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รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานท่ี 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ 
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี  รองประธานกรรมการ 

3. นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

4. นางอุมาวด ีรตันอุดม  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ 

6. นายวริชั มรกตกาล  กรรมการ 

7. นายวชริธร คงสุข   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน 

1. นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานบญัชแีละการเงนิ 

2. นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั  ผูจ้ดัการฝ่ายพาณิชยแ์ละการลงทุน 

3. นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์  เลขานุการบรษิทั 

เร่ิมประชุม เวลา 14.00 น. 

ก่อนเริ่มประชุมนายอธิศ กัณฐกมาลากุล ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  
ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่าเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่เป็น
โรคตดิต่ออนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 ทีย่งัคงมกีารแพร่ระบาด และยงัไม่กลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิ
บรษิัทจงึมคีวามตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผู้ถอืหุน้รวมถงึผู้ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัประชุม
อย่างยิง่ และเพื่อเป็นการปฏบิตัติามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศไว ้
ณ วนัที่ 18 เมษายน 2563 บรษิัทจงึได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใช้จดัการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุม การเขา้ร่วมประชุม การลงคะแนนเสยีง การตอบขอ้
ซกัถาม และการนับคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได ้โดยบรษิทัไดจ้ดัส่งคู่มอืการ
ใชง้านในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
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ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบนั  
ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

• บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,292,250,000 บาท 

• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,201,379,956 บาท 

• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,201,379,956 หุน้ 

• มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ         1 บาท 

ทัง้นี้ จ านวนทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากทีร่ะบุในหนังสอืเชญิประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2564 เน่ืองจากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัเป็นหุน้สามญั 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัการล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การ
ซกัถาม การแสดงความคดิเหน็หรอืการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีง รวมทัง้รายละเอยีด
เกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 ให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็และการแนะน า 

การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้บรษิัทจะพจิารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามล าดบัที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิ
ประชุมและจะไม่มกีารสลบัวาระการประชุม โดยบรษิทัจะน าเสนอขอ้มลูประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการ
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืแนะน า สามารถกระท า ได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 

1) ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครื่องมอื Chat แลว้ใหผู้ร้่วมประชุมพมิพ์
ชื่อ นามสกุล และรายละเอยีดว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หลงัจากนัน้ใหก้ด 
Enter เพื่อส่งขอ้ความ 

2) ช่องทางระบบเสยีง โดยกดปุ่ ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนทีอุ่ปกรณ์ของท่าน เมื่อไดร้บัสญัญาณ
จากเจา้หน้าทีค่วบคุมระบบใหส้นทนา ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ชื่อ นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็นผู้รบัมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคดิเห็นหรือแนะน า เมื่อสอบถามเสร็จ
เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามอืลงและกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ 

หลงัจากนัน้บรษิทัจงึจะใหม้กีารลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ โดยกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้ง
จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลงัการน า เสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
ครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ดส่้งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืไดส่้งค าแนะน าล่วงหน้ามาทีบ่รษิทัก่อน
วนัประชุม บรษิทัจะตอบขอ้ซกัถามหรอืชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ทีส่อบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลใน
แต่ละวาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 

2. การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) โดยบรษิทัจะใชว้ธิกีารหกัคะแนน
เสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง ออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่
เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

2.3 ส าหรบักรณีการมอบฉันทะ ถ้าผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสยีงมาล่วงหน้าแล้ว เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนนเสยีง
ตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะรายนัน้ๆ ดงันัน้ผูร้บัมอบฉนัทะจงึไม่ต้องออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่ถา้ผูม้อบ
ฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะรวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะจะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัระเบยีบวาระนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

2.4 ในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระท าได้โดยการกดปุ่ มที่
ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ โดยปุ่ มทีป่รากฏอยู่บนหน้าจอของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
มทีัง้หมด 3 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ดว้ย 2. ไม่เหน็ดว้ย 3. งดออกเสยีง 

