รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประชุม
เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 สานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
คุณจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ โดยก่อน
เริม่ การประชุม ประธานฯ ขออนุญาตแนะนาคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1) คุณจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการอิ ส ระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2) คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทน / ประธานกรรมการบริห ารความเสี่ย ง / รอง
ประธานกรรมการบริหาร

3) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ ห าร / รองประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

4) คุณวชิรธร คงสุข

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานเซอร์วสิ เซสและกฎหมาย

5) คุณวิรชั มรกตกาล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน

6) คุณศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7) คุณอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1) คุณณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน

2) คุณอนุภทั ร ศรีสุวรรณชัย

ผูจ้ ดั การสายงานพาณิชย์และการลงทุน

3) คุณดวงฤทัย ศรีวะรมย์

เลขานุการบริษทั

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษทั เอ็มเอสซี อิ นเตอร์เนชั ่นแนล ลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด
1) คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ ์
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2) คุณอธิศ กัณฐกมาลากุล
3) คุณธนาสิน ลิม้ ธรรมรส
ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษทั อวาน การ์ด แคปปิ ตอล จากัด
คุณวรวัสส์ วัสสานนท์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จากัด
คุณจุฬาภรณ์ นาชัยศิริ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
คุณวัชระ ภัทรพิทกั ษ์
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ก่อนจะเริม่ การประชุมคุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ ์ ผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ดาเนิ นการประชุม”)
ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย
ซึ่งเป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดทีท่ วีความรุนแรงอย่าง
รวดเร็ว มีจานวนผู้ติดเชื้อเพิม่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่ องและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้
ประกาศข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 28) ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจานวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่ วยงานทัง้
ภาครัฐ และเอกชนจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลัก โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เป็ นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธกี าร และขัน้ ตอนซึง่ ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาแนะนา หรือคาถามล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษทั ฯ และทางไปรษณีย์ มายังสานักงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะจัด
ให้มกี ารถามคาถามและตอบคาถามดังกล่าวในการประชุม และจะดาเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกีย่ วกับคาถาม
และคาตอบดังกล่าวตามปกติ
บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นอย่างสูงและหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้รบั ความร่วมมือจากทุกท่านเป็ น
อย่างดี เพื่อสุขอนามัยทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการดาเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกาหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรการ
ในการป้ องกันความเสีย่ ง ตามแนวทางทีก่ ฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่ วยงานของรัฐทีจ่ ะกาหนดขึน้ ต่อไป และขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบข้อมูลของบริษทั ฯ ณ ปั จจุบนั ในเบือ้ งต้น ดังนี้
• บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน

1,365,411,624

บาท

• ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

1,294,278,447

บาท
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• แบ่งออกหุน้ สามัญจานวน

1,294,278,447

• มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

1

หุน้
บาท

บริษัท ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้น ที่มีสิทธิเ ข้า ร่ว มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (Record Date)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
การประชุมในวันนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะจานวน 128
ราย รวมทัง้ สิ้น 134 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 776,164,306 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.6061 ของหุ้นที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมดของบริษัท ฯ จานวน 1,201,379,956 หุ้น ดังนัน้ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 42 ซึ่ง
กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงจะเป็ นครบองค์ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับกิจการทีด่ ใี นส่วนของ
ลาดับวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนา วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับ
คะแนนเสียง รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2565 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
1. ลาดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการแนะนา
การประชุมผู้ถอื หุน้ ครัง้ นี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และจะไม่มกี ารสลับวาระการประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม
แสดงความคิดเห็นหรือแนะนา สามารถกระทาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผรู้ ่วมประชุมพิมพ์
ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และพิมพ์ขอ้ ความที่
ประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแนะนาหลังจากนัน้ ให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ
2) ช่ อ งทางระบบเสีย ง โดยกดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และเปิ ดไมโครโฟนที่อุ ป กรณ์ ข องท่ า น
เมื่อได้รบั สัญญาณจากเจ้าหน้าทีค่ วบคุมระบบให้สนทนาผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื
หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนา
เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็ นการเอามือลงและกรุณาปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากทีส่ นทนา
เสร็จทุกครัง้
หลังจากนัน้ จึงจะให้มกี ารลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัท ฯ จะตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว
สาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคาแนะนาล่วงหน้ามาที่บริษทั ฯ
ก่อนวันประชุม บริษทั ฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผูถ้ อื หุน้ ทีส่ อบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนาเสนอ
ข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน
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2. การออกคะแนนเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี้เ ป็ นการประชุมผ่า นสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตั รลงคะแนน
โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบเกีย่ วกับมติและการนับคะแนนเสียง
ของแต่ละวาระ ภายหลังทีผ่ ู้ถอื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถอื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการลงคะแนน ดังนี้
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 ทัง้ นี้ เว้น
แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ คณะกรรมการ ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ ข้อ 45
2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพีย งอย่างใดอย่ างหนึ่ง คือ เห็น ด้ว ย ไม่ เ ห็น ด้วย หรือ งดออกเสี ยง และไม่ สามารถแบ่ง การออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็ นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการหัก
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และ
คะแนนส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
2.3 สาหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน
เสียงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะรายนัน้ ๆ ดังนัน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจึงไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม แต่
ถ้าผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รบั มอบฉันทะจะมีสทิ ธิพจิ ารณาและออกเสียงลงคะแนนสาหรั บระเบียบวาระนัน้ ๆ ได้ตาม
สมควร
2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระทาได้โดยการกดปุ่มที่
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยปุ่มทีป่ รากฏอยู่บนหน้าจอของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
มีทงั ้ หมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง
2.5 หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนัน้ ๆ
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลีย่ นแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
2.6 ผู้ถือหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็ นเวลา 1 นาทีหลังจากทีม่ กี ารแจ้ง
เปิ ดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครัง้ ว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน ทัง้ นี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนสามารถดาเนินการได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้ และเมื่อมีการแจ้งปิ ดการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนัน้ จะมีการ
ประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจ้งผลการ
นับคะแนนให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม โดยแบ่งเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง เมื่อประกาศผลคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนัน้ เป็ นทีส่ น้ิ สุดแล้ว
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2.7 สาหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ครัง้ นี้ แบ่ง เป็ น 3 ประเภท ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด”) และข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้แก่
1) วาระทีต่ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 และวาระที่ 16 ซึ่งบริษัท ฯ จะ
คานวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสีย งลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็น ด้วย
เท่านัน้ โดยไม่คดิ รวมเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง
2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 โดยบริษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
3) วาระทีต่ ้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 วาระที่ 12 วาระที่ 13 วาระ
ที่ 14 วาระที่ 15 และวาระที่ 17 ซึง่ บริษทั ฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญ คุณจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุ ม (“ประธานฯ”) กล่ า วต้ อ นรับ และเปิ ดการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Meeting) และเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึง่ ได้จดั
ขึน้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทาและนาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 มีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย (1) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งได้จดั ขึน้
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผู้ถือ
หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซัก ถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ
จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2564
วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ที่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม ได้พิจ ารณาแล้ ว มีม ติ ร ับ รองรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ วัน ที่
15 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5

วาระที่ 2

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,106

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

100

-

รวม

776,164,206

100.0000

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและ
การเงิน (“คุณณรงค์ชัยฯ”) ชี้แจงรายละเอียดให้ท่ปี ระชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ประจาปี 2564
โดยคุณณรงค์ชยั ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
บริษทั ฯ มีรายได้จากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 จานวน 2,127 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 46
จากการบริหารงานพัสดุไปรษณียท์ บ่ี ริษทั ฯ เริม่ เข้าซื้อบริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วสิ จากัด (“Shipsmile”) ในปี 2564
และรายได้จากการขายสินค้าผ่านตูส้ นิ ค้าอัตโนมัติ รวมถึงรายได้จากการเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญในบริษทั ทีบเี อสพี จากัด
(มหาชน) (“TBSP”) ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รูร้ ายได้ในครึง่ ปี หลังของปี 2564 บริษทั ฯ จึงมีกาไรสุทธิอยู่ท่ี 214 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 109 เมื่อเทียบกับปี 2563 ทัง้ นี้ เนื่องจากการรับรู้ธุรกิจศูนย์อาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจบัตรพลาสติกซึ่ง
ขายตัวเพิม่ ขึน้ โดยมี EBITDA สภาพคล่องของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ น 587 ล้านบาทต่อปี จึงแสดงให้เห็นผลประกอบการทีด่ ี
บริษทั ฯ มีรายได้รวมในปี 2564 จานวน 2,127 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็ น 3 แกนธุรกิจหลัก ดังนี้
1) ธุรกิจโซลูชนส์
ั ่ และช่องทางการขาย จานวน 610 ล้านบาท
2) ธุรกิจจัดจาหน่าย จานวน 684 ล้านบาท และ
3) ธุรกิจบริการระบบชาระเงิน จานวน 833 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจหลักทัง้ 3 รายการของบริษทั ฯ
ในปี 2564 ถือว่าทาได้ดี และมีการกระจายรายได้จากธุรกิจใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญดีข้นึ โดยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 4.2
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สนิ ร้อยละ 7.6 อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.90 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 0.81 เท่า
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 0.34 เท่า อัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 12.1 และกาไรต่อ
หุ้นเท่ากับ 0.20 บาท จึงถือว่าธุรกิจเติบโตขึ้นขึน้ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทฯ มีการเข้าทาธุรกิจ และขยายธุรกิจ
โดยการเข้าลงทุนใน Shipsmile หรือ TBSP และนอกจากนี้ บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 121
ธุรกิจของบริษัท ฯ ได้แก่ ธุรกิจศูนย์อาหารมีจานวนผู้ใช้งานขึ้นจากเดิมปี 2563 มีจานวน 14 ล้านราย
เพิม่ ขึน้ เป็ น 51 ล้านราย ในปี 2564 โดยมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 264 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีจานวนตูจ้ าหน่ายสินค้า
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อัตโนมัติ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 จากปี 2563 และธุรกิจจุดรับ-ส่งพัสดุซ่งึ เป็ นมีการเติบโตขึน้ อย่างโดดเด่น โดยมีจานวนจุด
รับ-ส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 698 เมื่อเทียบกับปี 2563
เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) (“พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชนจากัดฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 65 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47
กาหนดให้กิจการที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทาคือการรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับกิจการที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ท่ผี ่านมา โดยผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564
และข้อมูลสาคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
สิ่ งที่ส่งมาด้วย (2)
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาแล้ ว เห็น สมควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจ าปี 2565
เพื่อ รับ ทราบรายงานผลการดาเนิ น งานของบริษัท ฯ ประจ าปี 2564 และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) ในรูปแบบ QR Code
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือ แสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีผถู้ อื หุน้ ขอทราบกาไรขัน้ ต้น (Gross Margin) ของ
ทัง้ 3 ธุรกิจของบริษทั ฯ
ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทากาไรขัน้ ต้น (Gross Margin) ของแต่ละธุรกิจไว้
เพื่อการเปิ ดเผย เนื่องจากจะมองถึงรายได้และค่าใช้จ่ายเป็ นหลัก เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายตัวที่ยงั อยู่ส่วนกลาง
เช่น ค่าบริหารส่วนกลาง แต่เท่าทีต่ รวจสอบดูแล้วกาไรขัน้ ต้น (Gross Margin) ค่อนข้างคงตัวทุกธุรกิจ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ วาระนี้จงึ ไม่มกี ารลงคะแนน
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น ประจ าปี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ ณรงค์ชยั ฯ ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณณรงค์ชยั ฯ
ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
สืบ เนื่ อ งจากวาระที่ผ่ า นมา บริษัท ฯ มีร ายได้ร วมจ านวน 2,226.8 ล้ า นบาท ประกอบด้ว ยรายได้
3 รายการ ได้แก่ 1) รายได้จากการขาย 2) รายได้จากการบริการ และ 3) อื่น ๆ โดยบริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่ี
750 ล้า นบาท ซึ่ง อยู่ใ นเกณฑ์ดี และบริษัท ฯ มีค่ า ใช้จ่ า ยรวม 612 ล้า น รวมก าไรสุ ท ธิท งั ้ หมดของบริษัท ฯ อยู่ท่ี
213.6 ล้านบาท
สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จากเดิม 2,772.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี 2563 เป็ น 6,136.5 ล้าน (หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 121.3) ซึง่ สอดคล้องกันกับส่วนของหนี้สนิ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชนจากัด ฯ มาตรา 112 และข้อ บัง คับ ของบริษัทฯ ข้อ 64
กาหนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
งบฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิ่ งที่ส่งมาด้วย (3)
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระ ประธานฯ
จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,106

