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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุม
เมื่อวนัพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน้ 
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ โดยก่อน
เริม่การประชุม ประธานฯ ขออนุญาตแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาของบรษิทั ทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวนันี้ ดงันี้ 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1) คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2) คุณวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รอง
ประธานกรรมการบรหิาร 

3) คุณชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ  / ประธานกรรมการบริหาร  / รองประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

4) คุณวชริธร คงสุข กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสาย
งานเซอรว์สิเซสและกฎหมาย 

5) คุณวริชั มรกตกาล กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน  

6) คุณศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7) คุณอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1) คุณณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 

2) คุณอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั ผูจ้ดัการสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 

3) คุณดวงฤทยั ศรวีะรมย์ เลขานุการบรษิทั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั เอม็เอสซี อินเตอรเ์นชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 

1) คุณสวติา สุวรรณสวสัดิ ์
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2) คุณอธศิ กณัฐกมาลากุล 

3) คุณธนาสนิ ลิม้ธรรมรส 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั อวาน การด์ แคปปิตอล จ ากดั 

คุณวรวสัส ์วสัสานนท ์

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั เซอรวิ์สเซส จ ากดั 

คุณจุฬาภรณ์ น าชยัศริ ิ

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

คุณวชัระ ภทัรพทิกัษ์ 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  

ก่อนจะเริม่การประชุมคุณสวติา สุวรรณสวสัดิ ์ผูท้ าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นโรคตดิต่ออนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 มแีนวโน้มการแพร่ระบาดทีท่วคีวามรุนแรงอย่าง
รวดเร็ว มจี านวนผู้ติดเชื้อเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเนื่ องและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกบัคณะรฐัมนตรีได้
ประกาศขอ้ก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.2548 
(ฉบบัที่ 28) ห้ามจดักิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า  5 คน โดยให้หน่วยงานทัง้
ภาครฐั และเอกชนจดัการอบรม สมัมนา หรอืการประชุมโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นหลกั โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามระเบียบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 เป็นการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยวธิกีาร และขัน้ตอนซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทราบในหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสใหท้่านผูถ้ือหุน้สามารถส่งค าแนะน า หรอืค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ไดผ้่านทางอเีมลของบรษิทัฯ และทางไปรษณีย ์มายงัส านักงานของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะจดั
ใหม้กีารถามค าถามและตอบค าถามดงักล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบนัทกึรายงานการประชุมเกีย่วกบัค าถาม
และค าตอบดงักล่าวตามปกต ิ

บรษิัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ที่จะได้รบัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็น
อย่างด ีเพื่อสุขอนามยัทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ สงวนสทิธใินการด าเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถงึการก าหนดแนวทางปฏบิตัแิละมาตรการ
ในการป้องกนัความเสีย่ง ตามแนวทางทีก่ฎหมายและ/หรอืนโยบายของหน่วยงานของรฐัทีจ่ะก าหนดขึน้ต่อไป และขอ
ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้มลูของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

• บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,365,411,624 บาท 

• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,294,278,447 บาท 
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• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,294,278,447 หุน้ 

• มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ  1  บาท 

บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date)  
เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2565 

การประชุมในวนันี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 128 
ราย รวมทัง้สิ้น 134 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 776,164,306 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 64.6061 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ จ านวน 1,201,379,956 หุ้น ดงันัน้ จงึครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 42 ซึ่ง
ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้ือหุน้ต้องมีผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ จงึจะเป็นครบองคป์ระชุม 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่าเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบักจิการทีด่ใีนส่วนของ
ล าดบัวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็หรอืการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับ
คะแนนเสยีง รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็ และการแนะน า 

การประชุมผู้ถอืหุน้ครัง้นี้จะพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม
และจะไม่มกีารสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม 
แสดงความคดิเหน็หรอืแนะน า สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 

1) ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครื่องมอื Chat แลว้ใหผู้ร้่วมประชุมพมิพ์
ชื่อ นามสกุล และรายละเอยีดว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และพมิพข์อ้ความที่
ประสงคจ์ะซกัถาม แสดงความคดิเหน็ หรอืแนะน าหลงัจากนัน้ใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความ 

