รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

รองประธานกรรมการ

3. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

4. นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ

6. นายวิรชั มรกตกาล

กรรมการ

7. นายวชิรธร คงสุข

กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
1. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานบัญชีและการเงิน

2. นายอนุภทั ร ศรีสุวรรณชัย

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพาณิชย์และการลงทุน

3. นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์

เลขานุการบริษทั

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
ก่ อ นเริ่ม ประชุ ม นายอธิศ กัณฐกมาลากุ ล ผู้ท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ดาเนิ น การประชุม (“ผู้ดาเนิ นการประชุม ”)
ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ เป็ น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทีย่ งั คงมีการแพร่ระบาด และยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถอื หุน้ รวมถึงผู้ทม่ี สี ่วนร่วมในการจัดประชุม
อย่างยิง่ และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศไว้
ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทจึงได้นาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จดั การประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564
เพื่ออานวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง การตอบข้อ
ซักถาม และการนับคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษทั ได้จดั ส่งคู่มอื การ
ใช้งานในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปั จจุบนั
ในเบือ้ งต้น ดังนี้
• บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,292,250,000 บาท
• ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

1,201,379,956 บาท

• แบ่งออกหุน้ สามัญจานวน

1,201,379,956 หุน้

• มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

1 บาท

ทัง้ นี้ จานวนทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เนื่องจากมีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญ
ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลาดับ ระเบียบวาระการประชุม การ
ซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนา วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียง รวมทัง้ รายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 ให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบดังนี้
1. ลาดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนา
การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ บริษัทจะพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมและจะไม่มกี ารสลับวาระการประชุม โดยบริษทั จะนาเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการ
ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนา สามารถกระทา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผรู้ ่วมประชุมพิมพ์
ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ หลังจากนัน้ ให้กด
Enter เพื่อส่งข้อความ
2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิ ดไมโครโฟนทีอ่ ุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รบั สัญญาณ
จากเจ้าหน้าทีค่ วบคุมระบบให้สนทนา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนา เมื่อสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็ นการเอามือลงและกรุณาปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากทีส่ นทนาเสร็จทุกครัง้
หลังจากนัน้ บริษทั จึงจะให้มกี ารลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหารทีเ่ กี่ยวข้อง
จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
ครบถ้วนแล้ว
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ด้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคาแนะนาล่วงหน้ามาทีบ่ ริษทั ก่อน
วันประชุม บริษทั จะตอบข้อซักถามหรือชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ทีส่ อบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน
2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2.1 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ หรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่
ได้รบั มอบฉันทะ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
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2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพีย งอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง คือ เห็น ด้ว ย ไม่ เ ห็น ด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่ สามารถแบ่ง การออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษทั จะใช้วธิ กี ารหักคะแนน
เสียงทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
2.3 สาหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะนับคะแนนเสียง
ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะรายนัน้ ๆ ดังนัน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่ถา้ ผูม้ อบ
ฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะจะมีสทิ ธิพจิ ารณาและออกเสียงลงคะแนนสาหรับระเบียบวาระนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระทาได้โดยการกดปุ่มที่
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ โดยปุ่มทีป่ รากฏอยู่บนหน้าจอของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
มีทงั ้ หมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง
2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนัน้ ๆ
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลีย่ นแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็ นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มกี ารแจ้ง
เปิ ดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครัง้ ว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน ทัง้ นี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนสามารถทาได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้ และเมื่อมีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แล้ว ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนัน้ จะมีการประกาศผลของ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ี
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2.7 สาหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุม
วิสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่ แี ก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริษทั ได้แก่
1) วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และ 4 ซึ่งบริษทั จะคานวนฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
ออกเสียงลงคะแนนทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่คดิ รวมเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง
2) วาระทีต่ ้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และ 3 ซึ่งบริษัทจะคานวนฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนน
เสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิท ัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม เรื่อ ง มาตรฐานการรัก ษาความมั ่นคงปลอดภัย ของกา รประชุ ม ผ่ า นสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษทั จะจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ ข้อมูล
เสียง หรือทัง้ เสียงและภาพ และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นทีเ่ กิดจากการประชุม
การประชุ ม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 มีผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Meeting) ด้วยตนเองจานวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 107 ราย รวมมีผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ จานวน 113 ราย
คิดเป็ นจานวนหุ้นทัง้ สิ้น 934,449,509 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 79.0733 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน
1,181,751,263 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษทั ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้
บริษทั ได้เชิญทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชันแนล
่
ลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุม
นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัททาหน้าที่เป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
กล่ า วเปิ ด การประชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่ า นระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ได้จดั
ขึน้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มกี ารบันทึกไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดัง กล่าว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย (1) ซึง่ บริษทั ได้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซัก ถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ดังนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
ว่า ในรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีการบันทึกชื่อ-สกุล
ของตนผิด
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึง
เสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