100.0000

ไม่เห็นด้วย

200

0.0000

งดออกเสียง

-

-

รวม

776,164,306

100.0000
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี
2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ ณรงค์ชยั ฯ ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณณรงค์ชยั ฯ
ได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กาหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษทั
จะมีขอ้ บังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านัน้ และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จากัดฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกาไรจะกระทา
มิได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมาย และบริษทั
กาหนดไว้ในแต่ละปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึง โครงสร้างและ
สถานะทางการเงิน ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานและการบริหารของบริษทั ฯ
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ จานวน 80,231,926 บาท คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวน 5,581,848 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ว บริษทั ฯ จะมีทุนสารอง
ตามกฎหมาย ประจาปี 2564 จานวน 18,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 รวมปั นผลจากผลประกอบการปี 2564 จานวน
0.06 บาทต่อหุน้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวน 5,581,848 บาท ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
สาหรับผลประกอบการประจาปี 2564 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็ นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจานวน
38,860,557 บาท
โดยบริษทั ฯ จะกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ประธานฯ จึง เสนอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติจ ัด สรรก าไรสุ ท ธิเ ป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมายจ านวน
5,581,848 บาท และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2564 ให้กบั ผู้ถอื หุน้ เป็ นเงินสดในอัตรา 0.03
บาทต่อหุน้ จากกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 38,860,557 บาท ตามทีเ่ สนอข้างต้น
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในวาระ ประธานฯ
จึง เสนอให้ท่ีป ระชุ ม ลงมติ อ นุ ม ัติจ ัด สรรก าไรสุ ท ธิเ ป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ยเงิน ปั น ผลส าหรับ ผล
ประกอบการประจาปี 2564
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติจดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

773,706,306

99.6833

ไม่เห็นด้วย

2,458,000

0.3167

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดวงฤทัย ศรีวะรมย์ (“เลขานุการบริษทั ”) ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระเพื่อ
พิจารณาดังกล่าว
เลขานุ การบริษทั ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ในอัตรา
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยหากจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
2564 แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอชื่อกรรมการ
บริษัท ฯ จึง ดาเนิ น การคัด เลือ กกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน หนึ่ ง ในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมด โดยมีกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 จานวน 3 ท่าน จาก
จานวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน โดยนับจากกรรมการทีอ่ ยู่ในวาระนานทีส่ ุด 2 ท่าน และจับสลาก 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการ

2) คุณวชิรธร คงสุข

กรรมการ
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3) คุณศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการ
ผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สาคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัตแิ ละการไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษทั มหาชน
จากัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริษทั โดยรวม รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล โดย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรอนุ มตั ใิ ห้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี 2) คุณวชิรธร
คงสุข 3) คุณศรัณย์ สุภคั ศรัณย์ ทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ซ่งึ สามารถช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษทั ฯ และสามารถอุทศิ เวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย จึงเหมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถามดังนี้
คุณเพ็ญศรี วุฒิสิทธิกุลกิจ อาสาพิทกั ษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าคุณศรัณย์
สุภคั ศรัณย์ เริม่ เป็ นกรรมการอิสระตัง้ แต่เมื่อไร
เลขานุ การบริษัทแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า คุณศรัณย์ สุภคั ศรัณย์ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริษทั ฯ ตัง้ แต่บริษทั ฯ มีการแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนในปี 2562 โดยเข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทั ฯ เสนอให้มกี ารลงมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. อนุมตั กิ ารเลือกคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000
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งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

2. อนุ มตั ิการเลือกคุณวชิรธร คงสุข กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

3. อนุมตั กิ ารเลือกคุณศรัณย์ สุภคั ศรัณย์ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

เมื่อการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระเสร็จสิน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เชิญ กรรมการทัง้
3 ท่านกลับเข้าทีป่ ระชุม ก่อนเริม่ พิจารณาในวาระถัดไป
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุ มตั ิ กาหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2565
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ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริษัท ชี้แ จงรายละเอี ย ดของวาระเพื่อ พิจ ารณาดัง กล่ า ว
โดยเลขานุ การบริษัท ได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 90 กาหนดห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั และข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 47 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ตามนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ จะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ พิจารณาโดยเปรียบเทียบ
กับบริษทั จดทะเบียนอื่นทีป่ ระกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
นัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัท ฯ
กาหนด ด้วยเหตุน้ีจงึ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นให้กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษทั และ

ปี 2564

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาทต่อเดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาทต่อครัง้ )

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาทต่อเดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาทต่อครัง้ )

ประธานกรรมการบริษทั

20,000

10,000

20,000

10,000

กรรมการบริษทั

15,000

10,000

15,000

10,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

10,000

15,000

10,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

8,000

10,000

8,000

ประธานกรรมการบริหาร

15,000

10,000

15,000

10,000

กรรมการบริหาร

10,000

8,000

10,000

8,000

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

15,000

10,000

15,000

10,000

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

10,000

8,000

10,000

8,000

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาทต่อเดือน)

ปี 2564

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาทต่อครัง้ )

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาทต่อเดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาทต่อครัง้ )

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

15,000

10,000

15,000

10,000

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

10,000

8,000

10,000

8,000

หมายเหตุ : ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นพนักงาน หรือผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อยทัง้ 4 คณะจะมีอ ัตราค่ าตอบแทนเช่ นเดิมในปี 2564
จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทน และค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อย ประจาปี 2565 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

เห็นด้วย

776,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

รวม

776,164,306

100.0000

คุณเพ็ญศรี วุฒสิ ทิ ธิกุลกิจ อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามรายชื่อคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยเลขานุการบริษทั ชีแ้ จงดังนี้
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1) คุณศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2) คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3) คุณอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

วาระที่ 7

1) คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3) คุณวิรชั มรกตกาล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4) คุณสันติธร บุญเจือ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5) คุณทัชนันท์ กังวานตระกูล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6) คุณพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย
เลขานุ การบริษทั ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัดฯ มาตรา 120 กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทุกปี โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อาจแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ กาหนดว่าผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งใด ๆ ของบริษทั
ในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พจิ ารณาและคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด (KPMG)
เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียดของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวดังนี้
1) คุณวัชระ ภัทรพิทกั ษ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6669 หรือ

2) คุณพรทิพย์ ริมดุสติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565 หรือ

3) คุณวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6333

โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผู้ทาการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั ฯ ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่านไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
(KPMG) จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตคนอื่นของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) ทาหน้าทีต่ รวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ แทน
สาหรับข้อมูลค่าสอบบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย
ปรากฏตามประวัตโิ ดยสังเขปของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชี สิ่ งที่ส่งมาด้วย (5)
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พร้อ มกัน นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เ สนอให้ก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีป ระจ าปี 2565
สาหรับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชีประจาปี เฉพาะใน
ส่วนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 3,300,000 บาท
ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญ ชีท่ีเ สนอแต่ ง ตัง้ ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ห รือ ส่ ว นได้เ สีย กับ บริษัท ฯ บริษัท ย่ อ ย ผู้บ ริห าร
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับบุ ค คลดัง กล่ า วแต่อ ย่ า งใด จึง มีค วามเป็ น อิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2565

ปี 2564

เปลี่ยนแปลง

ที่เสนอ

บาท

ร้อยละ

1. ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ

3,200,000

3,300,000

100,000

3.13

2. ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

7,180,000

10,000,000

2,820,000

39.28

ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2565 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.000

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000
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วาระที่ 8