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิัทจะถือว่าท่านเหน็ด้วยกบัวาระนัน้ๆ 
และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกว่าจะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมเีวลาในการออกเสยีงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาทหีลงัจากที่มกีารแจง้
เปิดการออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมสีอบถามอีกครัง้ว่า ยนืยนัการ
ลงคะแนนหรอืไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผู้เขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนสามารถท าได ้ดว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ และเมื่อมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แล้ว ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรอืเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได ้หลงัจากนัน้จะมกีารประกาศผลของ
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ี่
ประชุม ผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 

2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุม
วสิามญั ผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่แีกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

1) วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่1 และ 4 ซึ่งบรษิทัจะค านวนฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่
ออกเสยีงลงคะแนนทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่คดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2)   วาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และ 3 ซึ่งบรษิัทจะค านวนฐานคะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของกา รประชุมผ่านสื่อ
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อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 บรษิทัจะจดัเกบ็ขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ขอ้มูล
เสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพ และขอ้มลูจราจรอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึขอ้มลูอื่นทีเ่กดิจากการประชุม 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) ดว้ยตนเองจ านวน 6 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 107 ราย รวมมผีูถ้อืหุน้ทัง้สิน้จ านวน 113 ราย 
คดิเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 934,449,509 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 79.0733 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 
1,181,751,263 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 42 ของขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 
บรษิทัไดเ้ชญิทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั เอม็เอสซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ
ความถูกตอ้งของการมอบฉนัทะ การนับองคป์ระชุม และการนับคะแนนเสยีงในการประชุม 

นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบรษิัทท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ไดจ้ดั
ขึน้เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2564 โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดม้กีารบนัทกึไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (1) ซึง่บรษิทัไดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าแลว้  

ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามทีท่่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ โดยมผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ดงันี้  

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ
ว่า ในรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2564 มกีารบนัทกึชื่อ-สกุล
ของตนผดิ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็อกี ประธานฯ จงึ
เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2564 

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่  
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อ
วนัที ่27 สงิหาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 931,898,109 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - - 

รวม 931,898,109 100.00 
งดออกเสยีง 2,551,400 - 
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ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ในการน าเสนอวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี้ต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่2/2564 จะอยู่ภายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

1. เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน 
ดงันัน้ ในการพจิารณาอนุมตัวิาระที ่2 ถึงวาระที ่4 ดงักล่าว หากมวีาระทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกนัวาระใด
วาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะถอืว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมคีวามเกี่ยวเนื่องกนั และเป็น
เงื่อนไขซึ่งกนัและกนัทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิล้ว เป็นอนัยกเลกิและจะไม่มกีารพจิารณาวาระอื่น ๆ ทีม่คีวาม
เกีย่วเน่ืองกนั และเป็นเงือ่นไขซึง่กนัและกนักบัวาระซึง่ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

2. แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมตัิวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดงักล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าท ารายการ 
ต่าง ๆ ดงักล่าวต่อเมื่อ บรษิทั แพลท ฟินเซริ์ฟ จ ากดั (“PFS”) สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขทีจ่ะระบุ
ลงในสญัญาซื้อขายหุน้ระหว่างบรษิทั และบรษิทั แคช แมชชนี แคปปิตอล จ ากดั (“CMC”) ดงันี้ คอื  

(1) สญัญาระหว่างบรษิัท เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ ากดั (“CS”) และ PFS ต้องระบุจ านวนตู้ CDM (เครื่อง
แคช รีไซคลิ่ง แมชชีน หรือ CDM Terminal: Cash Recycling Machine ซึ่งเป็นเครื่องรับฝาก 
ถอน โอน และรบัช าระบลิ) อย่างชดัเจน จ านวน 10,000 ตู้ พรอ้มทัง้มกีารก าหนดตาราง Roll Out 
รายเดอืน ทัง้นี้ หาก CS และ/หรอื บรษิทั แพลท เนรา จ ากดั (“PNR”) ท าการลดจ านวนตู ้CDM ลง
ควรมกีารชดเชยรายไดท้ีจ่ะขาดหายไปใหก้บั PFS 

