 บาท ต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายรวมทัง้ สิน้ 322,337,720.10
บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิปี 2563 และกาไรสะสมของบริษทั ฯ ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 56 จึงรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลของบริษทั ฯ
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ดังนัน้ เมื่อคานวนจานวนเงินปั นผลที่นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ รวมกับการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนเงินปั นผลจ่ายรวมทัง้ สิ้น ไม่เกิน 353,162,720.10 บาท คิดเป็ นอัตรา
จ่ายเงินปั นผลรวมร้อยละ 320.32 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ซึง่ กาหนดว่า บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดให้วนั ที่ 28 เมษายน 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล
(Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์ทจ่ี ะซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานรอบปี 2563 เท่ากับจานวน 5,581,848 บาท และจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุน้ จากกาไรสุทธิ
ประจาปี 2563 เป็ นเงินปั นผลจ่ายจานวนไม่เกิน 30,825,000 บาท
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 5,581,848 บาท
และอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2563 เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท ต่อ
หุน้ จากกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นเงินปั นผลจ่ายจานวนไม่เกิน 30,825,000 บาท โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ มีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 6

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรัณย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ว่า พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ ปั จจุบนั บริษัทฯ มี
กรรมการทัง้ หมดจานวน 9 ท่าน ดังนัน้ ในปี น้ีจึงต้องมีกรรมการ 3 ท่านออกจากตาแหน่ งตามวาระในครัง้ นี้ โดย
กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้เข้ากลับมาดารงตาแหน่ งอีกได้ ซึ่งกรรมการทีจ่ ะต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี้มรี ายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวรวิทย์

ชัยลิมปมนตรี

กรรมการ

2. นายวิรชั

มรกตกาล

กรรมการ

3. นายนปกรณ์

กลิน่ ทอง

กรรมการ และกรรมการอิสระ
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นายศรัณย์ฯ ได้ชแ้ี จงต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย) ได้พจิ ารณาถึงความ เหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์สาคัญต่างๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 (และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม ) พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ กฎหมายและ
หลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ได้พจิ ารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
หลากหลายด้านคุณสมบัติโดยรวม ผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล จึง
เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้กรรมการ
3 ท่านทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทัง้
3 ท่าน มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทัง้ เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ และ
ประสบการณ์ซ่งึ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษทั ฯ เป็ นอย่างมาก โดยประวัตขิ องบุคคล
ดังกล่าวปรากฏตามประวัตโิ ดยสังเขปของการทีค่ รบกาหนดตามวาระซึ่งได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่
ซึง่ ได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี้ นายศรัณย์ฯ ได้ช้แี จงต่อไปว่า คณะกรรมการบริษทั (โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียใน
วาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระทัง้ สาม
ท่าน ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 2) นายวิรชั มรกตกาล 3) นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทัง้ สามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัตคิ รบตามข้อกาหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย อีกทัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษทั ฯ และสามารถอุทศิ เวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย จึงเหมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในปี 2564
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2564 จานวน
3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 2) นายวิรชั มรกตกาล 3) นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง กลับเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3
ท่านเป็ นรายบุคคลด้วย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ
คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703
หน้า 9 จาก 28

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

2) นายวิรชั มรกตกาล
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
3) นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

กรรมการ
คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

กรรมการ
คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ และของกรรมการชุดย่อยประจาปี
2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรัณย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 90 กาหนดห้ามมิให้บริษทั ฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ข้อ บัง คับ ของบริษัทฯ และข้อ บัง คับ ของบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดให้ท่ีป ระชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี ต้อ งพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ
นายศรัณย์ฯ ได้ชแ้ี จงว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ พิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษทั ฯ
ขนาดธุรกิจ ผลกาไรสุทธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจทีม่ ขี นาด
ใกล้เ คีย งกับ บริษัท ฯ ในอุ ต สาหกรรมประเภทเดีย วกัน เพื่อ ก าหนดค่ า ตอบแทน จึง เห็น สมควรที่จ ะก าหนดให้คง
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ในอัตราเดิมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนราย
ค่าเบีย้ ประชุม
เดือน
(บาทต่อครัง้ )
(บาทต่อเดือน)
คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั
20,000
10,000
กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
15,000
10,000
กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000
10,000
หน้า 10 จาก 28

กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร (ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง (ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนราย
เดือน
(บาทต่อเดือน)
10,000

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาทต่อครัง้ )

15,000
10,000

10,000
8,000

15,000
10,000

10,000
8,000

15,000
10,000

10,000
8,000

8,000

อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นควรนาเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 อนุ มตั ิคงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของ
กรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ในอัตราเดิมตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ งค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ตาม
รายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ใิ ห้คงค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ และของกรรมการชุดย่อยประจาปี
2564 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 8

คะแนน (เสียง)
707,027,703
41,040,000
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
94.51
0.00
5.49
100.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี โดยทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ อาจแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 47 (6) กาหนดว่ากิจการอันทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ สามัญประจาปี พงึ กระทาประการหนึ่งคือ การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
หน้า 11 จาก 28

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั งิ าน ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี จึง
ขอเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.

นางวัชระ

ภัทรพิทกั ษ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6669 หรือ

2.

นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565 หรือ

3.

นายวัยวัฒน์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333

กอสมานชัยกิจ

ทัง้ นี้ กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูท้ าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีทงั ้ สามไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของบริษทั ทาหน้าทีต่ รวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั ฯ แทน
สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ และความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตาม ประวัติ
โดยสังเขปของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพิจารณาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้ช้แี จงต่อไปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
สาหรับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7,180,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดย
เป็ นค่าสอบบัญชีประจาปี เฉพาะในส่วนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ทัง้ นี้
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563-2564 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2563

ปี 2564 ที่เสนอ

ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ

3,600,000

3,200,000

ค่าสอบบัญชีรวมของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย

7,680,000

7,180,000

โดยผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั ฯ
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุม สามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่า ตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจาปี 2564 ตามทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึง เสนอให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่ า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี
ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ 1) นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6669 หรือ
2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5565 หรือ 3) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333 ในนามบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเฉพาะในส่วนของบริษทั ฯประจาปี 2564 ไม่เกิน 3,200,000
(สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
แล้ว โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 9

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ จานวน 500 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ น าชัย รัต น์ สุ ว รรณ เลขานุ ก ารบริษัท ชี้แ จงรายละเอีย ดในวาระนี้ โดย
นายชัยรัตน์ ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ มีความ
ต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและการลงทุนในอนาคต บริษทั ฯ มีความจาเป็ นจะต้องมีแผนสารอง
ในการหาแหล่งเงินทุนทีม่ ตี น้ ทุนต่าซึง่ การออกหุน้ กูถ้ อื เป็ นทางเลือกทีด่ ตี อบสนองต่อความต้องการของบริษทั ฯ บริษทั ฯ
จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะออกหุน้ กูโ้ ดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการ เพื่อใช้ชาระคืนเงินกูย้ มื และ/หรือตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทัง้ จานวน
ออกหุน้ กู้
หรือบางส่วนของบริษทั ฯ และเพื่อใช้ในการดาเนินงาน หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุน
การดาเนินงานของบริษทั ฯ และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเภทของหุน้ กู้

หุน้ กู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หรือไม่ระบุช่อื มีหรือไม่มหี ลักประกัน มีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื
หุน้ กู้ หุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราวและปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

สกุลเงิน

สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุน้ กู้ ภายในวงเงิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนทีเ่ ทียบเท่า ทัง้ นี้ บริษัทฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้เพิม่ เติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กู้เดิมทีม่ กี าร
ไถ่ ถ อนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดัง กล่ าว โดยหุ้น กู้ท่ีบ ริษัทฯ ออกจ าหน่ า ยแล้ว ในขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
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อายุ