พิ จารณาอนุ มตั ิ การเข้าลงทุ นในบริ ษัท แอ็ดวานซ์ อิ นฟอร์เมชั ่น เทคโนโลยี จากัด(มหาชน)
(“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิ มของ AIT ซึ่งเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอนุภทั ร ศรีสุวรรณชัย ผูจ้ ดั การฝ่ ายพาณิชย์และการลงทุน (“คุณอนุภทั รฯ”)
ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว
โดยคุณอนุ ภทั รฯ ได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT ซึ่งเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทศิ ทางที่สอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ในการเป็ น 7 สะดวก 7 SMART ซึ่งกลุ่มบริษทั ฯ มีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐาน
ลูกค้าของบริษทั ฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษทั ฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ารายสาคัญของบริษทั ฯ มี
ศักยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้า ถึงได้ มีความ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปตามอีกหนึ่งเป้ าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็ น
รากฐานของเศรษฐกิจไทย
บริษทั ฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สามัญของบริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“AIT-W2”) จากคุณอานนท์ชยั วีระประวัติ
(“คุณอานนท์ชยั ฯ”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ AIT ดังนี้
(1) หุ้นสามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
ของ AIT ราคาหุน้ ละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ
(2) ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่ ว ย ราคาหน่ ว ยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า
497,000,000 บาท
รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 709,400,000 บาท
โดยทางบริษัทฯ จะชาระค่าหุ้น AIT และ ใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ให้แก่คุณอานนท์ชยั ฯ ด้วยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่คุณอานนท์ชยั จานวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 28.25 บาท โดยราคาที่
ออกเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่ าคาตลาดคานวณจากราคาถัว เฉลีย่
ถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้เข้าลงทุนใน AIT หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่คุณอานนท์ชยั ฯ เพื่อเป็ นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18
กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) ทัง้ นี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT
บริษทั ฯ จะมีสทิ ธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สทิ ธิหน่ วยละ 2.00
บาท รวมเป็ นเงิน 280,000,000 บาท ดังนัน้ หากบริษัทฯ มีการใช้สิท ธิแปลงสภาพ AIT-W2 จานวน 140,000,000
หน่วย ทัง้ จานวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษทั ฯ จะมีมลู ค่าขนาดรายการทัง้ สิน้ 989,400,000 บาท
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 บริษทั ฯ จะเข้าดาเนินการภายใต้
เงือ่ นไข 2 ประการ คือ
1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ คุณอานนท์ชยั ฯ
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2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ
AIT-W2 จากคุณอานนท์ชยั ฯ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไป”)
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมถึง การแปลงสภาพ AIT-W2 มีมูลค่ า 989,400,000 บาท และ
มีขนาดรายการร้อยละ 23.95 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่คี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบ
การเงินรวมของบริษทั ฯ ที่ได้รบั การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อรวม
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนใน บริษทั นครหลวง
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“NKON”)” และรายการเข้าลงทุนใน บริษทั บัซซี่บสี ์ จากัด (“BZB”) ตามทีเ่ สนอในวาระที่
9 และ วาระที่ 10) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวม
ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิ นอิสระ
เพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั มติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียในวาระนี้
นอกจากนี้ รายการดัง กล่ า วข้า งต้ น เข้า ข่ า ยเป็ นการเข้า ท ารายการที่เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากคุณอานนท์ชยั มีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
โดยการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT จานวน 30,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.91 ของทุนทีอ่ อกและชาระ
แล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย ราคา
หน่ วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท คิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 55.59 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและสอบ
ทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้ องได้รบั มติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
ไม่มกี ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง
ก่อนการดาเนินการลงคะแนนเสียง คุณอนุ ภทั รฯ ได้เชิญให้คุณวรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จดั การ
บริษัท อวานการ์ดแคปปิ ตอล จากัด (“คุณวรวัสส์ฯ”) และทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รายงานสรุป
ความเห็นการเข้าทารายการดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
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คุณวรวัสส์ฯ ได้ให้ความเห็นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ กรณี
การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT ดังนี้
AIT เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ลักษณะธุรกิจคือ ซีสเตมส์ อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” เป็ นผูร้ วมระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซีสเตมส์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
AIT มีทุ น จดทะเบีย นจ านวน 1,547,406,727 บาท ทุ น จดทะเบีย นช าระแล้ ว 1,031,604,485 บาท
โดย AIT มีโ ครงการที่สาคัญ ได้แ ก่ SRT D-Ticket ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย, ICT Parliament Phase 2 ของ
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, SSO Wan Link ของสานักงานประกันสังคม และ Train Tracking and Freight
Management System ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
AIT เป็ น บริษัท ที่ร ับ งานจากทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่ง มีร ายได้ต ลอด 3 ปี เฉลี่ย ปี ล ะประมาณ
7,000 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิเฉลีย่ ปี ละ 1,100-1,200 ล้านบาท ซึง่ มีอตั รากาไรทีเ่ ติบโตจากร้อยละ 15.39 เป็ นร้อยละ
18.25 ตามข้อมูลจากงบการเงินปี ล่าสุด
ในการเข้าทารายการปั จจุบนั คุณอานนท์ชยั ถือหุ้นสามัญของ AIT คิดเป็ นร้อยละร้อยละ 2.91 ของทุนที่
ออกและชาระแล้วของ AIT และ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย ซึ่งภายหลังจากการเข้าทารายการ หากบริษทั ฯ
มีการใช้สทิ ธิทงั ้ หมด บริษทั ฯ จะถือหุน้ สามัญของ AIT รวมทัง้ สิน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.99 ของทุนทีอ่ อกและชาระแล้วของ
AIT
วัตถุประสงค์ในการเข้าทารายการ
(1) บริษทั ฯ จะซื้อหุน้ สามัญและใบแสดงสาคัญแสดงสิทธิของ AIT จากคุณอานนท์ชยั ฯ หุน้ สามัญของ
AIT จานวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชาระแล้วของ AIT ราคาหุ้นละ 7.08 บาท
รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ
(2) บริษัทฯ จะซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ วย ราคาหน่ วยละ 3.55 บาท
รวมมูลค่า 497,000,000 บาท
รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท โดยทางบริษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ AIT และใบสาคัญแสดงสิทธิ
AIT-2 ให้แก่คุณอานนท์ชยั ฯ ด้วยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่คุณอานนท์ชยั ฯ จานวน 25,111,504 หุน้
ในราคาหุน้ ละ 28.25 บาท และ
(3) การใช้สทิ ธิแปลงสภาพ AIT-W2 จานวน 140,000,000 หน่ ว ยในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท
อีกจานวน 280,000,000 บาท
เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทารายการ พบว่าการเข้าทารายการเป็ นการ
สร้าง Sabuy Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการช่วยต่อยอดธุรกิจ ในส่วน Cloud and Data Centre
Service เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษทั ฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดย AIT เป็ นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและ
ระบบสื่อสารอย่างครบวงจร หากบริษทั ฯ ได้ลงทุนหรือเป็ นพันธมิตรกับ AIT จะทาให้บริษทั ฯ มีผเู้ ชีย่ วชาญในเรื่องการ
วาง IT Infrastructureว่าเป็ นการลงทุนทีใ่ ช้ตน้ ทุนน้อยกว่าการซื้อหุน้ สามัญทัง้ หมด โดยทีจ่ ะสามารถประหยัดเงินให้แก่
บริษทั ฯได้
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ข้อดีและข้อเสียของการทารายการ
ข้อดี
เมื่อ พิจ ารณาข้อดีของการเข้า ทารายการ การลงทุ น ใน AIT เป็ น การสนั บ สนุ น ระบบนิ เวศทางธุรกิจ
(Ecosystem) ของกลุ่มบริษทั ฯ และเป็ นการสนับสนุนของโครงสร้างพืน้ ฐานของบริษทั ฯ (Sabuy Infrastructure) อีกทัง้
การลงทุนในหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีเป็ นธุรกิจทีม่ โี อกาสเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างผลตอบแทนจากผลการ
ดาเนินงาน และสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมา AIT มีการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่องซึ่งอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลทีจ่ ่ายจริงนัน้ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ซึ่งกาหนดไว้ทไ่ี ม่ต่ากว่าร้อยละ 40 โดยในปี
2563 และ ปี 2564 นัน้ AIT มีอตั ราจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 89.80 และร้อยละ 77.06 ดังนัน้ การเข้าลงทุนใน AIT จึงเป็ น
การสร้างผลตอบแทนจากผลการดาเนินงาน และการสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ข้อเสีย
อย่างไรก็ดขี อ้ เสียของการเข้าทารายการส่งผลกระทบต่อสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effect) เนื่องจากการ
เข้าทารายการเป็ นส่วนหนี่งของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งจะส่งผล
กระทบด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุน้ เดิม (Control Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 2.05 ผลกระทบต่อตลาดหุ้น (Price
Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.16 และผลกระทบต่อกาไรต่อผู้ถอื หุน้ (Earning per share Dilution: EPS Dilution) เท่ากับ
ร้อยละ 2.05
นอกจากนี้ขอ้ เสียอีกประการหนึ่งคือมีภาระทางการเงินจากการเข้าทารายการ โดยการชาระเป็ นเงินสด
จานวน 280 ล้านบาท เพื่อใช้ในการแปลงสภาพ AIT-W2 และนอกจากนี้ หากบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้เพื่อจ่ายชาระ
มูลค่าสิง่ ตอบแทนดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากการเข้าทารายการ
เมื่อพิจารณาข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก พบว่าราคา
เข้าทาธุรกรรมเข้าลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุน้ สามัญ และ AIT-W2 ของ AIT จากคุณอานนท์ชยั เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม
ทัง้ ราคาเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ในราคาที่ 7.08 บาทต่อหุ้น และราคาซื้อใบแสดงสิทธิ AIT-W2 เท่ากับ
3.55 บาทต่อหุน้ เมื่อรวมราคาใช้สทิ ธิ 2.00 บาทต่อหุน้ จะเท่ากับ 5.55 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้
ยังเป็ นการการเจรจาฉันมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการเอือ้ ประโยชน์ต่อบุคคลเกีย่ วโยง
สาหรับข้อเสียของการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
การเสนอขายหุ้นกับบุคคลภายนอกอาจมีเงื่อนไขที่ดีกว่ า โดยบริษัทฯ อาจสามารถเจรจาต่อรองด้านราคาเข้าทา
รายการธุรกรรมที่สูงกว่าได้ แต่การต่อรองดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านของระยะเวลา อย่างไรก็ตามราคาเข้าทา
ธุรกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงราคายุตธิ รรมซึง่ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเหมาะสม
ความเสีย่ งก่อนเข้าทารายการแบ่งออกเป็ น ดังนี้
1) ความเสีย่ งจากการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนและ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั คุณอานนท์ชยั ฯ รวมไปถึงการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ AIT และ AIT-W2 จากคุณอานนท์
ชัย ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
2) ความเสีย่ งจากการทีค่ ุณอานนท์ชยั ฯ จะไม่ขายหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษทั ฯ ตามที่
ได้ตกลงกัน เนื่องจากทางบริษทั ฯ และคุณอานนท์ชยั ฯ ไม่ได้มกี ารทาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือข้อตกลง ระหว่างกัน
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3) ความเสีย่ งของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่าซื้อขายทีใ่ ช้ในการ
เข้าทาธุรกรรมนี้ ซึ่งเป็ นการขายหุน้ เพิม่ ทุน ทีม่ ูลค่า 28.25 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ หากในอนาคตบริษทั ฯ มีมูลค่าตลาดเพิม่
สูงขึน้ ก็อาจจะเสียโอกาสนี้ไป
4) ความเสี่ยงของผลตอบแทนในการลงทุนที่ไม่เป็ นไปดังที่คาดหวังในการดาเนินงานทางธุรกิจของ
AIT เนื่องจากบริษทั ฯ มิได้มอี านาจควบคุมหรือมิได้มอี ทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อ AIT เนื่องจากบริษทั ฯ ถือหุน้ ใน AIT
เพียงร้อยละ 10.99
5) ความเสี่ยงจากการไม่มแี หล่งเงินทุนเพียงพอในการใช้สทิ ธิ AIT-W2 เนื่องจากไม่ได้รบั อนุ มตั ิการ
ออกหุน้ กู้ และ/หรือ การใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ รุ่นต่าง ๆ
6) ความเสีย่ งของมูลค่าหุน้ สามัญ AIT และ AIT-W2 ทีอ่ าจลดลง
ทัง้ นี้ เมื่อประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ AIT ทางทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วธิ กี ารต่าง ๆ โดยพิจารณา
ว่าวิธมี ูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็ นวิธที ่มี คี วามเหมาะสมและสามารถสะท้อนถึงผล
การดาเนินงานของ AIT ในอนาคตได้ โดยมีราคายุตธิ รรมเท่ากับ 6.47 - 7.13 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาเข้าทาธุรกรรมของ
AIT เท่ากับ 7.08 บาทต่อหุน้ ซึง่ อยู่ในช่วงราคายุตธิ รรม
และเมื่อพิจารณามูลค่ายุติธรรมของบริษัทที่ออกให้คุณอานนท์ชยั ฯ พบว่าบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมที่
25.72 - 28.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งพบว่าราคาเข้าทาธุรกรรมที่ 28.25 บาทต่อหุน้ นัน้ อยู่ช่วงราคายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการลงทุนใน AIT เพื่อสนับสนุน
ระบบนิเวศน์ของธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนโครงสร้างของบริษทั ฯ อันจะเป็ นการสร้างผลตอบแทนจากการดาเนินงานและ
สร้างกระแสเงินสดให้ผถู้ อื หุน้ รวมถึงราคาเข้าทาธุรกรรม จากการวิเคราะห์ของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการ
ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565
เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 จากคุณอานนท์ชยั ฯ ซึ่งเป็ น
ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามข้อเท็ จจริงและเหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจ (1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุ ญ าตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ น และ
เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตใด ๆ คาขอ
ผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ
AIT และ AIT-W2 และ (3) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้า ซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2
จนเสร็จการ
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถามจากผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
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คาถามจากคุณเพ็ญศรี วุฒสิ ทิ ธิกุลกิจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้สอบถามว่า บริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
ความเสีย่ งในการเข้าลงทุนใน AIT อย่างไร
คุณวิรชั ฯ ได้แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่าทางคณะกรรมการได้พจิ ารณาถึงประโยชน์การทาธุรกิจรวมถึง synergy
ในการที่ทางบริษัทฯ ต้องการทา Sabuy Infrastructure เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ จากการที่ AIT มีความสามารถในการเข้าถึงฐานลูกค้าภาครัฐ ซึง่ ทาให้ในอนาคตบริษทั ฯ สามารถเข้าถึงฐานลูกค้า
ได้ทุกระดับ ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์ในการเข้าไปลงทุนใน AIT ของบริษทั ฯ ก็เพื่อลดความเสีย่ งของบริษทั ฯ เนื่องจากฐาน
ลูกค้าของบริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้มกี ารใช้ Data Centre และ การใช้ Private Cloud หลายแห่ง AIT ซึ่งเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
จะช่ ว ยให้ บ ริษั ท ฯ สามารถจัด การกั บ ระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล และคว ามปลอดภั ย ในข้ อ มู ล (Data security) ทัง้ นี้
คณะกรรมการมองว่าในอนาคตการขาดซึง่ ความปลอดภัยในข้อมูลเป็ นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ พยายามจะหลีกเลี่ยง การ
ลงทุนใน AIT จึงสร้างทัง้ สินทรัพย์ในการเข้าถึงภาครัฐ และเพิม่ synergy ให้กบั บริษทั ฯ ในการให้บริการลูกค้า และยัง
เป็ นเครื่องมือในการลดความเสีย่ งในการจัดการกับฐานข้อมูล
สาหรับความเสีย่ งด้านการเงิน เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องการใช้เงินสดให้น้อยทีส่ ุดในการเข้าทารายการใน
ครัง้ นี้ โดยที่บริษัทฯ ได้พจิ ารณาปั จจัยที่จะทาให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสม โดยเงินทัง้ หมดที่
บริษทั ฯ จะใช้ในการลงทุนจะมีเพียงเฉพาะเงินทีจ่ ะใช้ในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ AIT-W2 เท่านัน้ ในขณะทีก่ ารได้มาซึ่ง
หุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 นัน้ บริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนโดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เพื่อลด
ความเสีย่ งในทางการเงินทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ หรือหากมีความเสีย่ งใดๆ เกิดขึน้ ก็ยงั เป็ นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ สามารถรับได้
คาถามจากคุณสุพรี ณัฐ กวีวจั น์ สอบถามว่าเนื่องจากบริษทั ฯ มีแผนในการลงทุนกิจการอื่นค่อนข้างมาก
จึงอยากทราบแผนการจัดหาเงินทุนของบริษทั ฯ ในอนาคต
คุณวิรชั ฯ แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารตัง้ งบประมาณการลงทุนในปี น้ี ทีป่ ระมาณ 5,000 ล้านบาท
ซึง่ จะเห็นว่าบริษทั ฯ มีการใช้วธิ กี ารออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สนิ ในการทาธุรกรรมการได้มา อีกทัง้ ปั จจัยในการ
สร้างฐานการเงินของบริษทั ฯ ส่วนหนึ่งมาจากการสร้างการเข้าไปลงทุนในบริษทั ของคู่คา้ เป็ นหุน้ ส่วนธุรกิจจะเป็ นการ
ทาความตกลงระยะยาวที่สาคัญ และคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบดูแลในสถานะทางการเงิน และการใช้เงินการ
ลงทุนเพื่อให้สอดรับกับความสามารถในการชาระเงินด้วย ในสัดส่วนงบประมาณการลงทุนในปี น้ี ที่ประมาณ 5,000
ล้านบาท บริษทั ฯ จะใช้สดั ส่วนหนี้ไม่ถงึ ครึง่ หนึ่งเพื่อรักษาสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ ไว้
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ
จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั ิ การเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
ของ AIT ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ คุณอานนท์ชยั ฯ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 นี้ เนื่องจากเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ มตั ิก ารเข้า ลงทุ น ใน AIT โดยการเข้า ซื้อ หุ้น สามัญ ของ AIT และ AIT-W2 จาก
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ AIT ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