(2) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บรกิารติดตัง้และดูแลระบบ มกีารรบัรองและรบัประกัน (Undertake) 
การตดิตัง้ตู ้CDM โดย PNR จะช าระค่าปรบัทีเ่กดิจากความล่าชา้ในการตดิตัง้ตู ้CDM พรอ้มชดเชย
รายไดท้ีข่าดหายไปจากความล่าชา้ในการตดิตัง้ 

(3) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บรกิารติดตัง้และดูแลระบบ มกีารรบัรองและรบัประกัน (Undertake)  
ตู้  CDM Downtime โดย PNR จะจ่ายชดเชยค่าปรับที่ PFS ต้องจ่ายให้กับ CS และรายได้ 
Transaction Revenue เฉลีย่ในช่วงเวลา Downtime 

(4) ตรวจสอบความเหมาะสมของ CDM Installation Cost และ/หรอื CDM M&A cost ให้เป็นไปตามที่
ทัง้สองฝ่ายไดต้กลง 

(5) PFS ด าเนินการเพิม่ทุนเป็น 200,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วน ก่อนทีบ่รษิทัจะเขา้ลงทุน 
เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน และ รองรบัเงนิกูร้ะยะยาวของสถานบนัการเงนิ 

(6) PFS จะใหค้วามร่วมมอืในการจดัเตรยีมขอ้มลูในการปิดงบการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ
จดัท างบการเงนิรายไตรมาสและรายปี ส าหรบัการจดัท างบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั 

(7) PFS ต้องไดส้ญัญาเงนิกู้ และ Leasing ที่มเีงื่อนไขตามที ่PFS ได้แจ้งกบับรษิทัไว้ เพื่อรองรบัการ
ซื้อตู ้CDM และลงทุนพฒันาระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย์ เลขานุการบรษิัท (“เลขานุการบริษทั”) ชี้แจง
รายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดยเลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมดงันี้ 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,250,000 บาท มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,201,379,956 บาท แบ่งออกเป็น 1,201,379,956 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบรษิทัจ านวน 90,870,044 หุน้ ซึ่งเป็นหุน้ทีจ่ดัสรรไวส้ าหรบัรองรบัการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
จ านวน 3 รุ่น ดงันี้ 

(1) ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ที่ออก
ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 
(SABUY-WA) และ 

(2) ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ที่ออก
ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 
(SABUY-WB) และ  

(3) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั SABUY-W1 

ทัง้นี้ จ านวนทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทั และจ านวนหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2564 เนื่องจากมีการใช้สิทธแิปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัเป็นหุน้สามญั 

เนื่องจากบรษิทัมแีผนทีจ่ะเขา้ลงทุนใน PFS เพื่อก่อเกดิ Business Synergy ในการน าจุดแขง็ของ PFS
ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัสญัญาตดิตัง้ตู้ CDM จ านวน 10,000 เครื่อง ใหก้บั CS เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัมี
แหล่งรายไดเ้พิม่เตมิ คอื รายไดจ้ากค่าเช่าจากการตดิตัง้เครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายไดค้่าธรรมเนียมจาก
การใชบ้รกิารตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS โดย PFS จะด าเนินการว่าจา้ง PNR ในการตดิตัง้ ด าเนินการ 
และบ ารุงรกัษาตูก้ดเงนิสด และระบบ ATM Switching 