ตามทีจ่ ะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กู้ หรือ
ตามข้อ ตกลงและเงื่อ นไขของหุ้น กู้ ท่ีไ ด้อ อกในคราวนั น้ ทัง้ นี้ อยู่ ภ ายใต้ ข้อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

การเสนอขาย

เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียวกันหรือหลายคราว
และ/หรือ เป็ นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัวไป
่
และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลใช้บงั คับในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กู้
นัน้

อัตราดอกเบีย้

ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กู้ หรือตามข้อตกลงและเงือ่ นไขของหุน้ กู้
ทีไ่ ด้ออกในคราวนัน้

การไถ่ถอนก่อน
กาหนด

ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกาหนด บริษทั ฯ มีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอน
หุน้ กูก้ ่อนกาหนด ทัง้ นี้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

ตลาดรอง

บริษัท ฯ อาจจดทะเบีย นหุ้น กู้ กับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย (The Thai Bond Market
Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย มีอานาจดังนี้
1. กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน
จานวนเงิน อัตราดอกเบีย้ อายุ มูลค่าทีต่ ราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และดาเนินการใด ๆ ที่
เกีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัด
อันดับความน่ าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ใน
กรณีทจ่ี ะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง หรือในกรณีอ่นื ใดตามทีเ่ ห็นสมควร
3. นาหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market
Association) หรือ ตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขอ
อนุญาตเปิ ดเผยข้อมูลและดาเนินอื่นใดกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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4. ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ขอ้ มูล
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่ วยงานอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจาเป็ นได้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นควร
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษทั ฯ จานวน 500 ล้านบาท
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอดังกล่าวข้างต้น
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีม ติอ นุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้ ข องบริษัท ฯ จ านวน 500 ล้ า นบาทโดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (SABUY-W1)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย
นายชัยรัตน์ฯ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนให้อยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่ งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (SABUY-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นทีผ่ ู้ถอื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จานวนรวมไม่เกิน 102,750,000 หน่ วย คิดเป็ นร้อยละ 10.22
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็ นวันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 ได้พจิ ารณาให้มกี ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W1) และ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 ในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายแบบไม่คดิ มูลค่า โดยอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิมดี งั นี้ คือ ผูถ้ อื หุน้ 10 หุน้ สามัญเดิมจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
(10:1) กรณีทม่ี เี ศษให้ปัดทิง้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (SABUY-W1) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
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จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอ :
ขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
:
ระยะเวลาเสนอขาย
:
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

จานวนหุน้ สามัญทีร่ องรับ
ราคาการใช้สทิ ธิ

:
:

วิธกี ารจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

อัตราการใช้สทิ ธิ

วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิ

:

ไม่เกิน 102,750,000 หน่วย
หน่วยละ 0.00 บาท
บริษัท ฯ จะเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ภายหลัง จากที่ไ ด้ร ับ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ภายหลังการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั ฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 102,750,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ราคาหุ้นละ 3.25 บาท (สามบาทยี่สบิ ห้าสตางค์) ซึ่งสูงกว่าราคา
ตลาด ที่ 2.19 บาท (ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิโครงการและก าหนด
ราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 ซึง่
เป็ นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคา
ซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) อยู่รอ้ ยละ 48.40 เว้น
แต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ
จัด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม ของบริษัท ฯ ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น
(Rights Offering) ในอัต ราส่ ว น 10 หุ้น สามัญ เดิม ต่ อ 1 หน่ ว ย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (กรณีมเี ศษหุน้ ให้ปัดทิง้ )
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย (หนึ่ งหน่ วย) สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) (อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ)
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ใช้สทิ ธิทุก 6 เดือน นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี้ วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดง
สิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทา
การของบริษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทา
การสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้นการ
แสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงใน
การใช้สทิ ธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

โดยมอบหมายอานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็ นผู้มอี านาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
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เงือ่ นไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควรและภายใต้ขอบอานาจทีก่ ฎหมาย
กาหนด อาทิ การจัดสรร การกาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนดเหตุแห่งการออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม
และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ และหุน้ สามัญทีอ่ อกเพื่อรองรับการ
ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ดาเนินการขออนุ ญาตต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนิน
ใดๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ได้ทุกประการ
โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดให้วนั ที่ 28 เมษายน 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SABUY-W1 (Record Date)
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1) จานวนไม่เกิน 102,750,000
หน่ วย และการมอบอานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ
บุ ค คลที่ป ระธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหารมอบหมาย เป็ น ผู้มีอ านาจในก าหนดและเปลี่ย นแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อ นไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร ตามทีเ่ สนอข้างต้น
มติ ที่ประชุม ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุ น ของ
บริษั ท ฯ ให้ แ ก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จ านวนไม่ เ กิน
102,750,000 (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) หน่วย โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ หี นุ้ สามัญ 10 หุน้ จะได้รบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมเี ศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ ) ด้วยอัตราการใช้สทิ ธิท่ี 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้
สามัญเพิม่ ทุน โดยใบสาคัญแสดงสิทธิมอี ายุ 3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และมีราคาการใช้
สิทธิท่ี 3.25 บาทต่อหุน้ รวมทัง้ การมอบอานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ บุคคลทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย เป็ นผูม้ อี านาจในกาหนด
และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควรและภายใต้ขอบอานาจที่กฎหมายกาหนด ตามที่เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703
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คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2)
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายชัย รัต น์ สุ ว รรณ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ชี้ แ จงรายละเอี ย ดวาระนี้
โดยนายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ว่าเพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการและพนักงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีม่ คี วามตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ และเพื่อเป็ น
การสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้ทางานกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต่อไปใน
อนาคตเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั ่งยืนของบริษทั ฯ รวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาบุคคลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถในการทางานให้ทางานกับบริษทั ฯ และให้กรรมการและพนักงานได้มสี ่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ
ซึง่ ทาให้มวี ตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 อนุ มตั อิ อกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้
ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จ านวนไม่ เ กิน 29,500,000 หน่ ว ย คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.93 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ เป็ นวันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 มีอนุมตั อิ อก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2
SABUY-ESOP 2 ซึ่งได้นาส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นบริษัททุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างไรก็ดี เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับราคาการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกและเสนอขายให้กบั กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 SABUYESOP 2 โดยเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิทไ่ี ด้แจ้งผู้ถอื หุน้ ไปในหนังสื อเชิญประชุม จากราคาการใช้สทิ ธิ 3.25 บาท
ต่อหุ้น เป็ นราคาการใช้สทิ ธิ 7.75 บาทต่อหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยมติคณะกรรมการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2564 โดยมี ร ายละเอี ย ดของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
SABUY-ESOP 2 ทีส่ าคัญดังนี้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและ :
เสนอขาย

ไม่เกิน 29,500,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0.00 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

บริษัท ฯ จะเสนอขายใบส าคัญ แสงสิท ธิ ที่อ อกให้แ ก่ ก รรมการและ
พนั ก งานของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยภายใน 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ไ ด้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2564

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มขี อ้ กาหนดเรียกให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใช้สทิ ธิก่อนครบกาหนด) ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้ว
เสร็จตามอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
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อัตราการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ฯ
และบริษั ท ย่ อ ย จ านวน 1 หน่ ว ย มีสิท ธิซ้ื อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของ
บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (เว้นแต่กรณีปรับสิทธิ
ตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สทิ ธิ

:

7.75 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกี ารปรับ
ราคาการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

:

วันทาการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ทัง้ นี้ วันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย คือ วันทาการวันสุดท้ายก่อน
วันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิ หากวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของ
บริษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดวันใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญของ
บริษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ในระหว่าง 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
การแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงใน
การใช้สิทธิในระหว่า ง 15 วัน ท าการก่อ นวัน ก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย

ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะแจ้งข่าวเกีย่ วกับระยะเวลายื่นความจานงในการใช้สทิ ธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ ราคาการใช้สทิ ธิ สถานที่ท่จี ะใช้สทิ ธิ พร้อมขัน้ ตอน
การใช้สทิ ธิโดยติดประกาศ ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ หรือแจ้งผ่าน
ระบบสื่อ สารภายในบริษัท ฯ ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 5 วัน ท าการ ก่ อ น
กาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงในแต่ละครัง้
โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหารหรือบุคคลที่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมายเป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดและเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และรายละเอียด
อื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควรและภายใต้ขอบอานาจทีก่ ฎหมายกาหนด อาทิ การจัดสรร
การกาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิท ธิ การกาหนดเหตุแห่งการออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงการนาหุน้ สามัญทีอ่ อกเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่น และการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ได้ทุกประการ
นายชัยรัตน์ ฯ ชี้แจงต่อ ไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้
พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 โดยเห็นว่าราคาการใช้สิทธิข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ที่ก าหนดราคาใช้ สิท ธิเ ท่ า กับ 7.75 บาท (เจ็ ด บาทเจ็ ด สิบ ห้ า สตางค์ ) ต่ อ หุ้ น นั ้น
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สมเหตุสมผล เนื่องจาก ราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ดังกล่าว สูงกว่าราคาตลาด ที่ 5.19
บาท (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการ ติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิ เปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ซึ่งเป็ นระยะเวลาทีเ่ พียงพอทีจ่ ะครอบคลุม
ปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้
สิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ และเห็นว่าราคาการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นราคาทีท่ าให้บริษทั ฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุน
ได้ตามจานวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจ ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปั จจุบนั
นอกจากนี้ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ในครัง้ นี้จะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื
หุน้ กล่าวคือจะมีผลทาให้ส่วนแบ่งกาไรและสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) ของบริษทั ฯ ลดลง และ
อาจจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเมื่อเทียบกับขวัญและกาลังใจทีใ่ ห้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึ่งจะเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใน
ระยะยาวจึงสามารถช่วยลดผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ จากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ได้
นายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2
(SABUY-ESOP 2) ให้แก่กรรมการของบริษทั ฯ โดยมีรายชื่อกรรมการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUYESOP 2 และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทีจ่ ะได้รบั ดังนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

ชื่อของกรรมการ

นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นายทรงพล ชีวะปั ญญาโรจน์
นายวชิรธร คงสุข
นางอุมาวดี รัตนอุดม
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง
นายวิรชั มรกตกาล
รวม

ตาแหน่ ง

จานวนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จดั สรร (หน่ วย)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ไม่เกิน 1,250,000
ไม่เกิน 900,000
ไม่เกิน 1,100,000
ไม่เกิน 400,000
ไม่เกิน 900,000
ไม่เกิน 700,000
ไม่เกิน 900,000
ไม่เกิน 700,000
ไม่เกิน 2,000,000
ไม่เกิ น 8,850,000

ร้อยละ (%) ของ
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ทงั ้ หมด
ไม่เกิน 4.24
ไม่เกิน 3.05
ไม่เกิน 3.73
ไม่เกิน 1.36
ไม่เกิน 3.05
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 3.05
ไม่เกิน 2.37
ไม่เกิน 6.78
ไม่เกิ น 30.00

โดยจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ ปรากฏว่า นายวิรชั มรกตกาล กรรมการของบริษัทฯ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด เป็ นผูไ้ ด้รบั การ
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จัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ SABUY-ESOP 2 เกิน กว่ า ร้อ ยละ 5 ของจ านวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ SABUY-ESOP 2
ทัง้ หมดทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ ซึ่งจะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวให้แก่
นายวิรชั มรกตกาล กรรมการของบริษทั ฯ ในวาระที่ 12 ต่อไป
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้ อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จานวนไม่เกิน
29,500,000 หน่วย และการมอบอานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย เป็ นผูม้ อี านาจในกาหนดและเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควรตามทีเ่ สนอข้างต้น
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุ มตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุน ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUYESOP 2) จานวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สบิ เก้า
ล้านห้าแสน) หน่วย โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิท่ี 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และใบสาคัญ
แสดงสิทธิมอี ายุ 3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 7.75 บาทต่อหุน้ รวมถึงการมอบ
อานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคล
ทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย เป็ นผูม้ อี านาจในกาหนดและเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่ เห็ น สมควรและภายใต้ ข อบอ านาจที่
กฎหมายกาหนดตามทีเ่ สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายดังกล่าว ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
423,067,703
423,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 12 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ฯ ให้ แ ก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) รายที่ ได้รบั การ
จัดสรรเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เสนอขาย
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรัณย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นว่า จากการที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จ านวนไม่ เ กิ น 29,500,000 หน่ ว ย โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า การเสนอขายตามวาระที่ 11
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณารายชื่อกรรมการและพนักงานที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ปรากฏว่า มีกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ 2 รายได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่ออกในครัง้ นี้ ทัง้ นี้รายชื่อ
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กรรมการและรายชื่อพนักงานของบริษทั ฯ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5
ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสาคัญของการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมี
รายละเอียดเบือ้ งต้นดังต่อไปนี้
1. นายวิรชั มรกตกาล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จะได้รบั จัดสรรจานวน ไม่เกิน 2,000,000 หน่ วย คิดเป็ นอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 6.78 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทัง้ หมด
2. นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสานงานนวัตกรรมเทคโนโลยี จะ
ได้รบั จัดสรรจานวน ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้อยละ 6.78 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP
2 ทัง้ หมด
นายศรัณย์ฯ ชี้แจงต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่จะ
ไม่ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 และคณะกรรมการบริษทั (โดยไม่รวมกรรมการ
ผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พจิ ารณาเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้รบั จากการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้ อ หุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษั ท ฯ SABUY-ESOP 2 ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานรายดัง กล่ า ว
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็น ว่า นายวิรชั มรกตกาล มี
คุณสมบัติ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ ในปั จจุบนั และต่อไปในอนาคต และเห็นว่านายสันติธร บุญเจือ เป็ นบุคลากรหลักในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ อีกทัง้ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯทีจ่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ก็เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ในการเป็ นเจ้าของร่วมกับบริษทั ฯ อันเป็ นการเสริมสร้างความมุ่งมั ่นและความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ร่วมกันนาพาบริษัทฯ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั ่งยืนของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้เนื่องจากการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายแบบไม่คดิ
มูลค่าโดยมีราคาการใช้สทิ ธิ 7.75 บาท ต่อหุน้ จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ นายวิรชั มรกตกาล และนายสันติธร บุญ
เจือ เนื่องจากราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ดังกล่าว เป็ นราคาทีส่ งู กว่าราคาตลาด ทัง้ นี้บนสมมุตฐิ านราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ที่ 5.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ 19 เมษายน
2564 ซึ่งเป็ นวันทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ เพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
SABUY-ESOP 2
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท ฯ ให้แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ให้แ ก่ นายวิร ัช มรกตกาล และ
นายสันติธร บุญเจือ ซึง่ จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้
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มติ ที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิจดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ SABUYESOP 2 ให้แก่ 1) นายวิรชั มรกตกาล และ 2) นายสันติธร บุญเจือ กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ผูซ้ ่งึ ได้รบั การจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทีเ่ สนอขายใน
ครัง้ นี้ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ิเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และไม่มผี ถู้ อื หุน้
ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้าน
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ รายดังกล่าว ดังนี้
1) นายวิรชั มรกตกาล
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
747,867,703
747,867,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

คะแนน (เสียง)
740,827,703
740,827,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