586,163,706

99.9999

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

586,164,306

100.0000

หมายเหตุ: คุณอานนท์ชยั ซึ่งถือหุ้นจานวน 190,000,000 หุ้น เป็ นผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
จึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเข้ า ลงทุ น ในบริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จ ากัด (มหาชน) (“NKON”)
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนออกใหม่ของ NKON

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอนุภทั รฯ ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาคุณอนุภทั รฯ ได้ชแ้ี จงต่อ
ทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็ นการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทาง
การเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สนิ เชื่อสาหรับผู้มคี วามต้องการใช้เงินทัง้
นิต ิบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า โดย NKON ได้รบั อนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
(Nano-Finance) โดยการให้กยู้ มื เงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั ๋วเงิน หรือตราสารเปลีย่ นมืออื่นใด การให้เช่า
ซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มที รัพย์สินหรือมี
ทรัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็ นพันธมิตรของบริษทั ฯ
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ เข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON
จานวน 311,699,434 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษทั ฯ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท
โดยทางบริษทั ฯ จะชาระค่าหุน้ NKON ดังนี้
1) ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด บริษทั ฯ จะชาระเป็ นเงินสดให้แก่ NKON
จานวน 584,436,438.75 บาท และ
2) ค่าหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมด จานวน 194,812,146.25 บาท บริษทั ฯ
จะออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ NKON จานวน 6,896,005 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่ อก
เสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่ าคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้เข้าลงทุนใน NKON และ
23

ออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เสนอขายให้แ ก่ NKON เพื่อ เป็ น ค่ า ตอบแทน โดยมีร ะยะเวลาตัง้ แต่ ว ัน ที่ 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นเดียวกับ AIT (เฉพาะวันทาการ) ซึง่ เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้ )
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON บริษัทฯ จะเข้าดาเนินการ
ภายใต้เงือ่ นไข 4 ประการ คือ
1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ต้องมีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุน (แบบ PP หรือ Private Placement) ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON
2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ต้องมีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ออกใหม่ของ NKON ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ และส่วนทีเ่ ป็ นเงินสดเช่นเดียวกัน
3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ NKON ต้องมีมติอนุมตั ใิ ห้ NKON เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่บริษทั ฯ
4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน NKON เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON จานวน 311,699,434 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
2.50 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิ้น 779,248,585 บาท คิดเป็ นการคานวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สงู สุด ในการได้มาในครัง้ นี้ อ้างอิงจากงบการเงิน
รวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึง่ รวมถึงรายการเข้าลงทุนใน AIT และรายการเข้าลงทุนใน BZB
ตามทีเ่ สนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 10) บริษทั ฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั มติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่า กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
โดยมีรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ
บริษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (บัญชี 2) สิ่ งที่ ส่งมาด้วย(8) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ บริษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) สิ่ งที่ส่งมาด้วย (9)
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565
เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON ตามข้อเท็จจริงและ
เหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอานาจ (1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต
ต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON ซึง่ รวมถึงการติดต่อและ
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การยื่นคาขออนุ ญาตใด ๆ คาขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON และ (3) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON จนเสร็จการ
ทัง้ นี้ ก่อนการดาเนินการลงคะแนนเสียงคุณอนุ ภทั รฯ เชิญให้คุณวรวัสส์ฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายงานสรุปความเห็นในการเข้าทารายการต่าง ๆ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
คุณวรวัสส์ฯ ให้ความเห็นต่อทีป่ ระชุมว่า ดังนี้
ภาพรวมของ NKON
NKON เป็ นผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ
เช่าซื้อ สินเชื่อแฟคตอริง่ สินเชื่อระยะสัน้ สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano- Finance) สินเชื่อตั ๋วสัญญาใช้
เงิน สินเชื่อจานาทะเบียน สินเชื่อรถเกษตรกรรม สินเชื่อจานองที่ดนิ และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยที่ NKON มีทุนจด
ทะเบียนจานวน 555,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 467,549,150 บาท ใน NKON มีรายได้ประมาณ
ประมาณกว่า 200,000,000 บาท ปั จจุบนั มีรายได้ 240,000,000 บาท โดยมีกาไรสะสมและกาไรต่อเนื่อง แต่ในปี 2562
และ 2563 มีผลขาดุลซึ่งมีผลมาจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ เรื่องการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญชีใหม่ และเรื่องการปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจ จากเดิมเป็ นการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายใหญ่หรือนิติบุคคล
ภายหลังได้มกี ารปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีการเปิ ดสาขาจานวนทัง้ สิน้ 105 สาขา ในภาคอีสานเพื่อกระจายความเสีย่ ง
จึงมีผลขาดทุนจากการลงทุนเพิม่ เติม แต่ในปั จจุบนั เริม่ มีผลกาไรเพิม่ ขึน้ โดยมีรายได้ประมาณ 240,000,000 บาท และ
มีอตั รากาไรสุทธิประมาณร้อยละ 2 ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ รายได้ และกาไรสุทธิเพิม่ มากขึน้
ในอนาคต
ปั จจุบนั มูลค่าพอร์ตสินเชื่อ ของ NKON มีจานวนประมาณ 1,143,000,000 บาท ซึ่งเห็นได้ว่าในอดีตจะ
เป็ นการปล่อยสินเชื่อเฉพาะรายใหญ่ หลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ มีการเพิ่มสัดส่วนของการปล่อย
สินเชื่อรายย่อยเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าในเรื่องการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ของสินเชื่อราย
ใหญ่จะมีอตั ราทีส่ งู กว่าสินเชื่อของรายย่อย ซึง่ เมื่อพิจารณาในส่วนของหนี้เสีย จะพบว่าตัวสินเชื่อรายย่อยมีอตั ราสินเชือ่
ที่ไม่ก่อนให้เกิดรายได้ท่ตี ่ ากว่าสินเชื่อรายใหญ่ ทัง้ นี้การขยายเพิม่ สาขาเป็ น 105 สาขาและการเพิม่ ตัวแทนโดยใน
ปั จจุบนั ทาง NKON มีตวั แทนทีท่ างานร่วมกับสาขาเพื่อหาสินเชื่อเพิม่ เติมให้แก่ NKON อยู่ทป่ี ระมาณ 4,000 คน
โดยภาพรวมของการเข้าทารายการ ทางบริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของ NKON ร้อยละ 25 โดยทีท่ าง
NKON จะเข้ามาถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 0.57 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเข้าทารายการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนออกใหม่ของ
ทาง NKON จ านวน 311,699,434 ล้ า นหุ้น หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 25 ของทุ น ที่อ อกและเรีย กช าระแล้ว ของ NKON
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ให้กบั บริษทั ฯ โดยมูลค่าทีต่ ราไว้ท่ี 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท รวมมูลค่า
การลงทุน 779.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของ NKON เป็ นเงินสด
จานวน 584.44 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจานวน 194.81 ล้านบาท ทางบริษัทฯ จะชาระเป็ นหุ้นสามัญเพิม่ ทุ นของ
บริษทั ฯ จานวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็ น
ราคาหุน้ ทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 7 วันทา
การติดต่อกัน ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติเข้าอนุ มตั ใิ ห้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุน้ สามัญเสนอขาย
ให้แก่ NKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทนตัง้ แต่วนั ที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุน้
ประโยชน์การเข้าทารายการ
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เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทารายการ จะเป็ นการขยาย Ecosystem
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึ้นและเกิดการผนึกกาลัง
ทางธุรกิจ กับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจ
หลักได้แก่ธุรกิจการให้สนิ เชื่อสาหรับผูม้ คี วามต้องการใช้เงินทัง้ นิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็
ตามโดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดย NKON ได้รบั อนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) มีสินเชื่อให้บริการดังนี้ สินเชื่อจานา
ทะเบียนรถ สินเชื่อจานาทะเบียนรถเพื่อการเกษตรเช่ารถมือสอง สินเชื่อทีด่ นิ และทีด่ นิ พร้อมปลูกสร้าง สินเชื่อทีด่ นิ และ
ที่ดนิ พร้อมปลูกสร้างเพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริง่ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์สนิ เชื่อเช่าซื้อปั จจุบนั มีฐานลูกค้า
แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นส่วนใหญ่และมีสาขา 105 สาขา โดยบริษทั ฯ คาดว่าจะมีผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะเกิด
กับบริษทั ฯ กล่าวคือ
1) บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทาให้มสี นิ ค้าและ
บริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้ และส่งเสริมการขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการและการ
สร้าง Touch Point ในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน
2) บริษัท ฯ คาดว่าการลงทุนครัง้ นี้จะเพิม่ ความแข็งแรงทางด้านการเป็ นผู้นาในธุรกิจเทคโนโลยีให้
ครอบคลุมยิง่ ขึน้ และจะสร้างผลตอบแทนอัตราเติบโตของสินทรัพย์ผลกาไรและกระแสเงินสดให้แก่
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ
ข้อ ดีข องการท ารายการ เป็ น การขยาย Ecosystem ของกลุ่ ม บริษัท ให้มีสิน ค้า และบริก ารในกลุ่ ม
ให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึน้ และเกิดการผนึกกาลังทางธุรกิจกับ NKON ประการต่อมาเป็ นการขยายจุดเชื่อมโยง
หรือ Touch Point ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็ นการขยาย Ecosystem การทาธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เพิม่ เติม
นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างผลตอบแทนอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกาไร และกระแสเงินสดให้ให้แก่บริษทั ฯ และ
ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว นอกจากนี้ NKON ยัง มีโ อกาสสามารถเข้า ระดมทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยมีแผนภายในระยะเวลา 5 ปี
ข้อเสียของการเข้าทารายการ ลักษณะเช่นเดียวกันกับการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั คุณอานนท์ชยั ฯ
ในธุรกรรมก่อนหน้า ซึง่ จะเกิด Dilution Effect ขึน้ จากการทีจ่ ะต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 6.896.005 ล้านหุน้
ในราคาหุน้ ละ 28.25 ล้านบาท ซึ่งจากการคานวณผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution)
เท่ากับร้อยละ 0.57 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ เท่ากับร้อยละ 0.04 และผลกระทบต่อกาไรผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ
0.57 โดยจะมีภาระทางการเงินจากการเข้าทารายการ ประกอบไปด้วยการชาระเป็ นเงินสดจานวน 584.44 ล้านบาท
เช่นเดียวกันในกรณีทม่ี กี ารออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายจะมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ จากการเข้าทารายการการลงทุนใน NKON
ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งของเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทารายการซึ่งอาจทาให้การเข้าทาธุรกรรมไม่
ประสบความสาเร็จหรือประสบความล่าช้า ซึง่ ประกอบไปด้วย 4 รายการ ได้แก่
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(1) ความเสีย่ งที่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON
(2) ความเสีย่ งทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุน
ของ NKON ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯจะชาระค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
(3) ความเสีย่ งที่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ NKON จะไม่อนุ มตั ใิ ห้ NKON เพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้
เพิม่ ทุนของ NKON ให้แก่บริษทั ฯ
(4) ความเสีย่ งที่ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงินสินทรัพย์และหนี้ของ NKON อาจไม่เป็ นที่พงึ
พอใจแก่บริษัทฯ ดังนัน้ หากเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทารายการไม่อาจสาเร็จลุล่วงได้ การทารายการก็จะไม่ประสบ
ความสาเร็จหรือเกิดความล่าช้า
ด้านความเสีย่ งหลังเข้าทาธุรกรรมนัน้ คือการเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าของหุน้ ของบริษทั ฯ สูงกว่า
มูลค่าของการซื้อขายที่ 28.25 บาท
นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนในอนาคตไม่เป็ นไปตามคาดหวัง
เนื่องจากความเสีย่ งทางธุรกิจของ NKON จากการทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้มอี านาจควบคุมเนื่องจากมีการถือหุน้ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 25
และความเสีย่ งที่ NKON ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามแผน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ NKON จะใช้วธิ มี ลู ค่าตามบัญชี เปรียบเทียบการซื้อขายมูลค่าในอดีต
ของบริษทั ฯ เทียบเคียงและวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผล โดยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของเงินปั นผลนัน้ เป็ นวิธที ม่ี ี
ความเหมาะสมโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินช่วงราคาทีเ่ หมาะสมของ NKON ได้เท่ากับ 2.31 บาท ถึง 2.75
บาทต่อหุน้ ซึ่งพบว่าราคาเข้าทาธุรกรรมของ NKON เท่ากับ 2.50 บาทต่อหุน้ อยู่ในช่วงราคาทีย่ ุตธิ รรมโดยทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระ
นอกจากนี้ จากประเด็นมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าราคาเข้าทา
ธุรกรรมอยู่ท่ี 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ทีร่ ะหว่าง 25.72
บาท ถึง 28.97 บาทต่อหุน้
เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลถึงการเข้าทารายการ พบว่าการลงทุนใน NKON เป็ นการขยายระบบ
นิเวศทางธุรกิจให้มสี นิ ค้าและบริการในกลุ่ม การให้บริการทางการเงินเพิม่ มากขึ้น นอกจากนี้เป็ นการสนับสนุ นการ
ขยายจุดเชื่อมโยงในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือให้เพิม่ มากขึน้ และสร้างผลตอบแทนอัตราการเติบโตของสินทรัพย์
ผลกาไร กระแสเงินสดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้ ความสมเหตุสมผลใน
ด้านราคา ทัง้ มูลค่ายุตธิ รรมของ NKON และมูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั ฯ ซึง่ อยู่ในช่วงราคายุตธิ รรมและราคาทีเ่ หมาะสม
ทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เมื่อวิเคราะห์จากข้อดีขอ้ เสียและความเหมาะสมของราคาการเข้าทารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ NKON ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทารายการในครัง้ นี้มี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ เข้าอนุมตั กิ ารเข้าทารายการ
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON โดย
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาการเข้า ลงทุ น ใน NKON โดยการเข้า ซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ออกใหม่ ข อง NKON
ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

