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วนัที ่12 เมษายน 2565 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย (1) ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 (ประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

(2) รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการ
พจิารณาวาระที ่2) 

(3) งบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่3 และวาระที ่4) 

(4) ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม ่(ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 

(5) ประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัช ี(ประกอบการพจิารณา
วาระที ่7) 

(6) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ซึง่เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั (บญัช ี2) (ประกอบการพจิารณาวาระที ่8) 

(7) รายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ และ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ของ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้
สามญัของบรษิัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการ
เกีย่วโยงของบรษิทั (ประกอบการพจิารณาวาระที ่8) 

(8) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) (บญัช ี2) (ประกอบการพจิารณาวาระที ่9) 

(9) รายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ 
บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (ประกอบการพจิารณาวาระที ่9) 

(10) สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ บรษิัท บซัซี่บีส์ จ ากดั  (บญัชี 2) (ประกอบการพจิารณา 
วาระที ่10) 

(11) รายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บซัซี่บสี์ 
จ ากดั (ประกอบการพจิารณาวาระที ่10) 

(12) สรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่11) 
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(13) สรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึ่งออกใหแ้ก่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (SABUY-WC) 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่12 และวาระที ่13) 

(14) รายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (ประกอบการพจิารณาวาระที ่14 และวาระที ่16) 

(15) สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึ่งเป็น
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (ประกอบการพจิารณาวาระที ่16) 

(16) สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (ประกอบการพจิารณาวาระที ่16) 

(17) สรุปรายละเอยีดส าคญัของหุน้กู ้(ประกอบการพจิารณาวาระที ่17) 

(18) ขอ้บงัคบับรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  

(19) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เอกสารและหลกัฐานที่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การออก
เสยีงลงคะแนน และแบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting)  

(20) หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(21) ขอ้มลูโดยสงัเขปของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนผูร้บัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

(22) แผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิทัฯ 

(23) คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่2/2565 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  
เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจาก  
ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระเรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บรษิทัฯ ได้จดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 และได้จดัท ารายงาน
การประชุม โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (1) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่15 
ธนัวาคม 2564 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วน และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา
รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว  
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การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 65 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจดัส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปี
และข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 47 ก าหนดให้กิจการที่ประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท าคอืการรบัทราบรายงานของ
คณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และข้อมูลส าคญัอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ QR Code ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (2) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เพือ่รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 และรายงานประจ าปี 2564 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ไมต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีงเนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี   
31 ธนัวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 64 ก าหนดให้
บรษิทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนเพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2564 ดงักล่าวแล้ว เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัิฐานะ
ทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยรายละเอยีดปรากฏตามงบแสดงฐานะ
ทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (3) 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2564  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดให ้
บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองจะมจี านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 
สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 80,231,926 บาท รายละเอยีดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบ
ก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (3) ซึ่งบรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องจดัสรรก าไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง  เป็นจ านวน 5,581,848 บาท ตามที่
กฎหมายก าหนดไว ้โดยภายหลงัจากการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ บรษิทัฯ จะมทีุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 18,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.32 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลนัน้ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ขอ้ 55 ก าหนดว่าการจ่ายเงนิปันผลประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิดแ้ละในกรณีที่บรษิทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรจากการประกอบกิจการจ านวน 
80,231,926 บาท และมกี าไรสะสมจนถงึปัจจุบนั จ านวน 268,844,061 บาท และมเีงนิส ารองตามกฎหมายสะสมในปี 2564 
จ านวน 18,000,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 1.32 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ (หลงัจากการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิ
ส ารองตามกฎหมายในครัง้นี้) บรษิทัฯ จงึมกี าไรสุทธเิพยีงพอต่อการจ่ายเงนิปันผล จงึขอเสนอใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 โดยเสนอจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ จากก าไรสุทธปิระจ าปี 
2564 เป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวน 38,860,557 บาท 

บรษิทัฯ จะก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดภายในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ สทิธใินการได้รบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัไม่มี
ความแน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 5,581,848 บาท ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ โดย
ภายหลังจากการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
18,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.32 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลประกอบการ
ประจ าปี 2564 ให้กบัผู้ถือหุ้นเป็นเงนิสดในอตัรา 0.03 บาทต่อหุ้น จากก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 เป็นเงนิปันผลจ่าย
จ านวน 38,860,557 บาท และเห็นสมควรก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร ับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 5 
พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดภายในวนัที ่19 พฤษภาคม 2565  