2) นายสันติธร บุญเจือ
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

วาระที่ 13 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายชัย รัต น์ สุ ว รรณ เลขานุ ก ารบริษัท ชี้แ จงรายละเอี ย ดในวาระนี้
โดยนายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กาหนดว่า
บริษทั จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ ซึ่งการออกหุน้ ดังกล่าวจะ
กระทาได้ต่อเมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีทห่ี นุ้ ยังจาหน่ ายไม่ครบ
หุน้ ทีเ่ หลือต้องเป็ นหุน้ ทีอ่ อกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
ในปั จจุบนั บริษทั ฯ มีหุน้ ทีย่ งั จาหน่ ายไม่ครบก่อนการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในครัง้ นี้ จานวน 23,495,000
หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นเพิม่ ทุนที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (SABUY-ESOP1) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงสามารถดาเนินการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ได้ตาม
ความในมาตรา136 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
สืบเนื่องจากการที่บริษทั ฯ ได้มกี ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท ฯ ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น ที่ผู้ถือ หุ้น แต่ละรายถือ อยู่ (Rights Offering) (SABUY-W1) และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้
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ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) บริษัทฯ จาเป็ นจะต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 จะต้องมีอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
13.1 การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน 132,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,050,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าหมื่นล้านบาทถ้วน) เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 1,182,250,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จานวน 132,250,000 หุน้ (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหุน้ ) มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2
13.2 การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1)
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นจานวนไม่เกิน 102,750,000 หุน้ (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้า
หมื่นหุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1)
13.3 การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2)
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ดัง กล่ า วข้า งต้น จ านวนไม่ เ กิน 29,500,000 หุ้น (ยี่สิบ เก้ า ล้ า นห้า แสนหุ้น )
เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯทีอ่ อกให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2)
โดยรายละเอียดการเสนอขายและวัตถุประสงค์ของการออกเพิม่ ทุนและการใช้เงินทุนส่วนทีเ่ พิม่ รวมถึง
ผลกระทบทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) ซึง่ ได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพิจารณาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
นายชัยรัตน์ฯ ชีแ้ จงต่อไปว่า คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้นมีความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ และเป็ นผลดีต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว กล่าวคือ เป็ นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ มีกาไรเพิ่มขึ้นจากการ
ประกอบกิจการ อีกทัง้ ยังสามารถเพิม่ ทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และยังช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินให้แก่บริษทั ฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั เชื่อว่าเมื่อธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอ บริษัทฯ ก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการเพิ่มเติม และสามารถสร้างโอกาสในการทาธุรกิจใหม่ท่ีมี
ศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผูถ้ อื หุน้ ในอนาคตในรูปแบบของเงินปั นผลหากผลประกอบการมีกาไรตามเป้ าหมาย อีกทัง้
การเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถระดมทุน
ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ทุนได้ตามเป้ าหมายและเป็ นการเสริมสร้างโครงสร้างทุน
และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วามแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถ
เติบโตได้อย่างมั ่นคงและยั ่งยืนต่อไป
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นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิม่ ทุนด้วยวิธกี ารเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัวไป
่ (Public
Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนานและต้ องได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ รองรับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 จึงเป็ นแนวทางการระดม
ทุนทีม่ คี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั เงินทุนตามจานวนที่
ต้องการในระยะเวลาอันสัน้ และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนทีอ่ าจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจทีม่ คี วามผัน
ผวนในปั จจุบนั
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาดังนี้ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ การจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (SABUY-W1) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการ และพนักงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
มติ ที่ประชุม 13.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุ มตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 132,250,000 บาท (หนึ่ง
ร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 132,250,000 หุน้ (หนึ่ง
ร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้
สิทธิซ้อื หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

13.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรหุ้นเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 102,750,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสอง
ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุ นของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) ด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703
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คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

13.3 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 29,500,000 หุน้ (ยีส่ บิ เก้าล้าน
ห้าแสนหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯทีอ่ อกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงคัดค้านการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
423,067,703
423,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 14 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย
นายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน
132,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,050,000,000 บาท
(หนึ่งพันห้าหมื่นล้านบาทถ้วน) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,182,250,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้
4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและ
ให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

1,182,250,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
1,182,250,000 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสน
ห้าหมื่นหุน้ )

มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,182,250,000 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสน
ห้าหมื่นหุน้ )
-

หุน้ (-) ”

ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
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มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีมติอ นุ มตั ิใ ห้แก้ไ ขเพิ่มเติมหนั งสือ บริค ณห์สนธิข้อ 4 เรื่อ งทุ น จดทะเบีย นเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้
แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