ทัง้นี้ บรษิัทจะเขา้ลงทุนใน PFS โดยการซื้อหุ้นสามญัของ PFS จากบรษิัท แคช แมชชนี แคปปิตอล 
จ ากดั (“CMC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดมิของ PFS ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนของ PFS หรอืคดิเป็น 
จ านวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น รวมมูลค่าทัง้สิ้นไม่เกิน 1,130,000,000 บาท ซึ่งมูลค่าดงักล่าวเกิดจากการประเมนิ 
มูลค่าหุ้นโดยวธิ ีDiscounted Cash Flow (DCF) และการเจรต่อรองกนัระหว่างบรษิัท และ CMC โดยบรษิัทจะช าระ
ค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุ้นสามญั ให้แก่ CMC เป็นเงินสดจ านวน 360,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีกจ านวน 
770,000,000 บาท บรษิทัจะช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 70,000,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ดงันัน้ เพื่อรองรบัแผนการลงทุนดงักล่าว และเพื่อเป็นการรองรบัผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธขิอง
บรษิทั บรษิทัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 73,161,624 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โดยรายละเอยีดการเพิม่ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ซึ่งบรษิทัได้
ส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าแลว้ 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัแผนการเขา้ลงทุนใน PFS เพื่อขยายธุรกจิของบรษิทัใน
ดา้นการเป็นผูใ้หบ้รกิารตู ้CDM และระบบทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อสรา้งรายไดจ้ากค่าเช่าจากการตดิตัง้ และค่าธรรมเนียม
จากการใชบ้รกิารเครื่องกดเงนิ และเพื่อเป็นการรองรบัผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั   

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามทีท่่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ โดยมผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ ดงันี้ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่าตามทีบ่รษิทั
ระบุว่าแมท้ีป่ระชุมจะมมีตอินุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนแล้ว แต่การเขา้ลงทุนจะอยู่ภายใต้มเีงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
ซื้อขายหุน้ระหว่างบรษิทั และ CMC หลายประการ เช่น ต้องมกีารระบุจ านวนตู้ 10,000 ตู้ ดงันัน้ มโีอกาสทีจ่ะตดิตัง้ 
ตูไ้ม่ครบ 10,000 ตู ้หรอืไม่ และก าหนดการตดิตัง้ตูจ้ะเสรจ็สิน้เมื่อใด 

นายวริชั มรกตกาล ชี้แจงว่า ปัจจุบนับรษิัทได้มกีารลงนามในสญัญาฉบบันี้ไปแล้ว และสญัญาได้ระบุ
จ านวนตูไ้ว ้10,000 ตู ้ชดัเจน และบรษิทัจะตอ้งด าเนินการตดิตัง้ตูเ้สรจ็สิน้ภายใน 2 ปี ทัง้นี้ ในความเป็นจรงิแลว้บรษิทั
สามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 1 ปี แต่ไดก้ าหนดระยะเวลาไวโ้ดยประมาณ 2 ปี 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถอืหุน้ซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าภายหลงัการเพิม่ทุน จะมกีาร
ปรบัสทิธ ิSABUY-W1 หรอืไม่ 

นายวริชั มรกตกาล ชี้แจงว่าตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ก าหนดไว้ หาก ณ 
วนัทีจ่ดัสรรหุน้ดงักล่าวมผีลท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารปรบัสทิธใิหแ้ก่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะด าเนินการการปรบัสทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิงั 3 รุ่น ไดแ้ก่ SABUY-WA, SABUY-WB และ SABUY-W1 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
73,161,624 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท อีกจ านวน 73,161,624 บาท จากทุน 
จดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 932,770,309 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย 1,679,100 0.18 
งดออกเสยีง 100 0.00 

รวม 934,449,509 100.00 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการ 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว 
โดยเลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ดงันี้  

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,365,411,624 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัิ
แล้วนัน้ จงึท าใหบ้รษิทัต้องด าเนินการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีน โดยการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธดิงักล่าวตอ้งไดร้บัการพจิารณา และอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

เลขานุการบริษัทจงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธขิองบรษิัท 
ขอ้ 4. ใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน พรอ้มทัง้เสนอใหพ้จิารณาก าหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิม่เติม
ถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,365,411,624 บาท (หนึ่งพนัสามรอ้ยหกสบิหา้ลา้นสีแ่สน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหกรอ้ยยีส่บิสีบ่าท) 

 แบ่งออกเป็น 1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยหกสบิหา้ลา้นสีแ่สน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหกรอ้ยยีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยหกสบิหา้ลา้นสีแ่สน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัหกรอ้ยยีส่บิสีบ่าท) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้ ( - )” 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามทีท่่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น  ประธานฯ จงึเสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัท ขอ้ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
พร้อมทัง้เสนอให้พจิารณาก าหนดใหบุ้คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. ใหส้อดคล้องกบั
การเพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมทัง้ก าหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
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หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 932,770,287 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย 1,679,100 0.18 
งดออกเสยีง 122 0.00 