  



  

หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 หน้า 5 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 
ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปีทุกครัง้ในอตัราหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน ดงันัน้ ในปีนี้จงึตอ้ง
มกีรรมการ 3 ท่านออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้  โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกให้
เขา้กลบัมารบัต าแหน่งอกีได ้ซึง่ในครัง้นี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมรีายชือ่ดงัต่อไปนี้  

1) นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ 

2) นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการ 

3) นายวชริธร คงสขุ กรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้) ไดพ้จิารณา
ถงึความเหมาะสมของบุคคลทีส่มควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑส์ าคญัต่าง ๆ 
เช่น การมคีุณสมบตัแิละการไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และหลกัเกณฑท์ี่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้าน
คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม ผลการปฏบิตังิานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล 
จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้  
นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ีนายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์และ นายวชริธร คงสุข กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง เนื่องจาก
ทัง้ 3 ท่าน มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย อกีทัง้เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญ และ
ประสบการณ์ซึง่สามารถเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในการบรหิารงานของบรษิทัฯ เป็นอยา่งมาก  

โดยประวตัขิองบุคคลดงักล่าวปรากฏตามประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระซึง่ไดร้บั
การเสนอชือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (4)  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทั (โดยไมร่วมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้) พจิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งดงันี้ 

1) นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ 

2) นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการ 

3) นายวชริธร คงสขุ กรรมการ  
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ทัง้นี้ กรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน
จ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง  และไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายดงักล่าว อีกทัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วย
เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในการบรหิารงานของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาและความสามารถเพือ่ประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย จงึเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะเสนอใหม้กีารลงมตแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ
ทรพัย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเงนิค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 47 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีจะตอ้งพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการดว้ย ดว้ยเหตุนี้จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุม
สามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็ใหก้ าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ และของกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 10,000 
กรรมการบรษิทั 15,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 8,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 10,000 
กรรมการบรหิาร  10,000 8,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 10,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 8,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 10,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 8,000 

ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นพนกังาน หรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดยอ่ย 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน โดยเหน็สมควรใหจ้่ายคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ และของกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ในอตัรา
ข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ย
ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565  

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีุกปี โดยที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นอาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีก็ได้ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  
ขอ้ 47 (6) ก าหนดว่ากจิการอนัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพึงกระท าประการหนึ่ง คอื การพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิตังิาน ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบบญัช ีความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและค่าตอบแทนการสอบบญัช ี
โดยเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีดของผูส้อบบญัชดีงักล่าวดงันี้ 

1) นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6669 หรอื 

2) นางสาวพรทพิย ์รมิดุสติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5565 หรอื 

3) นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6333 

ส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัประสบการณ์และความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีต่ละรายปรากฏตามประวตัโิดยสงัเขป
ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัช ีส่ิงท่ีส่งมาด้วย (5) 

พร้อมกันนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี  2565 
ส าหรบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมเป็นจ านวนเงนิ ไมเ่กนิ 10,000,000 บาท  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2564 ปี 2565 ท่ีเสนอ 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 7,180,000 10,000,000 

ทัง้นี้  ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเหน็สมควรให้
เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบ
บญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2565 จ านวนไม่เกิน 
10,000,000 บาท ตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้ 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
(“AIT”) โดยการเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงคเ์ขา้ลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกจิของ AIT มทีศิทางทีส่อดคลอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY 
Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center 
Services เพื่อใหฐ้านลูกคา้ของบรษิทัฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้ราย
ส าคญัของบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการแข่งขนัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันาธุรกจิ ด้วยต้นทุนที่สามารถ
เขา้ถงึได ้มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายทีต่้องการช่วยพฒันาศกัยภาพให้แก่ 
SMEs ซึง่เป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย 

บรษิทัฯ มคีวามประสงค์เขา้ลงทุนใน AIT โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (“AIT-W2”) จากนายอานนทช์ยั 
วรีะประวตั ิ(“นายอานนทช์ยั”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT และ AIT-W2 ดงันี้ 