คะแนน (เสียง)
931,898,109
931,898,109
2,551,400
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คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00
-

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ในการนาเสนอวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 2/2564 จะอยู่ภายใต้เงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. เนื่ อ งจากวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 เป็ น วาระที่มีค วามเกี่ย วเนื่ อ งกัน และเป็ น เงื่อ นไขซึ่ง กัน และกัน
ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุ มตั วิ าระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าว หากมีวาระทีม่ คี วามเกี่ยวเนื่องกันวาระใด
วาระหนึ่งไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ น
เงื่อนไขซึ่งกันและกันทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั แิ ล้ว เป็ นอันยกเลิกและจะไม่มกี ารพิจารณาวาระอื่น ๆ ทีม่ คี วาม
เกีย่ วเนื่องกัน และเป็ นเงือ่ นไขซึง่ กันและกันกับวาระซึง่ ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. แม้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุ มตั ิวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทารายการ
ต่าง ๆ ดังกล่าวต่อเมื่อ บริษทั แพลท ฟิ นเซิร์ฟ จากัด (“PFS”) สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขทีจ่ ะระบุ
ลงในสัญญาซื้อขายหุน้ ระหว่างบริษทั และบริษทั แคช แมชชีน แคปปิ ตอล จากัด (“CMC”) ดังนี้ คือ
(1) สัญญาระหว่างบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จากัด (“CS”) และ PFS ต้องระบุจานวนตู้ CDM (เครื่อง
แคช รีไ ซคลิ่ง แมชชีน หรือ CDM Terminal: Cash Recycling Machine ซึ่ ง เป็ นเครื่อ งรับ ฝาก
ถอน โอน และรับชาระบิล) อย่างชัดเจน จานวน 10,000 ตู้ พร้อมทัง้ มีการกาหนดตาราง Roll Out
รายเดือน ทัง้ นี้ หาก CS และ/หรือ บริษทั แพลท เนรา จากัด (“PNR”) ทาการลดจานวนตู้ CDM ลง
ควรมีการชดเชยรายได้ทจ่ี ะขาดหายไปให้กบั PFS
(2) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บริการติดตัง้ และดูแลระบบ มีการรับรองและรับประกัน (Undertake)
การติดตัง้ ตู้ CDM โดย PNR จะชาระค่าปรับทีเ่ กิดจากความล่าช้าในการติดตัง้ ตู้ CDM พร้อมชดเชย
รายได้ทข่ี าดหายไปจากความล่าช้าในการติดตัง้
(3) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บริการติดตัง้ และดูแลระบบ มีการรับรองและรับประกัน (Undertake)
ตู้ CDM Downtime โดย PNR จะจ่ า ยชดเชยค่ า ปรับ ที่ PFS ต้ อ งจ่ า ยให้ กั บ CS และรายได้
Transaction Revenue เฉลีย่ ในช่วงเวลา Downtime
(4) ตรวจสอบความเหมาะสมของ CDM Installation Cost และ/หรือ CDM M&A cost ให้เป็ นไปตามที่
ทัง้ สองฝ่ ายได้ตกลง
(5) PFS ดาเนินการเพิม่ ทุนเป็ น 200,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วน ก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้าลงทุน
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ รองรับเงินกูร้ ะยะยาวของสถานบันการเงิน
(6) PFS จะให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลในการปิ ดงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
จัดทางบการเงินรายไตรมาสและรายปี สาหรับการจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
(7) PFS ต้องได้สญ
ั ญาเงินกู้ และ Leasing ที่มเี งื่อนไขตามที่ PFS ได้แจ้งกับบริษทั ไว้ เพื่อรองรับการ
ซื้อตู้ CDM และลงทุนพัฒนาระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
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วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุ การบริษัท (“เลขานุการบริ ษทั ”) ชี้แจง
รายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมดังนี้
ปั จ จุ บ ัน บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,292,250,000 บาท มี ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จ านวน
1,201,379,956 บาท แบ่งออกเป็ น 1,201,379,956 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่าย
ของบริษทั จานวน 90,870,044 หุน้ ซึ่งเป็ นหุน้ ทีจ่ ดั สรรไว้สาหรับรองรับการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
จานวน 3 รุ่น ดังนี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ที่ออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1
(SABUY-WA) และ
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ที่ออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2
(SABUY-WB) และ
(3) ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ SABUY-W1
ทัง้ นี้ จานวนทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั และจานวนหุน้ ทีย่ งั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริษทั มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เนื่องจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญ
เนื่องจากบริษทั มีแผนทีจ่ ะเข้าลงทุนใน PFS เพื่อก่อเกิด Business Synergy ในการนาจุดแข็งของ PFS
ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั สัญญาติดตัง้ ตู้ CDM จานวน 10,000 เครื่อง ให้กบั CS เป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั มี
แหล่งรายได้เพิม่ เติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตัง้ เครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจาก
การใช้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS โดย PFS จะดาเนินการว่าจ้าง PNR ในการติดตัง้ ดาเนินการ
และบารุงรักษาตูก้ ดเงินสด และระบบ ATM Switching
ทัง้ นี้ บริษัทจะเข้าลงทุนใน PFS โดยการซื้อหุ้นสามัญของ PFS จากบริษัท แคช แมชชีน แคปปิ ตอล
จากัด (“CMC”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของ PFS ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ PFS หรือคิดเป็ น
จานวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น รวมมูลค่าทัง้ สิ้นไม่เกิน 1,130,000,000 บาท ซึ่งมูลค่า ดังกล่าวเกิดจากการประเมิน
มูลค่าหุ้นโดยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) และการเจรต่อรองกัน ระหว่างบริษัท และ CMC โดยบริษัทจะชาระ
ค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ CMC เป็ นเงินสดจานวน 360,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีกจานวน
770,000,000 บาท บริษทั จะชาระเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 70,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ดังนัน้ เพื่อรองรับแผนการลงทุนดังกล่าว และเพื่อเป็ นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิของ
บริษทั บริษทั จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจานวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,292,250,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุน
จานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
โดยรายละเอียดการเพิม่ ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษทั ได้
ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อ
พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท อีก จ านวน 73,161,624 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน
1,292,250,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับแผนการเข้าลงทุนใน PFS เพื่อขยายธุรกิจของบริษทั ใน
ด้านการเป็ นผูใ้ ห้บริการตู้ CDM และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อสร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตัง้ และค่าธรรมเนียม
จากการใช้บริการเครื่องกดเงิน และเพื่อเป็ นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ดังนี้
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าตามทีบ่ ริษทั
ระบุว่าแม้ทป่ี ระชุมจะมีมติอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนแล้ว แต่การเข้าลงทุนจะอยู่ภายใต้มเี งื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ซื้อขายหุน้ ระหว่างบริษทั และ CMC หลายประการ เช่น ต้องมีการระบุจานวนตู้ 10,000 ตู้ ดังนัน้ มีโอกาสทีจ่ ะติดตัง้
ตูไ้ ม่ครบ 10,000 ตู้ หรือไม่ และกาหนดการติดตัง้ ตูจ้ ะเสร็จสิน้ เมื่อใด
นายวิรชั มรกตกาล ชี้แจงว่า ปั จจุบนั บริษัทได้มกี ารลงนามในสัญญาฉบับนี้ไปแล้ว และสัญญาได้ระบุ
จานวนตูไ้ ว้ 10,000 ตู้ ชัดเจน และบริษทั จะต้องดาเนินการติดตัง้ ตูเ้ สร็จสิน้ ภายใน 2 ปี ทัง้ นี้ ในความเป็ นจริงแล้วบริษทั
สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี แต่ได้กาหนดระยะเวลาไว้โดยประมาณ 2 ปี
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถอื หุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ภายหลังการเพิม่ ทุน จะมีการ
ปรับสิทธิ SABUY-W1 หรือไม่
นายวิรชั มรกตกาล ชี้แจงว่าตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดไว้ หาก ณ
วันทีจ่ ดั สรรหุน้ ดังกล่าวมีผลทาให้บริษทั ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะดาเนินการการปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั 3 รุ่น ได้แก่ SABUY-WA, SABUY-WB และ SABUY-W1
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุม พิจารณาอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบีย นของบริษัท อีกจ านวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน
1,292,250,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จ านวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน
73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 73,161,624 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 1,292,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ
932,770,309
1,679,100
100
934,449,509
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99.82
0.18
0.00
100.00