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน  
เมื่อไดร้บัสญัญาณจากเจา้หน้าทีค่วบคุมระบบใหส้นทนาผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแจง้ชื่อ นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อื
หุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืแนะน า 
เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามอืลงและกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีส่นทนา
เสรจ็ทุกครัง้ 

หลงัจากนัน้จงึจะให้มกีารลงมติในแต่ละระเบยีบวาระ โดยบรษิัทฯ จะตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเห็นหรอืได้ส่งค าแนะน าล่วงหน้ามาที่บรษิทัฯ 
ก่อนวนัประชุม บรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามหรอืชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ทีส่อบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอ
ขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 
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2. การออกคะแนนเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 

เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตัรลงคะแนน  
โดยก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบเกีย่วกบัมตแิละการนับคะแนนเสยีง
ของแต่ละวาระ ภายหลงัทีผู่้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถอืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะปฏบิตัติามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี้ เวน้
แต่การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้คณะกรรมการ ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคสัโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการหกั
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม และ
คะแนนส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

2.3 ส าหรบักรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสยีงมาล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน
เสยีงตามความประสงค์ของผูม้อบฉนัทะรายนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจงึไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่
ถา้ผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะรวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ
ขอ้เท็จจรงิประการใด ผู้รบัมอบฉันทะจะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนส าหรับระเบยีบวาระนัน้ ๆ ได้ตาม
สมควร 

2.4 ในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-voting) สามารถกระท าไดโ้ดยการกดปุ่ มที่
ประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยปุ่ มทีป่รากฏอยู่บนหน้าจอของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
มทีัง้หมด 3 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ดว้ย 2. ไม่เหน็ดว้ย 3. งดออกเสยีง 

2.5 หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ ๆ 
และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกว่าจะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2.6 ผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะมเีวลาในการออกเสยีงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทหีลงัจากทีม่กีารแจง้
เปิดการออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมกีารสอบถามอกีครัง้ว่า ยนืยนัการ
ลงคะแนนหรอืไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผู้เขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนสามารถด าเนินการได ้ดว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ และเมื่อมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนใน
แต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลงัจากนัน้จะมีการ
ประกาศผลของการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบตอ่ไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้ผลการ
นับคะแนนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสยีง เมื่อประกาศผลคะแนนเสยีงในวาระใดแลว้ ถอืว่าผลคะแนนในวาระนัน้เป็นทีส่ิน้สุดแลว้ 
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2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ครัง้นี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1) วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 และวาระที่ 16 ซึ่งบริษัทฯ จะ
ค านวณฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เท่านัน้ โดยไม่คดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม ไดแ้ก่ วาระที ่6 โดยบรษิทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

3) วาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่8 วาระที ่9 วาระที ่10 วาระที ่11 วาระที ่12 วาระที ่13 วาระ
ที ่14 วาระที ่15 และวาระที ่17 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยคดิจากคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชญิ คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 ซึง่ไดจ้ดั
ขึน้เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2564 มรีายละเอยีดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (1) ซึง่บรษิทัฯ ไดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าแลว้  

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 2/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้
เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วน และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถือ
หุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564  

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่  
15 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณณรงค์ชยั ว่องธนะวโิมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานบญัชแีละ
การเงิน (“คุณณรงค์ชัยฯ”) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  
โดยคุณณรงคช์ยัไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ดงันี้  

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 จ านวน 2,127 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 46 
จากการบรหิารงานพสัดุไปรษณียท์ีบ่รษิทัฯ เริม่เขา้ซื้อบรษิทั เอ.ท.ีพ.ี เฟรนด์ เซอร์วสิ จ ากดั (“Shipsmile”) ในปี 2564 
และรายไดจ้ากการขายสนิคา้ผ่านตูส้นิคา้อตัโนมตั ิรวมถงึรายไดจ้ากการเขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญัในบรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั 
(มหาชน) (“TBSP”) ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัรูร้ายไดใ้นครึง่ปีหลงัของปี 2564 บรษิทัฯ จงึมกี าไรสุทธอิยู่ที ่214 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 109 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 ทัง้นี้ เนื่องจากการรบัรู้ธุรกจิศูนย์อาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจบตัรพลาสตกิซึ่ง
ขายตวัเพิม่ขึน้ โดยม ีEBITDA สภาพคล่องของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 587 ลา้นบาทต่อปี จงึแสดงใหเ้หน็ผลประกอบการทีด่ ี 