776,163,606

99.9999

ไม่เห็นด้วย

200

0

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

776,164,306

100.0000

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าลงทุนในบริษทั บัซซี่บีส์ จากัด ("BZB") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB
จากผู้ถือหุ้นเดิ มของ BZB ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ อนุ ภทั รฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณอนุ ภทั รฯ
ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนใน BZB ซึ่งเป็ นผูน้ าด้านการออกแบบพัฒนา Platform
Loyalty Program การจัดหา Privileges ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจทิ ลั ครบ
วงจร มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าคอีก 7 ประเทศ
โดย BZB ให้บริการตัง้ แต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน Application LINE, Website, POS การ
สร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ขอ้ มูล Big Data การทา Marketing Activation จนไปถึงการเชื่อมต่อระบบ
ชาระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสาหรับลูกค้า ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกาลัง ใน
การนาจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้
ให้บริการ E-Commerce enable ครบวงจรและมีฐานลูกค้าใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการ
ต่ อ ไปยัง ประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิภ าค และก่ อ ให้เ กิด Synergy ในธุ ร กิจ E-Commerce และบริก ารช าระเงิน เข้า สู่
Ecosystem ของบริษทั ฯ และ BZB
บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จากัด มหาชน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
อยู่ท่ี 32.36 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ) โดยการชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
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ซึ่งภายหลังจากบริษทั ฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB จะทาให้
บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน BZB จานวนไม่เกิน 574,500 หุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BZB
ทัง้ นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าดาเนินการ
ภายใต้เงือ่ นไข 2 ประการ คือ
1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติ อนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB
จาก ผูถ้ อื หุน้ เดิม BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสด
2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญจากผู้ถอื หุน้ เดิมของ BZB รวมจานวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็ น
รวมมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท คิดเป็ นการคานวณขนาดรายการได้เท่ากับ
ร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวม
ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนใน AIT และรายการเข้าลงทุนใน NKON
ตามทีเ่ สนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9) บริษทั ฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สงู สุด จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและสอบทาน
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้ มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบั มติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี
จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัซซี่บสี ์ จากัด (บัญชี 2) สิ่ งที่ ส่งมาด้วย (10) และ รายงาน
ความเห็น ของที่ป รึกษาทางการเงิน อิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิน ทรัพ ย์ข องบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ บริษทั บัซซีบ่ สี ์ จากัด สิ่ งที่ส่งมาด้วย (11)
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2565
เพื่อพิจารณาอนุ มตั เิ ข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารมีอานาจ
(1) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB
จากผูถ้ อื หุน้ เดิมซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ (2) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตใด ๆ
คาขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้
สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิม และ (3) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB
จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจนเสร็จการ
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คุณอนุ ภทั รฯ ได้เชิญ ดร.จุฬาภรณ์ นาชัยศิริ (“คุณจุฬาภรณ์ ") กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั แกรนท์ ธอน
ตัน เซอร์วสิ เซส จากัด และทีมงานในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระในการสรุปความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
คุณจุฬาภรณ์ฯ ได้ชแ้ี จงความคิดเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อทีป่ ระชุมในรายการเข้าลงทุน BZB
ดังนี้
ลักษณะของการเข้าทาธุรกรรม
ที่ป ระชุ ม กรรมการของบริษัท ฯ ได้มีม ติพิจ ารณาเรื่อ งเข้า ลงทุ น ในบริษัท บัซ ซี่บีส์ จ ากัด เมื่อ วัน ที่
21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็ นการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวนไม่เกิน 547,500 หุ้น หรือคิดเป็ นจานวน
ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 30 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยแล้ ว ทัง้ หมด โดยลัก ษณะธุ ร กิจ ของ BZB เป็ น การออกแบบพัฒ นา
แพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างครบวงจร โดยแบ่งธุรกิจออกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription)
2. การให้บริการจัดหาสิทธิพเิ ศษและดีลต่าง ๆ (Rewards Sourcing)
3. การให้บริการเกีย่ วกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler)
4. ให้บริการเสริมอื่น ๆ (Ancillary Services) ได้แก่ Online marketing, Media Logistics, Operation
services
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BZB ภายหลังจากที่มีการเข้าทารายการ
บริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 30 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้น ลงไปเหลืออัตรา
ร้อยละ 70 โดยบริษัทฯ จะเข้า ลงทุนเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
970,800,000 บาท โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการเข้าซื้อหุน้ ของ BZB โดยชาระเป็ นเงินสด ทัง้ นี้ รายการนี้ไม่เป็ นรายการที่
เกีย่ วโยงกัน โดยแหล่งเงินทุนของบริษทั ฯ จะมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึง่ จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ครัง้ นี้พจิ ารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าวันทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าทารายการภายในเดือนมิถุนายน
2565 โดยมีเงื่อนไขในการเข้าทารายการ คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ ต้องอนุ มตั ิการเข้าลงทุน และผลการตรวจสอบ
สถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สนิ ใน BZB เป็ นทีพ่ งึ พอใจของบริษทั ฯ
โดยการคานวณขนาดของรายการจะแบ่งออกเป็ น 4 เกณฑ์ โดยทางทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้เลือก
เกณฑ์ทม่ี สี ดั ส่วนสูงสุด ซึ่งในรายการนี้มลู ค่าสูงสุดคือ มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนเป็ นร้อยละ 15.82 แต่เมื่อรวมกับการ
คานวณรายการของทุกธุรกรรมย้อนหลัง 6 เดือนแล้วมูลค่าสิง่ ตอบแทนรวมเป็ นร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิง่ ตอบแทน ดังนัน้ การเข้าทารายการของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ถอื เป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไป กล่าวคือเป็ นรายการทีม่ ลู ค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 100 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่
จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีไ่ ด้มา จัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า
3 ใน 4 ของเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
ส่วนได้เสีย
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ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทาธุรกรรม
ข้อดีของการเข้าทาธุรกรรม
ประการแรกเป็ นเป็ นเรื่องของการพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีบริษทั ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ และ
BZB สามารถมองหาช่องทางร่วมมือการพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ ให้ดขี ้นึ ได้ เช่น การพัฒนา
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ในอนาคต นอกจากนี้ยงั สามารถทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึง Know How ของ BZB
เพื่อช่วยในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตได้อกี เช่นกัน
ประการทีส่ อง คือ การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือกันระหว่างบริษทั ฯ และ BZB อาจ
ทาให้มกี ารประหยัดต่อขนาดได้มากขึน้ เช่น การใช้ Developer ร่วมกันขายสินค้าในลักษณะของ Cross-selling การใช้
ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นระบบการชาระเงิน E-commerce ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบตั กิ ารเพื่อรองรับ IOT ต่อไปในอนาคต และการทีท่ างบริษทั ฯ มีธุรกิจหลากหลายใน Ecosystem ส่งผลให้มี
การนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ถูกใช้ในการส่งเสริมธุรกิจของ BZB ได้มากเช่นกัน เช่นการให้บริการขนส่ ง
Dropship หรือการใช้ตูข้ ายสินค้าอัตโนมัตใิ นกลุ่มกว่า 10,000 ตู้ เป็ นแหล่ง Redeem สินค้าให้กบั ลูกค้าของ BZB การที่
บริษทั ฯ ได้ BZB เข้ามาอยู่ใน Ecosystem ของบริษทั ฯ จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการขยายช่องทางให้บริการ
ในกลุ่ม Ecosystem โดยผ่านทางฐานลูกค้าทัง้ รายใหญ่และรายย่อยของ BZB ซึ่งจะเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการอย่างครบวงจรมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะในด้าน Loyalty Program และอาจช่วยเสริม
SABUY Cash เป็ นศูนย์กลางในการทา Loyalty Program อาทิ การสะสมหรือแลกรับสินค้าผ่านการ Redeem ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ร้านค้ามีคนมาใช้บริการเพิม่ มากขึ้น เกิด Traffic ในชุมชนหรือในละแวกใกล้เคียงมายังร้านค้ามากยิง่ ขึ้น
และเป็ นการสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน
ประการที่สาม บริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน ซึ่งทาง
BZB ได้มีก ารเริ่ม ดาเนิ น ธุ ร กิจ อยู่ใ นต่ า งประเทศอยู่แ ล้ว จึง สามารถร่ ว มมือ กับ บริษัท ฯ ให้ก ารขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศสามารถทาได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
ประการทีส่ ่ี คือ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมทีเ่ กือ้ หนุ นกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการขยายธุรกิจดังกล่าวต้องสามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรทางธุรกิจได้ดว้ ย ดังนัน้
การเข้าลงทุนใน BZB จึงเป็ นไปตามนโยบายการขยายธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
SABUYVERSE First Move โดยจะมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางธุรกิจหลักแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ทัง้ 1) ธุรกิจเติมเงินและ
รับชาระเงิน 2) ธุรกิจจัดจาหน่ ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3) ธุรกิจระบบโซลูชนส์
ั ่ และแพลตฟอร์ม 4) ธุรกิจการให้บริการ
ทางการเงิน และ 5) ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
ประการทีห่ า้ เนื่องจากในปั จจุบนั ทาง BZB มีผใู้ ช้ในประเทศไทยประมาณ 100,000,000 บัญชี และมีการ
พัฒนาแพลตฟอร์มให้กบั คู่คา้ มาแล้วกว่า 300 แพลตฟอร์ม โดยครอบคลุมในทุกธุรกิจ นอกจากนี้แล้วทีผ่ ่านมา BZB ได้
เคยระดมทุ น ระดับ Series B สาเร็จ มาแล้ว ในปี 2561 และอยู่ใ นระหว่ า งการเตรีย มการเข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทาให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตยิง่ ขึ้นและเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผู้ถือหุ้นรวมถึง
บริษทั ฯ ในอนาคตด้วย
ประการทีห่ ก คือโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนจากเงินปั นผล โดยในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563 BZB มีการ
จ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่องในสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 63.28 ของกาไรสุทธิ ดังนัน้ จากการที่บริษัทฯ เข้าทา
รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BZB ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถได้รบั เงินปั นผลจาก BZB ได้ในระยะยาว โดยBZB มี