(1) หุ้นสามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว
ของ AIT ราคาหุน้ละ 7.08 บาท รวมมลูคา่ 212,400,000 บาท และ  

(2) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมลูคา่ 497,000,000 บาท  

รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 709,400,000 บาท  

โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้ AIT และ AIT-W2 ใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชยั จ านวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขาย
ดงักล่าว เป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมัตใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน AIT บรษิทัฯ จะมี
สทิธใินการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ดงักล่าว กบั AIT ในราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 2.00 บาท รวม
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เป็นเงนิ 280,000,000 บาท ดงันัน้ หากบรษิัทฯ มกีารใช้สทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ทัง้
จ านวน การเขา้ลงทุนใน AIT ของบรษิทัฯ จะมมีลูคา่ขนาดรายการทัง้สิน้ 989,400,000 บาท  

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการภายใต้
เงือ่นไข 2 ประการ คอื 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ 
AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 รวมถึงการแปลงสภาพ AIT-W2 มีมูลค่า 989,400,000 บาท และ 
มขีนาดรายการ 23.95 ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิ
รวมของบรษิัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยเมื่อรวมขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และรายการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซี่บสี ์จ ากดั ตามที่ เสนอในวาระที่ 9 และ วาระที ่10) 
บรษิัทฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณ
ขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผย
ขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 
และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งตอ้ง
ไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนโดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

นอกจากนี้  รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
คณะกรรมการการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจากนายอานนทช์ยัมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งจ านวน   233,000,000.00 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.39 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง โดยการเขา้ซื้อหุน้
สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ของ AIT ราคาต่อหุน้ 7.08 
บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 
497,000,000 รวมมลูค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท คดิเป็นขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 55.59 ของสนิทรพัย์ทีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ขนาดรายการดงักล่าวมมีลูคา่มากกวา่รอ้ยละ 3 ของมลูคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง 
บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
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และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้ อง
ไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไม่มกีารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัใน
รอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั  

รายละเอยีดการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกันของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของ  
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิัท แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงของบรษิทั (บญัช ี2) โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (6) และ 
รายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกนั ของ 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นรายการเกีย่วโยงของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (7) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน AIT โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นเดมิของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามขอ้เท็จจรงิและเหตุผลขา้งต้น และมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอ 
ผอ่นผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ 
AIT และ AIT-W2 และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 จน
เสรจ็การ 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ นายอานนทช์ยั และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่
8 นี้ เนื่องจากเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระที ่8 นี้ 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“NKON”)  
โดยการเข้าซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

เพื่อเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิาร
ทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกดิการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกจิการเงนิที่ไม่ใช่
ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวามต้องการใช้เงนิทัง้นิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ กต็าม โดยใหบ้รกิารสนิเชื่อหลากหลายรปูแบบเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดย NKON ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยให้สามารถประกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและประกอบกจิการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-
Finance) โดยการใหกู้้ยมืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลี่ยนมอือื่นใด การให้เช่าซื้อ 
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การใหเ้ชา่แบบลสิซิง่แก่บุคคลธรรมดาทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีทีไ่ม่มทีรพัยส์นิหรอืมทีรพัยส์นิ
เป็นหลกัประกนั ภายใตป้ระกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของบรษิทัฯ  

บรษิัทฯ จงึมคีวามประสงค์เขา้ลงทุนใน NKON โดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON 
จ านวน 311,699,434 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อก และเรยีกช าระหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยทางบรษิทัฯ 
จะช าระคา่หุน้ NKON ดงันี้ 

1) คา่หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูคา่การเสนอขายทัง้หมด บรษิทัฯ จะช าระเป็นเงนิสดใหแ้ก่ NKON 
จ านวน 584,436,438.75 บาท และ 

2) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท บรษิทัฯ 
จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NKON จ านวน 6,896,005 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อก
เสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มมีตอินุมตัใิห้เขา้ลงทุนใน NKON และ 
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ -  
18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออก
ใหม่ของ NKON ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ และเงนิสด 