รวม 934,449,509 100.00 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว 
โดยนายอนุภทัร ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมดงันี้  

สบืเนื่องจากวาระที ่2 ซึ่งทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 73,161,624 
บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี้  

(1) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั แคช แมชชนี แคปปิตอล จ ากดั 
(“CMC”) 

(2) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 476,949  หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบั
การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) 

(3) ออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน จ านวนไม่เกนิ 598,850 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบั
การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 (SABUY-WB)  

(4) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวน 2,085,825 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(SABUY-W1) 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ CMC ดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ
ก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจนในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องไดร้บัการอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
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สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถอืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แม้บรษิทัจะได้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแล้ว บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัดว้ย  

โดยทีร่าคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ CMC ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ CMC ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
ถงึ 5 พฤศจกิายน 2564 ซึง่มรีาคาเท่ากบั 10.98 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ CMC ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (ราคาปิดหรอืราคาเฉลีย่ของการซื้อขาย) ยอ้นหลงั 7-15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอ
ขายหุ้น) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมใิห้ CMC ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน CMC จงึจะสามารถทยอย
ขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้รบัหุ้น
สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ CMC ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บรษิทั จะส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที่ 2 
(SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (SABUY-W1) โดยหาก ณ วนัทีจ่ดัสรรหุน้ดงักล่าวมี
ผลท าให้บริษัท ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อก าหนดสิทธิ บริษัท จะเร่ง
ด าเนินการเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อเพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัรองรบัการปรบัสทิธิ
ดงักล่าวต่อไป 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ปรากฏตาม
สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ซึ่ง
บรษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

นอกจากนี้ ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณามอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจพจิารณา
ก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ เช่น  

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็นครัง้เดียวหรือเป็น
คราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ที่
เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  
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(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวและ  

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญั 
ผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที ่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
ไดแ้ก่ CMC และเพื่อเป็นการรองรบัผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ CMC ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุน้ คดิเป็น
มูลค่ารวม 770,000,000 บาท นัน้ เป็นไปเพื่อการเขา้ลงทุนใน PFS และเพื่อก่อใหเ้กดิ Business Synergy ในการน า
จุดแขง็ของ PFS มาร่วมสรา้งการลงทุนใหม่ สรา้งรายไดจ้ากค่าเช่าจากการตดิตัง้ และค่าธรรมเนียมจากการใชบ้รกิาร
เครื่องกดเงนิซึ่งหากบรษิัทจะด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนการเพิม่ทุน อาท ิการกู้ยมืเงนิ อาจท าให้บรษิัท มี
ภาระเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ จะเป็นแหล่ง
เงนิทุนของบรษิทัในการเขา้ซื้อหุน้ของ PFS 

นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 70,000,000 หุน้ ในราคา
เท่ากบั 11 บาท ต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีม่าจากการเจรจาตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัและ CMC 
โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255  

เมื่อพจิารณาถงึเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบการออกและจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ CMC โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเงื่อนไข 
การจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุน้หรอืผู้มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ หรอืมคี าถามที่ท่านผูถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถาม
หรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 73,161,624 
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี้  

(1) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ CMC 
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(2) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 1,075,799 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพื่อรองรบั
การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที ่2 (SABUY-WB)  

(3) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 2,085,825 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั
การปรบัสิทธใิบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
(SABUY-W1) 

และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มอีนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมี
อ านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ขา้งตน้โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 932,770,309 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย 1,679,100 0.18 

รวม 934,449,409 100.00 
งดออกเสยีง 100 - 

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้
ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมแ ละลงมตอินุมตัวิาระต่างๆ ทีบ่รษิทัเสนอในวนัน้ี 

ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 

 
ลงชื่อ…………………………………..........ประธานทีป่ระชุม 

(นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

 

 

ลงชื่อ…………………………………..........เลขานุการบรษิทั 
(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 