31

นโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ BZB อย่างไรก็
ตามการจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ
BZB เห็นสมควร
ประการที่เจ็ด BZB มีระบบ CRM ที่สามารถนามาปรับใช้ได้กบั ทัง้ ลูกค้าและ Agent ของบริษัทฯ โดย
บริษทั ฯ สามารถนาระบบ CRM ของ BZB มาปรับใช้กบั ระบบปั จจุบนั ของบริษทั ฯ เองเพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้ได้
กับทัง้ ฐานลูกค้าและ Agent ของบริษทั ฯ ได้ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงและรูจ้ กั ร้านค้าพันธมิตรได้มากยิง่ ขึน้
รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในเชิงลึก โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนามาวิเคราะห์และออกแบบเป็ นแผนการ
ตลาด เพื่อดึงดูดใจทัง้ พันธมิตรร้านค้าและลูกค้าซึง่ จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษทั ฯ
ประการที่แปด การเข้าลงทุนใน BZB ไม่มีผลกระทบในเรื่องกระแสเงินสดและความสามารถในการ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดาเนินการเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริษัทฯ
อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อให้การใช้เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ
และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั กิ ารออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ในครัง้ นี้หรือตลาดเงินทุนไม่เอื้ออานวยบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมซึง่ อาจส่งผลให้มตี น้ ทุนทางการเงินทีส่ งู ขึน้
ประการทีเ่ ก้า คือแนวโน้มการใช้กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการ ให้ความสาคัญ
กับการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดจากทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลให้ธุรกิจไทยทัง้ รายย่อยและรายใหญ่ต่างต้องปรับตัวไม่
ว่าจะเป็ นการเริม่ หันมาจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน พร้อมเพย์ หรือการใช้ QR Code เพื่อปรับตัวตาม
วิถชี วี ติ แบบ New Normal เรื่องความเคยชินกับการใช้ E-Wallet ในการเข้าทาธุรกรรมต่าง ๆ มากขึน้ จะทาให้ยงิ่ เกิด
การแข่งขันในการทาแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดให้ผใู้ ช้เข้ามาใช้งานมากขึน้ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของ BZB
ข้อด้อยของการเข้าทาธุรกรรม
ประการแรก คือบริษทั ฯ จะมีภาระหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายหลังการเข้าทารายการเนื่องจากบริษทั ฯ จะมีการ
ออกและเสนขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ใน (1) การลงทุนใน BZB ในจานวนประมาณ
ไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพจากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ (2) การแปลงสภาพ AIT-W2 เป็ นเงินสด (3) การเข้า
ลงทุนใน NKON (4) การชาระคืนเงินกู้ยมื และ/หรือ ตราสารหนี้ระยะสัน้ และหรือตราสารหนี้ระยะยาวทัง้ จานวน หรือ
บางส่วนของบริษทั ฯ และ (5) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุ นการดาเนินงานของบริษทั ฯ และ/หรือ เงินลงทุน หาก
บริษทั ฯ ใช้เงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าวทัง้ หมด จะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E Ratio)
ของบริษทั ฯ สูงขึน้ จาก 0.81 เท่า เป็ น 1.70 เท่า ตามงบการเงินรวมสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รบั การอนุ มตั ิในเรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงั กล่าวแล้ว บริษัทฯ อาจต้อง
พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นซึง่ อาจจะมีตน้ ทุนทางการเงินทีส่ งู กว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้ นี้
ประการทีส่ อง คือ บริษทั ฯ จะมีภาระดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเข้าลงทุนโดยการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ ซึ่งจะทาให้บริษทั ฯ มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยทีส่ ูงขึน้ ด้วย อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายตราสารหนี้
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ไี ด้อ อกใน
ภายหลัง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถระบุถงึ ผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ โดยปั จจุบนั บริษัทฯ มีต้นทุนทาง
การเงินเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 2.09 - 3.25 ต่อปี ซึ่งหากอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากการออกหุน้ กู้ ของบริษทั ใน
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อดีตทีร่ อ้ ยละ 6.25 ต่อปี จะส่งผลให้บริษทั ฯ จะมีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ ถึงประมาณปี ละ 60.68 ล้านบาทต่อปี สาหรับ
เงินลงทุนในส่วนของการซื้อหุน้ สามัญของ BZB
ประการทีส่ าม คือ การทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้มอี านาจควบคุม BZB ภายหลังจากการลงทุนครัง้ นี้ โดยบริษทั ฯ
จะเข้าซื้อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BZB และกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมของ BZB จะยังคงมีอานาจ
ควบคุม BZB อยู่เหมือนเดิม ทัง้ นี้ จากการสอบถามผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ทราบว่าปั จจุบนั ยังไม่ได้มกี ารจัดทาสัญญา
การเข้าลงทุนในครัง้ นี้และยังไม่ให้มกี ารตกลงกันในเรื่องของจานวนกรรมการของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเข้าเป็ นกรรมการของ
BZB ภายหลังการเข้าทารายการ
ประการทีส่ ่ี คือ การเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นทีอ่ าจให้ผลตอบแทนมากกว่า เนื่องจากการเข้าทา
ธุรกรรมครัง้ นี้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงถึงประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ) ซึ่งในอนาคตหากมีโครงการลงทุนหรือบริษัทอื่นๆ ที่นาสนใจ และมีอตั ราผลตอบแทนที่ดี และ/หรือ บริษัทฯ
สามารถมีอานาจในการควบคุมในบริษทั นัน้ ๆได้ บริษทั ฯ อาจจะเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการหรือบริษทั นัน้ ๆ
หรืออาจมีขอ้ จากัดในการเข้าไปลงทุนในโครงการหรือบริษทั นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีเป้ าหมายทีจ่ ะหาพันธมิตร
ทางธุรกิจทีเ่ กื้อหนุ นกับกิจกรรมหลักของบริษทั ฯ และการขยายธุรกิจทีส่ ามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรของธุรกิจได้
(Network & Resource utilization) เพื่อสร้าง Ecosystem ทีเ่ กือ้ หนุนกันมากกว่าการครอบงากิจการนัน้ ๆ
ในส่วนของความเสีย่ งของการเข้าทาธุรกรรม มีความเสีย่ งทีต่ อ้ งพิจารณา 9 ประการ ดังนี้
1) บริษัท ฯ อาจมีค วามเสี่ย งหากผลการดาเนิ น งานในอนาคตของ BZB ไม่ เ ป็ น ไปตามแผน และ
ผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ และเนื่องจากปั จจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic
risk) ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk) ความเสี่ยงทางระบบการเงิน (Financial system risk) และ ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย (Regulation Risk) รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพการแข่งขันในธุรกิจซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน กาลังซื้อของลูกค้า และส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การผนึกกาลังกัน
ระหว่าง SABUY และ BZB นัน้ น่าจะเพิม่ ศักยภาพในการขยายธุรกิจของทัง้ สองฝ่ ายได้ดขี น้ึ
2) ความเสี่ยงหากเงื่อนไขในการเข้าทารายการไม่สาเร็จ เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าทาธุรกรรมนี้ได้ก็
ต่อเมื่อเงื่อนไขในการเข้าทารายการทัง้ หมดได้รบั การอนุ มตั จิ ากทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง หากมีเงื่อนไขใดไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
จะทาให้การเข้าธุรกรรมทัง้ หมดเป็ นอันยกเลิก
3) ความเสี่ยงหากการเข้าทาธุรกรรมไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ เนื่องจากการเข้าทารายการจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับคะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย ดังนัน้ หากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ จะส่งผลให้บริษทั ฯ
เสียโอกาสในการลงทุนในบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพ และโอกาสในการเพิม่ รายได้ทงั ้ จากผลประกอบการของ BZB ในอนาคต
การได้รบั เงินปั นผลจาก BZB ในอนาคต รวมไปถึงความร่วมมือในการทาตลาดร่วมกันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
4) ความเสีย่ งหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายตราสารหนี้ เนื่องจากหากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั ิ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ซ่งึ จะนามาเป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้ อาจจะทาให้
บริษทั อาจจะต้องพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นซึง่ อาจมีตน้ ทุนทางการเงินทีส่ งู กว่า
5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจากหากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ท่สี ามารถมา
ทดแทนระบบ CRM Platform และ Application ต่าง ๆ ที่ BZB กาลังดาเนินธุรกิจอยู่ ก็อาจจะทาให้ผลประกอบการของ
BZB ไม่เป็ นไปตามคาด อย่างไรก็ตาม BZB เป็ นผูน้ าในด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา
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Privileges ระบบ E-commerce และการทา CRM แบบดิจิทลั ครบวงจร และเนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวยังคงใหม่
สาหรับปั จจุบนั ทาให้คาดว่า BZB จะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้ องกันไม่ให้ธุรกิจของ BZB ถูกการเปลีย่ นแปลง
อย่างรุนแรง (Disruption)
6) ความเสีย่ งจากการทีย่ งั ไม่ได้มกี ารกาหนดเงื่อนไขในการเข้าลงทุน เนื่องจากปั จจุบนั ยังไม่ได้มกี าร
จัดทาสัญญาการเข้าลงทุนใน BZB จึงมีความเสีย่ งว่าเนื้อหาในสัญญาการซื้อขายหุน้ สามัญของ BZB นัน้ อาจจะมีการ
ระบุเงื่อนไขในการเข้าทาการซื้อขายทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ งกับบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตาม หากสัญญามีเงื่อนไขและ
ข้อจากัดอย่างเป็ นสาระสาคัญภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุ มตั ิไปแล้ว ก็อาจทาให้มติท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิผิดไปจากความ
ต้องการของผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ คาดว่ าผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับบริษทั ฯ
7) ความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั เงินปั นผลหากคณะกรรมการของ BZB มีความเห็นว่า BZB มีความจาเป็ นใน
การใช้เงินในการลงทุนที่มคี วามจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการของ BZB เห็นสมควร
บริษัทฯ ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั เงินปั นผลในงวดดังกล่าว หรืออาจจะได้รบั น้ อยลงกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม
จากการสอบถามผูบ้ ริหารของ BZB พบว่า BZB ไม่ได้มแี ผนทีจ่ ะลงทุนเป็ นจานวนมากในอนาคตอันใกล้ อีกทัง้ ภายหลัง
การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB แล้วบริษทั ฯ อาจจะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าไปเป็ นคณะกรรมการของ BZB ด้วย
ซึง่ น่าจะช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคต และทาให้ BZB มีผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
8) ความเสีย่ งในการถูกลดสัดส่วนจากการเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนของ BZB เนื่องจาก BZB มีแผนที่
จะเข้า เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยในปี 2566 ดัง นั น้ หาก BZB ได้เ ข้า เป็ น บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนแก่ประชาชนทัวไป
่
ซึง่ อาจจะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ใน BZB ถูกทาให้ลดลง (Dilution) หากบริษทั ฯ ไม่ซ้อื หุน้ เพิม่ ทุนตามเพื่อ
เพิม่ สัดส่วน
9) ความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BZB
ในครัง้ นี้ มูลค่าในการเข้าทารายการเป็ นค่าเงินเหรียญสหรัฐซึ่งอาจมีความผันผวนของค่าเงิน ณ วันที่เข้าทารายการ
ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งหากค่าเงินไทยบาทมีการอ่อนตัวลง หรือค่าเงินสหรัฐมีการแข็งค่าขึน้ ทัง้ นี้ อัตราแลกเปลีย่ นของ
ค่าเงินสหรัฐต่อค่าเงินบาท เป็ นปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้และเกิดขึ้นได้จากหลายปั จจัย ที่ปรึกษาจึงไม่อาจประเมินความ
เสีย่ งดังกล่าวได้
ในด้านความเหมาะสมของราคา ทางทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า BZB ในหลากหลายวิธี
เช่น วิธมี ูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio
Approach or P/BV Ratio) วิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price-to-Earnings Ratio Approach or PIE Ratio)
วิธอี ตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (Enterprise Valueto-EBITDA Ratio Approach or EV/EBITDA Ratio) วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่า วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) เป็ นวิธที เ่ี หมาะสมกับการประเมินมูลค่าของ BZB มากทีส่ ุด โดยจะมีมูลค่าฐานในสัดส่วนร้อยละ 30 อยู่ท่ี
1,020.40 ล้านบาท หรืออยู่ในช่วงระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity)
เมื่อเทียบกับมูลค่าทีเ่ ข้าทารายการทีร่ าคา 970.80 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ราคาในการเข้าทารายการอยู่ในช่วงของมูลค่า
ที่เหมาะสมที่ประเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากมูลค่าทางการเงินของ BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ
จานวนทัง้ หมดของ BZB จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) อยู่ในช่วงระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท โดยมูลค่าของกรณีฐานที่ 1,020.40 ล้านบาท มีมูลค่าสูง
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(ต่า)กว่าราคาเสนอขายที่ 970.80 ล้านบาท เท่ากับ (34.60) - 150.72 ล้านบาท และเมื่อคานึงถึงผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ย นของค่ า เงิน ในการวิเ คราะห์ค วามอ่ อ นไหวที่ร้อ ยละ 5 แล้ว มูลค่ า หุ้น ของ BZB จะอยู่ใ นช่ ว ง 922.87 1,019.95 ล้านบาท ซึ่งยังคงต่ากว่ามูลค่าหุน้ ของ BZB ทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินเท่ากับ 13.33 - 101.57
ล้านบาท ดังนัน้ ราคาเสนอขายจึงเป็ น ราคาทีเ่ หมาะสม
ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผลและ
ผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ BZB ในครัง้ นี้ เนื่องจาก
1. มูลค่าเสนอขาย BZB มีความเหมาะสม จากการประเมินมูลค่าหุ้น BZB โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ โดยราคาเสนอขายอยู่ในช่วงราคาทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้
2. สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ฯ ที่แสวงหาโอกาสขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุ น การ
ร่ ว มมือ กัน ระหว่ า งบริษัท ฯ และ BZB จะท าให้สามารถให้บ ริก ารได้ค รบวงจรมากขึ้น อาทิเ ช่ น
บริษทั ฯ สามารถนาระบบ CRM ของ BZB มาปรับใช้กบั ฐานลูกค้าและ Agent ของบริษทั ฯ ได้
3. เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันโดยทีบ่ ริษทั ฯ และ BZB สามารถร่วมกันพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงระบบ
และ/หรือ แอปพลิเ คชัน ต่ า ง ๆ การขายสิน ค้า แบบ Cross-selling หรือ ใช้ท รัพ ยากรร่ ว มกัน เพื่อ
ก่ อ ให้เ กิดการประหยัด ต่อ ขนาด (Economy of Scale) นอกจากนี้ บริษัทฯ และ BZB ยัง สามารถ
ร่วมมือกันเพื่อขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้
4. บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งใช้กระแสเงินสดภายในกิจการ ในการเข้าทาธุรกรรมครัง้ นี้โดยบริษทั ฯ จะอาศัยแหล่ง
เงินทุนจากการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถามดังนี้ คุณเพ็ญศรี วุฒสิ ทิ ธิกุลกิจ อาสาพิทกั ษ์
สิทธิผถู้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่าขอทราบเงินปั นผลเฉลีย่ 5 ปี ของ BZB
คุณอนุภทั รฯ ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า BZB ได้มกี ารจ่ายเงินปั นผลย้อนหลังเฉลีย่ 5 ปี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 47.95
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระ
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุ มตั เิ ข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ BZB จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
BZB ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