3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ NKON มมีตอินุมตัใิห ้NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหมข่อง NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
2.50 บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ 779,248,585 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัรอ้ยละ 15.52 ตามเกณฑ์
มลูคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสดุ จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั (ซึง่รวมถงึรายการเขา้ลงทุนในบรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และรายการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั ตามทีเ่สนอในวาระที ่8 และวาระที ่10) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการรวม
เท่ากบัร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ซึง่จากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์
ของบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตัิการเข้าท า
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รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบัมติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นบัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

โดยมรีายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ 
บรษิัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 2) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย(8) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนออกใหมข่อง บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (9) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป ระจ าปี 2565  
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน NKON โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ตามขอ้เทจ็จรงิและ
เหตุผลขา้งตน้ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต
ต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหมข่อง NKON ซึง่รวมถงึการตดิต่อและ
การยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
เขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหมข่อง NKON จนเสรจ็การ 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั ("BZB") โดยการเข้าซ้ือหุ้นสามญัของ BZB 
จากผูถ้ือหุ้นเดิมของ BZB ซ่ึงไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บรษิทัฯ มคีวามประสงค์ที่จะเขา้ลงทุนใน BZB ซึ่งเป็นผูน้ าด้านการออกแบบพฒันา Platform Loyalty 
Program การจดัหา Privileges ระบบ E-commerce และการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้แบบดจิทิลัครบวงจร มสี่วน
แบ่งการตลาดในประเทศกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารขยายตลาดไปยงัประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคอกี 7 ประเทศ โดย BZB 
ใหบ้รกิารตัง้แต่การออกแบบพฒันาระบบรกัษาฐานขอ้มลูลูกคา้ผา่น Application LINE, Website, POS การสรา้งระบบ
ดูแล E-commerce การวเิคราะห์ขอ้มูล Big Data การท า Marketing Activation จนไปถงึการเชื่อมต่อระบบช าระเงนิ
เพื่อสรา้งประสบการณ์แบบไรร้อยต่อส าหรบัลูกคา้ ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อใหเ้กดิการผนึกก าลงั ในการน าจุด
แขง็ของพนัธมติรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิัทฯ ผ่านผู้ให้บรกิาร  
E-Commerce enable ครบวงจรและมฐีานลูกค้าใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบรกิารต่อไปยงั
ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาค และก่อใหเ้กดิ Synergy ในธุรกจิ E-Commerce และบรกิารช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของ
บรษิทัฯ และ BZB  
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บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนใน BZB โดยการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ 
BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั มหาชน ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565  
อยูท่ี ่32.36 บาท ต่อเหรยีญสหรฐั) โดยการช าระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสด  

ซึง่ภายหลงัจากบรษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB จะท าให ้
บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ หุน้ ในราคาหุน้ละ 1,689.82 บาท หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุน
จดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB  

ทัง้นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บรษิัทฯ จะเข้าด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิัทฯ มมีตอินุมตัใิห้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จาก ผูถ้อืหุน้เดมิ BZB ซึง่ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระคา่ตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุ้นเดมิของ BZB รวมจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิเป็น
รวมมูลค่าไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบั
รอ้ยละ 15.82 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และรายการเขา้ลงทุนใน บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามทีเ่สนอในวาระ
ที ่8 และวาระที ่9) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็น
เกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัช ี
รบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่จากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้ง
เปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเหน็ 
ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ บรษิทั บซัซี่บสี์ จ ากดั (บญัช ี2) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (10) และ รายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) กรณีการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (11) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เพื่อพจิารณาอนุมตัิเขา้ลงทุนใน BZB โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจรงิและเหตุผลข้างต้น และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมีอ านาจ  
(1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB  
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จากผูถ้อืหุน้เดมิซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ 
ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้
สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB 
จากผูถ้อืหุน้เดมิ จนเสรจ็การ 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2)  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อช่วยรกัษาระดบัอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และช่วยเสรมิสภาพคล่องทาง
การเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการเติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (SABUY-W2) จ านวนรวมไม่เกนิ 508,551,983 หน่วย โดย
เป็นการเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คดิมลูค่า) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ที่
ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) โดยก าหนดอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิใหผู้ถ้อืหุน้ 5 หุน้สามญั
เดิม จะได้รบัใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ (5:2) กรณีที่มเีศษให้ปัดทิ้ง โดยรายละเอียด
ปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย (12) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) (SABUY-W2) จ านวนไม่เกนิ 508,551,983 หน่วย และมอบอ านาจ
ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพิม่เตมิ และเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 วธิีการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 อายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ระยะเวลาในการใช้สทิธ ิวนัสิ้นสุดการใช้
สทิธ ิ(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  SABUY-W2 และการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ในครัง้นี้  
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การลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่มคีวาม
ตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และเพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ท างานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต  
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิและเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ รวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถในการท างานใหท้ างานกบับรษิทัฯ และใหก้รรมการและพนกังานไดม้สี่วนร่วมในการเป็นเจา้ของซึง่ท าให้
มวีตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ และมุง่สรา้งความเจรญิใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) จ านวนไมเ่กนิ 40,000,000 หน่วย 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