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มตั ิ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้อ 4. ให้ สอดคล้องกับการ
เพิ่ มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริษั ท ชี้แ จงรายละเอี ย ดของวาระเพื่อ พิจ ารณาดัง กล่ า ว
โดยเลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
สืบ เนื่ อ งจากวาระที่ 2 ซึ่ง บริษัท ได้เ สนอที่ป ระชุมพิจารณาเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน
73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,292,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ิ
แล้วนัน้ จึงทาให้บริษทั ต้องดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิดงั กล่าวต้องได้รบั การพิจารณา และอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เลขานุ การบริษัท จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน พร้อมทัง้ เสนอให้พจิ ารณากาหนดให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติม
ถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งของนายทะเบียนด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น

1,365,411,624 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยีส่ บิ สีบ่ าท)
1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยีส่ บิ สีห่ นุ้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

1,365,411,624 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสีแ่ สน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยีส่ บิ สีบ่ าท)

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )”

ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
พร้อมทัง้ เสนอให้พจิ ารณากาหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งของนายทะเบียน
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมทัง้ กาหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
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หนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั ่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ
932,770,287
1,679,100
122
934,449,509

99.82
0.18
0.00
100.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุ ภทั ร ศรีสุวรรณชัย ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว
โดยนายอนุภทั ร ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมดังนี้
สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจานวน 73,161,624
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,292,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,365,411,624 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ดังนี้
(1) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่ อ หุ้ น คิด เป็ นมู ล ค่ า รวม 770,000,000 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ได้แก่ บริษทั แคช แมชชีน แคปปิ ตอล จากัด
(“CMC”)
(2) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 476,949 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับ สิท ธิใ บสาคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA)
(3) ออกและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 598,850 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับ สิท ธิใ บสาคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB)
(4) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 2,085,825 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับ สิท ธิใ บส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)
(SABUY-W1)
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ดังกล่าว เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ บุค คลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ง บริษัท ได้เ สนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ หุ้น ของบริษัทมีมติ
กาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้
บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
หน้า 9

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถอื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษทั จะได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้เสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แล้ว บริษทั จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ด้วย
โดยทีร่ าคาตลาดสาหรับการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ CMC คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วง
น้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกแล ะ
จัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษั ท ให้แ ก่ CMC ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลในวงจ ากัด คือ ระหว่ า งวัน ที่ 15 ตุ ล าคม 2564
ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ มีราคาเท่ากับ 10.98 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ CMC ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถัว
เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (ราคาปิ ดหรือราคาเฉลีย่ ของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ กี ารเสนอ
ขายหุ้น) บริษัทมีหน้ าที่ห้ามมิให้ CMC ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันทีห่ ุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ดังกล่าวเริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน CMC จึงจะสามารถทยอย
ขายหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสั ่งห้ามขาย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุ้น
สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ ด้มี
การแก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ CMC ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษทั จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ได้แก่ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ ที่ 2
(SABUY-WB) และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันทีจ่ ดั สรรหุน้ ดังกล่าวมี
ผลท าให้บ ริษัท ต้อ งมีก ารปรับ สิท ธิใ ห้แ ก่ ใ บสาคัญ แสดงสิท ธิด ัง กล่ า วข้า งต้น ตามข้อ ก าหนดสิท ธิ บริษัท จะเร่ ง
ดาเนินการเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเพิม่ ทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนสาหรับรองรับการปรับสิทธิ
ดังกล่าวต่อไป
รายละเอีย ดการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ปรากฏตาม
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 3 ซึ่ง
บริษทั ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นอกจากนี้ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจพิจารณา
กาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ น
คราว ๆ การกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รวมถึงเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
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(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุ น
ดังกล่าวและ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่ วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่เ กี่ ย วโยงกั น ของบริษั ท
ได้แก่ CMC และเพื่อเป็ นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ได้แก่ CMC ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ น
มูลค่ารวม 770,000,000 บาท นัน้ เป็ นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน PFS และเพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนา
จุดแข็งของ PFS มาร่วมสร้างการลงทุนใหม่ สร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตัง้ และค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ
เครื่องกดเงินซึ่งหากบริษัทจะดาเนินการหาเงินทุนโดยวิธอี ่นื แทนการเพิม่ ทุ น อาทิ การกู้ยมื เงิน อาจทาให้บริษัท มี
ภาระเงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ การเพิม่ ทุน และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้ นี้ จะเป็ นแหล่ง
เงินทุนของบริษทั ในการเข้าซื้อหุน้ ของ PFS
นอกจากนี้ บริษทั ได้กาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 70,000,000 หุน้ ในราคา
เท่ากับ 11 บาท ต่อหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีม่ าจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษทั และ CMC
โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็ น และประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะได้รบั จากการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ม ทุน เพื่อ เสนอขาย ให้แ ก่ CMC โดยมีค วามเห็นว่ าการจัดสรรหุ้น สามัญให้แ ก่บุ คคลในวงจากัด เงื่อนไข
การจัดสรร ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้ หรือผู้มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น หรือมีคาถามที่ท่านผูถ้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 73,161,624
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ดังนี้
(1) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 11 บาท ต่ อ หุ้ น คิด เป็ นมู ล ค่ า รวม 770,000,000 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ได้แก่ CMC

หน้า 11

(2) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 1,075,799 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับ สิท ธิใ บสาคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB)
(3) ออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 2,085,825 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(SABUY-W1)
และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้น
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมี
อานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
การออกเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 5

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละ
932,770,309
1,679,100
934,449,409
100

99.82
0.18
100.00
-

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้
ทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมแ ละลงมติอนุมตั วิ าระต่างๆ ทีบ่ ริษทั เสนอในวันนี้
ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ…………………………………..........ประธานทีป่ ระชุม
(นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล)

ลงชื่อ…………………………………..........เลขานุการบริษทั
(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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