773,706,206

99.6833

ไม่เห็นด้วย

2,457,600

0.3166

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

776,164,306

100.0000

วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอนุ ภทั รฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณอนุ ภทั รฯ
ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การเติบโตของบริษทั ฯ และส่งผลดีต่อผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ (SABUY-W2) จานวนรวมไม่เกิน 508,551,983 หน่ วย โดยเป็ นการเสนอขาย
หน่ วยละ 0.00 บาท (ไม่คดิ มูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) โดยกาหนดอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ 5 หุ้นสามัญเดิม จะได้รบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวน 2 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (5:2) กรณีท่มี เี ศษให้ปัดทิ้ง โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียด
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) สิ่ งที่ส่งมาด้วย (12)
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W2) จานวนไม่เกิน 508,551,983 หน่ วย และมอบอานาจ
ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษัทฯ เป็ นผู้มอี านาจพิจารณาในการ (1) กาหนด แก้ไขเพิม่ เติม และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 รายละเอียดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 วิธีการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ระยะเวลาในการใช้สทิ ธิ วันสิ้นสุดการใช้
สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
SABUY-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การติด ต่อ การให้ขอ้ มูล และการยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐาน ต่อหน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 และการนา
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ SABUY-W2 เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ (3) มีอ านาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและสมควรเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ในครัง้ นี้
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ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารลงทุ น ของบริษั ท ฯ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงและมีค วามไม่ แ น่ น อน
คณะกรรมการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั SABUY-W2 หรือ Record Date สาหรับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ยงั คงมีอตั ราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิไว้คงเดิม
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าในวาระนี้ หนังสือเชิญประชุมทีท่ างบริษทั ฯ ทีไ่ ด้มกี ารส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิไ ด้ร ับ SABUY-W2 ในวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2565 อย่ า งไรก็ต าม เพื่อ ให้
คณะกรรมการสามารถกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั SABUY-W2 ได้ความจาเป็ นตามสมควร จึงอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั SABUY-W2 ซึ่งประเด็นดังกล่าวขอให้ทางทีป่ รึกษา
กฎหมายให้ความเห็น
คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ ์ (“คุณสวิ ตาฯ") ทีป่ รึกษากฎหมายแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า อานาจในการกาหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงวัน Record Date สาหรับสิทธิใด ๆ นัน้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการทีส่ ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อน 7 วันก่อนวันทีม่ กี ารกาหนด Record Date เอาไว้
ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด Record Date ไว้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 หากบริษทั ฯ ต้องการเปลี่ยนแปลง Record
Date ดัง กล่ า ว คณะกรรมการต้อ งดาเนิ น การล่ ว งหน้ า 7 วัน ก่ อ นถึง วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2565 คือ ไม่ เ กิน วัน ที่ 28
เมษายน 2565
วิรชั ฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าขณะนี้บริษทั ฯ กาลังดาเนินการเจรจาร่วมทุนกับบริษทั ต่าง ๆ ทีไ่ ด้นาเสนอมา
ซึง่ การ XW อาจมีผลกระทบต่อการ Dilution ในราคาทีต่ กลงกัน ทางบริษทั ฯ กาลังพิจารณาถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมใน
การ XW ควรเป็ นช่วงใด โดยคณะกรรมการอาจมีการพิจารณาภายหลังมีการอนุ มตั กิ าร XW ว่าวันทีเ่ หมาะสมจะเป็ น
วันทีเ่ ท่าใด แล้วจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั อิ นุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

776,163,606

99.9999

ไม่เห็นด้วย

200

0.0000

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

776,164,306

100.0000

วาระที่ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย
เลขานุ การบริษทั ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ทีม่ คี วามตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ และเพื่อเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีม่ คี ุณค่าต่อบริษทั ฯ ให้ทางานกับบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั ่งยืนของบริษทั ฯ รวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษา
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการทางานให้ทางานกับบริษทั ฯ และให้กรรมการและพนักงานได้มสี ่วนร่วมในการ
เป็ นเจ้าของซึง่ ทาให้มวี ตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) จานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
(1) อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
(2) มีอตั ราการใช้สทิ ธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ ในมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
(3) ราคาการใช้สทิ ธิ อยู่ท่ี 38.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ
(4) ระยะเวลาในการใช้สทิ ธิ การใช้สทิ ธิในทุกไตรมาส เริม่ ใช้สทิ ธิครัง้ แรกได้เมื่อครบกาหนดอายุ 1 ปี
การใช้สทิ ธิในปี แรกในอัตราร้อยละ 40 ของทีไ่ ด้รบั จัดสรร ส่วนทีเ่ หลือใช้ได้หลังจากครบกาหนดอายุ
ในปี ท่ี 2
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ซึง่ ออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) สิ่ งที่ส่งมาด้วย (13)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึง่ ออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) ให้แก่ กรรมการซึง่ มีรายชื่อ ดังนี้
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รายชื่อกรรมการ

จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ

1) คุณจักรกฤศฏิ ์

พาราพันธกุล

1,500,000

2) คุณวรวิทย์

ชัยลิมปมนตรี

1,000,000

3) คุณชูเกียรติ

รุจนพรพจี

900,000

4) คุณวชิรธร

คงสุข

1,250,000

5) คุณวิรชั

มรกตกาล

4,000,000

6) คุณศรัณย์

สุภคั ศรัณย์

1,250,000

7) คุณอุมาวดี

รัตนอุดม

1,000,000

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) จานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่ วย และมอบอานาจให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี านาจพิจารณาในการ (1) กาหนด แก้ไขเพิม่ เติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง วันออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รายละเอียดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC วิธกี ารจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ SABUY-WC อายุ ข องใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วัน สิ้น สุ ด การใช้สิทธิ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUYWC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การติดต่อ การให้ขอ้ มูล และการยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่
จาเป็ นและสมควรเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครัง้ นี้
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถื อหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ท่ีป ระชุม ลงมติอ นุ มตั ิก ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ท ธิท่ีจะซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ ให้แ ก่ ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุ มและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่ มีผู้ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
พิเศษ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน จานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

289,175,422

99.9999

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

289,176,022

100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ จานวน 486,988,884 หุน้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ จึงไม่
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ SABUY-WC ให้ แก่ กรรมการ และ
ผู้บริ หาร รายที่ ได้รบั การจัดสรรเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่ เสนอขาย
จ านวนไม่ เ กิ น 4,000,000 หน่ วย (ภายใต้ ก ารออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ SABUY-WC จ านวน
40,000,000 หน่ วย) ซึ่งได้แก่ คุณวิ รชั มรกตกาล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(“คุณศรัณย์ฯ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณศรัณย์ฯ ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่าสืบเนื่องจาก
วาระที่ 12 เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีม่ คี วามตัง้ ใจ
ในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์ สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีม่ คี ุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ทางานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อ
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั ่งยืนของบริษัทฯ รวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถในการทางานให้ทางานกับบริษทั ฯ และให้กรรมการและพนักงานได้มสี ่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของซึง่ ทาให้
มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
แต่เนื่องจากมีเกณฑ์ว่าหากผู้ใดได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของรายการดังกล่าว
จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้น ซึ่งกรณีดงั กล่าวปรากฏว่ามีกรรมการ 1 ท่านคือ คุณวิรชั มรกตกาล (“คุณวิ รชั ฯ”)
ได้รบั จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 โดยทางคุณวิรชั ฯ นัน้ เป็ นกรรมการผูท้ ด่ี ารงตาแหน่ งกรรมการหลายตาแหน่งและยังเป็ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน นอกจากนี้ยงั เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ อีก 3 บริษทั โดยคุณวิรชั เป็ นบุคลากรทีส่ าคัญในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และทางคณะกรรมการมีความเห็น
ตรงกันในการเสนอรายการนี้ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้
บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) จานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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(1) ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จานวน
ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
(2) ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รบั การ
จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ สนอขาย จานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่ วย (ภายใต้การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จานวน 40,000,000 หน่วย)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ซึง่ ออกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) สิ่ งที่ส่งมาด้วย (13)
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่คุณวิรชั มรกตกาล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่ วย (ภายใต้การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUYWC จานวน 40,000,000 หน่ วย) โดยมีเหตุผลเนื่องจากเป็ นบุคลากรทีส่ ร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษทั และมีผลงาน
เป็ นทีป่ ระจักษ์ อีกทัง้ ยังดารงตาแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหารในกลุ่มบริษทั เป็ นหลายแห่ง และมอบอานาจให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี านาจพิจารณาในการ (1) กาหนด แก้ไขเพิม่ เติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง วันออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รายละเอียดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC วิธกี ารจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ SABUY-WC อายุ ข องใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วัน สิ้น สุ ด การใช้สิทธิ
(2) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUYWC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การติดต่อ การให้ขอ้ มูล และการยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่
จาเป็ นและสมควรเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครัง้ นี้
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ
จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่คุณวิรชั มรกตกาล
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่ วย (ภายใต้การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จานวน 40,000,000 หน่วย) นี้
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุ มและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่ มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คุณวิรชั มรกตกาล
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร
รายที่ไ ด้ร ับ การจัด สรรเกิน กว่ า ร้อ ยละ 5 ของจ านวนหลัก ทรัพ ย์ท งั ้ หมดที่เ สนอขาย จ านวนไม่ เ กิน
4,000,000 หน่ ว ย (ภายใต้ ก ารออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิ SABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่ ว ย)
ซึง่ ได้แก่ คุณวิรชั มรกตกาล ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