(1) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จ านวน
ไมเ่กนิ 40,000,000 หน่วย  

(2) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผูบ้รหิาร รายที่ได้รบัการ
จดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย (ภายใตก้ารออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) 

โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ซึง่ออกใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (13)  

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 3 (SABUY-WC) จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC รายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC วธิกีารจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ SABUY-WC อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วนัสิ้นสุดการใช้สิทธิ  
(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-
WC ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน 
ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC และการน าใบส าคญัแสดง
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สทิธ ิSABUY-WC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่
จ าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ในครัง้นี้  

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขาย โดยในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีพเิศษ 
จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และ
ผู้บริหาร รายท่ีได้รบัการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัย์ทัง้หมดท่ีเสนอขาย 
จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จ านวน 
40,000,000 หน่วย) ซ่ึงได้แก่ นายวิรชั มรกตกาล 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่มคีวาม
ตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และเพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ท างานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต 
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิและเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ รวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถในการท างานใหท้ างานกบับรษิทัฯ และใหก้รรมการและพนกังานไดม้สี่วนร่วมในการเป็นเจา้ของซึง่ท าให้
มวีตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ และมุง่สรา้งความเจรญิใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) จ านวนไมเ่กนิ 40,000,000 หน่วย 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

(1) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จ านวน
ไมเ่กนิ 40,000,000 หน่วย  

(2) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผูบ้รหิาร รายที่ได้รบัการ
จดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย (ภายใตก้ารออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) 

โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ซึง่ออกใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (13) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่นายวริชั มรกตการ กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย (ภายใตก้ารออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-
WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) โดยมเีหตุผลเนื่องจากเป็นบุคคลกรทีส่รา้งประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั และมผีลงาน
เป็นที่ประจักษ์ อีกทัง้ ยังด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเป็นหลายแห่ง  และมอบอ านาจ
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คณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืผูท้ีไ่ดร้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทั เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) 
ก าหนด แก้ไขเพิม่เติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SABUY-WC ดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC รายละเอยีดการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-
WC ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สุดการใชส้ทิธ ิ(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการยื่น
ค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-WC และการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และ (3) มอี านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-WC ในครัง้นี้  

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขาย โดยในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีพเิศษ 
จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

สบืเนื่องจากวาระที ่8 วาระที ่9 วาระที ่11 วาระที ่12 และวาระที ่13 (ในกรณีทีไ่ดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้) บรษิทัฯ จ าเป็นจะต้องเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัประโยชน์ในการลงทุนขยายกลุ่มบรษิทัฯ 
และการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้จะต้องมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ อกีจ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
ใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 
บาท โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (14) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุน้ มลูค่าหุน้
ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

สบืเนื่องจากการพจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน  712,647,401 บาท จากทุน 
จดทะเบยีนเดิมจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงักล่าว โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ
และใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 2,078,059,025 บาท (สองพนัเจด็สบิแปดลา้นหา้หมืน่เกา้พนัยีส่บิ
หา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 2,078,059,025 หุน้ (สองพนัเจด็สบิแปดลา้นหา้หมืน่เกา้พนัยีส่บิ
หา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 2,078,059,025 หุน้ (สองพนัเจด็สบิแปดลา้นหา้หมืน่เกา้พนัยีส่บิ
หา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้ ( - )” 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ ดงักล่าว 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