1,182,250,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

1,182,250,000 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสน
ห้าหมื่นหุน้ )

มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,182,250,000 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสน
ห้าหมื่นหุน้ )
-

หุน้ (-) ”

โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)
748,067,703
748,067,703

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 15 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า วาระนี้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อสงสัย และ/หรือให้ขอ้ เสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชแ้ี จงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ
ผูถ้ อื หุน้ นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ได้สอบถามบริษทั ฯ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. บริษทั ฯ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) หรือไม่
ประธานฯ มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์ กรรมการอิสระ ชี้แจงข้อซักถามข้างต้นต่อผูถ้ อื หุน้ โดย
นายศรัณย์ฯ ได้ช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ มีการดาเนินการเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชันในหลายส่
่
วนจากการ
ดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ อยู่แล้ว การประกาศเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย
่
(CAC) ก็เป็ น
อีก ส่ ว นหนึ่ ง ที่จ ะดาเนิ น การ โดยทางบริษัท ฯ ขอน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจ ารณาในด้ า น
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจการ เป็ นต้น
2. บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวติ เช่น ตู้เติมเงิน
ตู้จาหน่ ายสินค้า การพัฒนาการชาระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาตู้เติมเงิ น
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ตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัตใิ ห้สอดคล้องกับการพัฒนาการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น QR Codes บัตรเดบิต และ
บัตรเครดิต นอกเหนือจากชาระด้วยเงินสดหรือไม่ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์เหตุการณ์ในปั จจุบนั เช่น COVID-19
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรชั มรกตกาล กรรมการ เป็ นผูต้ อบคาถามดังกล่าว โดยนายวิรชั ฯ ได้ชแ้ี จง
ต่อ ผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนนี้ ทางบริษัทฯ ได้มกี ารวางแผนเพื่อพัฒนาทางธุรกิจ ในส่วนนี้ก่อนทีจ่ ะมีการแพร่ระบาดของ
COVID-19 อยู่แล้ว ทัง้ ในส่วนระบบรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้มกี าร
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคให้สอดรับกับการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
3. บริษทั ฯ ได้เลื่อนฐานะจากตลาดหลักทรัพย์ Mai เป็ น SET ขอสอบถามว่า บริษทั ฯ ได้รบั อานิสงส์ต่อ
การดาเนินธุรกิจอย่างไรบ้างครับ
ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรชั มรกตกาล กรรมการ เป็ นผูต้ อบคาถามดังกล่าว โดยนายวิรชั ฯ ได้ชแ้ี จง
ต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ในการเลื่อนฐานะจากตลาดหลักทรัพย์ Mai เป็ น SET จะทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนและ
สถาบันทีม่ ขี อ้ จากัดในด้านการลงทุนได้ ซึง่ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้
ผู้ถือหุ้น คุณสุพรี ณัฐ กวีวจั น์ ได้สอบถามบริษทั ฯ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ สอบถามเรื่อง
เป้ าหมายยอดขาย การเติบโต แผนการเติบโต และงบลงทุนในอนาคต
ประธานฯ มอบหมายให้นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผู้ตอบคาถามดังกล่าว
โดยนายชูเกียรติฯ ได้ช้แี จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า เป้ าหมายของบริษทั ฯ ในปี 2564 นี้ คาดการว่าจะมีรายได้เติบโตอยู่ท่ี 2025% จากปี ก่อนหน้า โดยมีงบการลงทุนอยู่ท่ี 800 ล้านบาท โดยแผนการเติบโตจะทาให้เข้าถึงทุกคนได้มากขึน้ รวมทัง้
ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในครึง่ ปี หลังของปี น้ี และปี หน้า บริษทั ฯ จะมีการริเริม่
เปิ ดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิง่ ขึน้
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นกับทางคณะกรรมการบริษทั หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ ือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.
จักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
ลงชื่อ …………………………………..........ประธานที
ป่ ระชุม
( นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล)
ชัยรัตน์ สุวรรณ

ลงชื่อ………………………………
(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)
เลขานุการบริษทั
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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