773,923,106

99.9999

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

773,923,706

100.0000

หมายเหตุ: คุณวิรชั มรกตกาล ซึ่งถือหุน้ จานวน 2,240,600 หุน้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
จึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย
เลขานุ การบริษทั ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 บริษทั ฯ
จาเป็ นจะต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับประโยชน์ในการลงทุนขยายกลุ่มบริษทั ฯ และการใช้สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก
จ านวน 712,647,401 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม จ านวน 1,365,411,624 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จ านวน
2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย (14)
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จานวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,365,411,624 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 712,647,401 หุน้ มูลค่าหุน้
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ
จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,365,411,624 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
712,647,401 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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วาระที่ 15

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

776,163,606

99.9999

ไม่เห็นด้วย

200

0.0000

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

776,164,306

100.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย
เลขานุ การบริษทั ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน
712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,365,411,624 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,078,059,025
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 712,647,401 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ดังกล่าว โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

2,078,059,025 บาท (สองพันเจ็ดสิบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยีส่ บิ
ห้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

2,078,059,025 หุน้ (สองพันเจ็ดสิบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยีส่ บิ
ห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

2,078,059,025 หุน้ (สองพันเจ็ดสิบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยีส่ บิ
ห้าหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ ( - )”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 พิจารณา
อนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ ดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ
จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

776,163,606

99.9999

ไม่เห็นด้วย

200

0.0000

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

776,164,306

100.0000

วาระที่ 16 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย
เลขานุ การบริษทั ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่
14 บริษทั ฯ จาเป็ นจะต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
28.25 บาท ต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ คุณอานนท์ชยั เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2
การออกและจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น ดัง กล่ า วข้า งต้ น เป็ นการเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะมีมติกาหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษทั ฯ จะได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เสนอ
ขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ด้วย
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ทัง้ นี้ ราคาตลาดสาหรับการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (1) คานวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ย้ อ นหลัง 7 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ที่ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ มีม ติ เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ของบริษัท ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง
9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทาการ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com)
นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคล ดังกล่าวข้างต้น ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ก่ อ นที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ จ ะสัง่ รับ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียน บริษทั ฯ มีหน้าทีห่ า้ มมิให้บุคคลใน ข้อ (1) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่หุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ของบริ ษัท ฯ เริ่ม ท าการซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ (Silent Period)
โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวนร้ อยละ 25
ของจานวนหุ้นทัง้ หมดทีถ่ ูกสั ่งห้ามขาย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ คุณอานนท์ชยั ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ คณ
ุ อานนท์ชยั วีระประวัติ ซึง่ เป็ นบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) สิ่ งที่ส่งมาด้วย (15)
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON
การออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ดัง กล่ า วข้า งต้น เป็ น การเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะมีมติกาหนดราคาเสนอ
ขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ ของบริษทั ฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษทั ฯ จะได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ด้วย
ทัง้ นี้ ราคาตลาดสาหรับการออกหุ้น สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) คานวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทา
การ) ซึง่ มีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ฯ ก่ อ นที่ต ลาดหลัก ทรัพย์จะสั ่งรับ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ดัง กล่ า วเป็ น หลักทรัพย์
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จดทะเบียน บริษทั ฯ มีหน้าทีห่ า้ มมิให้บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่หุ้น สามัญ เพิ่มทุ น ของบริษัท ฯ เริ่ม ท าการซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ (Silent Period)
โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจานวน
ร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดที่ถูกสั ่งห้ามขาย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารพิจารณาคาขอให้รบั หุน้ สามัญหรือหุ้ นบุรมิ สิทธิในส่วนเพิม่ ทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็ นบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท นครหลวง
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement) สิ่ งที่ส่งมาด้วย (16)
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน
ไม่เกิน 100,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 8.32 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของบริษทั ฯ) มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยบริษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจานวน
หรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ ทัง้ นี้ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้
ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ผู้ล งทุ น สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี
กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมั ่นคง และมีศกั ยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด ( Private Placement) ตามแบบ
มอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอตั ราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่ อ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในการคานวณสิทธิทจ่ี ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษ
เกิดจากการคานวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนัน้ ทิ้ง) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และมีอตั ราการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 1 หุน้ ในราคาใช้สทิ ธิ
5 บาทต่อหุน้
(5) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC) โดยไม่คดิ มูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และมีอตั ราการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 1 หุน้ ในราคาใช้สทิ ธิ 38 บาท
ต่อหุน้
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(6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ ที่ 2 (SABUY-WB) และใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (SABUY-W1) โดยแบ่งออกเป็ นจานวน
8,333,676 หุน้ สาหรับ SABUY-WA, 4,224,771 หุน้ สาหรับ SABUY-WB และ 19,529,462 หุน้ สาหรับ SABUY-W1
รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนปรากฏตามรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย 14
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พิจารณา
อนุ มตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ และมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร มีอานาจพิจารณากาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ
จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามทีเ่ สนอ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขาย 28.25 บาท ต่ อ หุ้น คิด เป็ น มูลค่ า รวม 709,399,988 บาท ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจากัด (Private Placement)
ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ คุณอานนท์ชยั เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ
AIT-W2 นัน้ คุณอานนท์ชยั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
28.25 บาท ต่ อ หุ้ น คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวม 709,399,988 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ คุณอานนท์ชยั เพื่อเป็ นค่าตอบแทนใน
การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ AIT และ AIT-W2

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

586,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

0

-
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รวม

586,164,306

100.0000

หมายเหตุ: คุณอานนท์ชยั ซึ่งถือหุ้นจานวน 190,000,000 หุ้น เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษ จึงไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
28.25 บาท ต่ อ หุ้น คิด เป็ น มู ล ค่ า รวม 194,812,141.25 บาท ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนออกใหม่ของ NKON

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

3. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน
ไม่เกิน 100,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 8.32 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของบริษทั ฯ) มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,206

100.0000

ไม่เห็นด้วย

100

0.0000
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ ที่ 2 (SABUY-W2)

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,306

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

5. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 3 (SABUY-WC)

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,306

100

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-
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การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

รวม

776,164,306

100.0000

6. จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ทีอ่ อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SABUY-WA) และ ครัง้ ที่ 2
(SABUY-WB) และใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้ อ หุ้น สามัญ ของบริษั ท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน) (SABUY-W1) โดยแบ่งออกเป็ นจานวน 8,333,676 หุน้ สาหรับ SABUY-WA, 4,224,771
หุน้ สาหรับ SABUY-WB และ 19,529,462 หุน้ สาหรับ SABUY-W1

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้วย

776,164,306

100.0000

ไม่เห็นด้วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

-

รวม

776,164,306

100.0000

วาระที่ 17 พิ จารณาอนุมตั ิ การออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั ฯ ในวงเงิ นไม่เกิ นจานวน 3,000 ล้านบาท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ ณรงค์ชยั ฯ ชีแ้ จงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณณรงค์
ชัยฯ ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษทั ฯ มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทาง
การเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษทั ฯ มีความจาเป็ นจะต้องมีแผนสารองในการหาแหล่งเงินทุนทีม่ ตี น้ ทุนต่า ซึง่ การ
ออกหุน้ กู้ถอื เป็ นทางเลือกทีด่ ี บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะออกหุน้ กู้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียด
สาคัญของหุน้ กู้ สิ่ งที่ส่งมาด้วย (17)
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณา
อนุ มตั ิการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจานวน 3,000 ล้านบาท และมอบอานาจให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอานาจดังนี้
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1) กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา
ดอกเบี้ย อายุ ก ารไถ่ถ อน การแต่ ง ตัง้ ผู้แ ทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เ กี่ยวข้อ งกับ การเสนอขาย
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคาวิธกี ารและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีทจ่ี ะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือในกรณีอ่นื ใดตามทีเ่ ห็นควร
3) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้ มูลยื่นเอกสาร
หลักฐานกับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ดงั กล่าวตลอดจน
ดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือจาเป็ นได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นควร
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกินจานวน 3,000 ล้านบาท
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารออก และเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกินจานวน 3,000 ล้านบาท
ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง

คะแนน (เสียง)

คิ ดเป็ นร้อยละของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

773,706,206

99.6833

ไม่เห็นด้วย

2,457,600

0.3166

งดออกเสียง

500

0.0001

รวม

776,164,306

100.0000

วาระที่ 18 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่าวาระนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องอื่นทีน่ อกเหนือจาก
วาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กฎหมาย
กาหนด โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อ
ทีป่ ระชุม ดังนี้
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ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ง ต่อที่ประชุมว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้วา่
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ หรือมีคาถามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่งมาล่วงหน้าหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถาม ดังนี้
คุณปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่าง
ประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนี้ ทาให้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการผันผวนทีไ่ ม่แน่ นอน บริษทั ฯ
ได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างไร และบริษทั ฯ ได้ประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างไรบ้าง
คุณวิรชั ฯ ได้ช้แี จงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ณ ปั จจุบนั ทางบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์สงคราม
ระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียค่อนข้างน้อย ส่วนที่บริษทั ฯ เป็ นกังวลจากเหตุการณ์ดงั กล่าวคือเรื่องของ
กาลังซื้อ แต่อย่า งไรก็ตามธุรกิจของบริษัทฯ ยังไม่ได้ มีการดาเนินการใดที่เกี่ยวข้องในระหว่างประเทศ จึงยังไม่มี
ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ น ในธุรกิจของกลุ่มบริษทั ได้แก่ บริษทั พลัส เทค อินโนเวชัน่ จากัด มหาชน ซึง่ ประกอบ
กิจการผลิตบัตรพลาสติก นัน้ ได้รบั ผลกระทบต้นทุนที่สูงขึ้นจากการที่ต้องนาเข้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ส์ แม้ปัจจุบนั
เหตุการณ์ดงั กล่าวยังอยู่ในวิสยั ที่ทางบริษัทฯ บริหารจัดการได้ แต่บริษัทฯ มิได้เพิกเฉย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง
ติดตามสถานการณ์ของอัตราเงินเฟ้ อและค่าครองชีพ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาความเสีย่ งต่าง ๆ และบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยบริษทั ได้ดาเนินการต่าง ๆ เช่น การออก
และเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อป้ องกันวิกฤตการณ์ดา้ นการเงิน และรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
คุณเพ็ญศรี วุฒสิ ทิ ธิกุลกิจ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยสอบถามรายละเอียดอัตราเงินปั นผลตอบแทน
(Dividend yield) จากการลงทุนใน BZB
คุณอนุ ภทั รฯ ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ผลตอบแทน (Dividend yield) จากการเข้าลงทุนใน BZB บริษทั ฯ
ได้ตงั ้ สมมติฐานโดยการใช้กาไรเฉลี่ย กาไรสุทธิยอ้ นหลังของ BZB ทีม่ กี ารจ่ายในอดีตเปรียบเทียบกับราคาทีบ่ ริษทั ฯ
ได้เข้าทารายการ ซึง่ จะได้ค่าเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.52
เนื่องจากไม่มีเข้าร่วมประชุมท่านใดมีคาถามหรือแสดงความคิดเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิ ดและ
ขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ
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ปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
ลงชื่อ ……………………………….…..........ประธานทีป่ ระชุม
(คุณจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล)
ลงชื่อ………………………………
(คุณสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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