สบืเนื่องจากวาระที ่8 วาระที ่9 วาระที ่11 วาระที ่12 วาระที ่13 และวาระที ่14 (ในกรณีทีไ่ดร้บัมตอินุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) บรษิทัฯ จ าเป็นจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้  

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั เพือ่เป็นคา่ตอบแทนในการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอ
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ขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอ
ขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แลว้ บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่บุคคลใน ขอ้ (1) ค านวณจาก
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) 
ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เพือ่พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ 2. ดงักล่าวขา้งตน้ คอื ระหวา่ง 
9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล ดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ร ับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิหบุ้คคลใน ขอ้ (1) ดงักล่าวขา้งต้น ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Silent Period)  
โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดอืน บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์  
จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (15) 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ NKON เพือ่เป็นคา่ตอบแทนในการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหมข่อง NKON  

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ แล้ว บริษทัฯ จะต้องได้รบัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  
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ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่บุคคลใน ขอ้ (2) ค านวณจาก
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ 2. ดงักล่าวขา้งตน้ คอื ระหว่าง 9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท า
การ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ (2) ดงักล่าวขา้งตน้ ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรพัย์  
จดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิหบุ้คคลใน ขอ้ (2) ดงักล่าวขา้งต้น ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Silent Period)  
โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดอืน บุคคลใน ขอ้ (2) ดงักล่าวขา้งตน้ จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวน
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลใน ขอ้ (2) ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บรษิัท นครหลวง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (16) 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน
ไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 8.32 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทัฯ) มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรอืบางส่วนกไ็ด ้โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้
ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้  

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
กจ. 17/2551 เรือ่งการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้  ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบ 
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด  

(4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights 
Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษ
เกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อก
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ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ
5 บาทต่อหุน้  

(5) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) โดยไมค่ดิมลูคา่ (ศนูยบ์าท) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีาย ุ3 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ38 บาท
ต่อหุน้  

(6) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที ่2 (SABUY-WB) และใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนปรากฏตามรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 14 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามที่เสนอ และมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนด
รายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ เชน่  

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั การเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้
เดียวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น  รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(3) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย  
การช าระคา่หุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(4) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็น
คราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(5) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็น
คราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
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(6) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรบัการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1 
(SABUY-WA) และ ครัง้ที่ 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท สบาย เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 

(7) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (6) รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามขอ้ (1) ถงึ 
(6) และ  

(8) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (6) ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามขอ้  
(1) ถงึ (6) 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการให้ออกเสยีงลงคะแนนจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตาม (1) – (6) 
ขา้งตน้เป็นรายรายการโดยแยกการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละรายการออกจากกนั  

ทัง้นี้ ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่ง
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ 
AIT-W2 นัน้ นายอานนทช์ยัไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมติัการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกินจ านวน 3,000 ล้านบาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

เพื่อให้การด าเนินกจิการของบรษิทัฯ มคีวามต่อเนื่อง เสรมิความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิ และ  
การลงทุนในอนาคต บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นจะต้องมแีผนส ารองในการหาแหล่งเงนิทุนทีม่ตี้นทุนต ่า ซึ่งการออกหุน้กู้ 
ถอืเป็นทางเลอืกทีด่ ีบรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกหุน้กูโ้ดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของ
หุน้กู ้ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (17) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณา
อนุมตักิารออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทฯ ในวงเงนิไม่เกนิจ านวน 3,000 ล้านบาท และมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจดงันี้ 

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อตัรา
ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย  
ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงราคาวธิกีารและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร  
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2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิและ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย์และ/หรอืหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืบุคคลอื่นใดในกรณีทีจ่ะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งหรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร  

3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญาและ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อใหข้อ้มลูยื่นเอกสาร
หลกัฐานกบัส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวตลอดจน
ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

การลงคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 18 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก าหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั และ /หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื เพือ่ใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพุธที ่27 เมษายน 
2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชัน้ 2 
ส านกังานของบรษิทัฯ เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีแผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (22) อนึ่ง ในกรณีที่บรษิัทฯ จะมกีาร
เปลีย่นแปลงวธิกีารจดัประชุม หรอืก าหนดวนั เวลา สถานทีจ่ดัประชุมและไม่สามารถแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้  
ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ บรษิทัฯ จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื บนเวบ็ไซต์ของ บรษิทัฯ รวมถงึช่องทางอื่น ๆ เพื่อให ้
ผูถ้อืหุน้ไดท้ราบล่วงหน้า 

เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (2019) (COVID-19) ทีย่งัไม่กลบัเขา้สู่
สภาวะปกต ิบรษิทัฯ จงึขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน โปรดพิจารณาใชว้ธิกีารมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนหรอืเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Meeting) ดว้ยตนเองหรอืมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุม  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ดว้ยตนเองหรอื
มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุม สามารถแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มประชุมได้ 2 วธิ ีดงันี้ 

1) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และเอกสารยนืยนัตวัตนตามทีร่ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย (19) 
มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 โดยจดัส่งมาที ่

• อเีมล (Email Address) : company.secretary@sabuytech.com หรอื 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที:่ “เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  
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ทัง้นี้ กรุณากรอกขอ้มูลและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 
ดงักล่าวโดยระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น E-mail และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านให้ชดัเจน พร้อมทัง้แนบเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ และลงนามในเอกสารตามทีก่ าหนด 

2) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ  QR Code ผ่าน Web Browser: Chrome 
ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้และระบุขอ้มูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทัง้แนบเอกสารต่าง ๆ และ 
ลงนามเอกสารตามทีก่ าหนด 

Scan QR Code เขา้ไปที ่Link 

 

https://sabuy.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 

โดยระบบแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมจะเปิดให้ด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 15 เมษายน - 22 เมษายน
2565 ทัง้นี้  ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (19) 

เมื่อท่านผูถ้อืหุ้นแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Meeting) แล้ว
เอกสารการลงทะเบยีนของท่านจะไดร้บัการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้ เมือ่บรษิทัฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูตาม
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมถูกตอ้งครบถว้น ท่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอื 
ผูร้บัมอบฉันทะจะไดร้บัลงิค ์(Link) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มอืการใชง้านระบบการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุมซึง่จะจดัส่งไปยงั E-mail ทีท่่านไดแ้จง้บรษิทัฯ ไว ้
ทัง้นี้ โปรดศกึษาขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย (19) 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้รว่มประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง 
หรอืไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ผูถ้อืหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมรีายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (21) เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงในนามผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งกรอกและลงนามในแบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ 2565 โดยสามารถจดัส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามทีร่ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย (19) และหนังสอืมอบฉนัทะ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (20) มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่22 เมษายน 2565 โดยจดัส่งมาที ่
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• อเีมล (Email Address) : company.secretary@sabuytech.com หรอื 

• ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่: “เลขานุการบรษิัท” บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เ 
ขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

อนึ่ง กรณีการมอบฉันทะผู้ถือหุ้นต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  
ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
โดยรายละเอยีดปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (20) และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะตอ้งแสดงเอกสาร หรอืหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารประกอบส่ิงท่ีส่งมาด้วย (19) 
นอกจากนี้ ผูถ้อืหุ้นต่างชาตซิึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น คสัโตเดยีน (Custodian) 
สามารถบนัทกึขอ้มูลการออกเสยีงตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค . ในระบบ e-Proxy Voting ของ บรษิทั ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ได้ ซึ่งสามารถบนัทกึขอ้มูลล่วงหน้าจนถงึวนัที่ 22 เมษายน 2565 (ก่อนวนั
ประชุม 1 วนั) จนถงึเวลา 17.00 น. 

ผูถ้อืหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ได้ผ่าน
ชอ่งทางดงัต่อไปนี้  

• อเีมล (Email Address) : company.secretary@sabuytech.com หรอื 

• ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่: “เลขานุการบรษิัท” บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที่  230 ถนนบางขุนเทียน -ชายทะเล แขวงแสมด า   
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน  

บรษิัทฯ ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้น และ /หรอืผู้รบัมอบฉันทะกรุณาศกึษาเงื่อนไข การจดัเตรยีมเอกสารเพื่อ
ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนศกึษาวธิกีารลงคะแนนตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (19) เพื่อให้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

ประธานกรรมการบรษิทั 

 