บรษิทัฯ มรีายไดร้วมในปี 2564 จ านวน 2,127 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 แกนธุรกจิหลกั ดงันี้  

1) ธุรกจิโซลูชัน่สแ์ละช่องทางการขาย จ านวน 610 ลา้นบาท  

2) ธุรกจิจดัจ าหน่าย จ านวน 684 ลา้นบาท และ 

3) ธุรกจิบรกิารระบบช าระเงนิ จ านวน 833 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากธุรกจิหลกัทัง้ 3 รายการของบรษิทัฯ 
ในปี 2564 ถอืว่าท าไดด้ ีและมกีารกระจายรายไดจ้ากธุรกจิใหม่ ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญัดีขึ้น โดยในปี 2564 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์เท่ากับร้อยละ 4.2 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อทรพัยส์นิ รอ้ยละ 7.6 อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.90 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.81 เท่า 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 0.34 เท่า อตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 12.1 และก าไรต่อ
หุ้นเท่ากบั 0.20 บาท จงึถือว่าธุรกิจเติบโตขึ้นขึน้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารเขา้ท าธุรกิจ และขยายธุรกจิ  
โดยการเขา้ลงทุนใน Shipsmile หรอื TBSP และนอกจากนี้ บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 121 

ธุรกิจของบรษิัทฯ ได้แก่ ธุรกิจศูนย์อาหารมจี านวนผู้ใช้งานขึ้นจากเดมิปี 2563 มจี านวน 14 ล้านราย 
เพิม่ขึน้เป็น 51 ล้านราย ในปี 2564 โดยมอีตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 264 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 และมจี านวนตูจ้ าหน่ายสนิคา้

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,106 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 100 - 

รวม 776,164,206 100.0000 
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อตัโนมตั ิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 จากปี 2563 และธุรกจิจุดรบั-ส่งพสัดุซึ่งเป็นมกีารเตบิโตขึน้อย่างโดดเด่น โดยมจี านวนจุด
รบั-ส่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 698 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 

เนื่องจากพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจ ากดัฯ”) มาตรา 113 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 65 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัส่งรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการใหก้บัผูถ้ือหุน้พร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปีและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 47 
ก าหนดให้กิจการที่ประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท าคือการรบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
เกี่ยวกบักจิการที่บรษิทัฯ ได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี  2564 
และขอ้มลูส าคญัอื่น ๆ มรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ QR Code 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (2) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ในรปูแบบ QR Code  

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่  

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีผูถ้อืหุน้ขอทราบก าไรขัน้ตน้ (Gross Margin) ของ
ทัง้ 3 ธุรกจิของบรษิทัฯ 

ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่าบรษิทัฯ ไม่ได้จดัท าก าไรขัน้ต้น (Gross Margin) ของแต่ละธุรกจิไว้
เพื่อการเปิดเผย เนื่องจากจะมองถึงรายได้และค่าใชจ้่ายเป็นหลกั เพราะยงัมคี่าใชจ้่ายอีกหลายตวัที่ยงัอยู่ส่วนกลาง  
เช่น ค่าบรหิารส่วนกลาง แต่เท่าทีต่รวจสอบดแูลว้ก าไรขัน้ตน้ (Gross Margin) ค่อนขา้งคงตวัทุกธุรกจิ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ  

เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ วาระน้ีจงึไม่มกีารลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี   
31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณณรงคช์ยัฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดยคุณณรงค์ชยัฯ 
ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 

สืบเนื่องจากวาระที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 2,226.8 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้  
3 รายการ ไดแ้ก่ 1) รายไดจ้ากการขาย 2) รายไดจ้ากการบรกิาร และ 3) อื่น ๆ โดยบรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 
750 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 612 ล้าน รวมก าไรสุทธิทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่ที่  
213.6 ลา้นบาท 

สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จากเดมิ 2,772.5 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 เป็น 6,136.5 ล้าน (หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 121.3) ซึง่สอดคลอ้งกนักบัส่วนของหนี้สนิ ส่วนของผูถ้อืหุน้ และส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 

เพื่อให้เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564  
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณางบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงักล่าวแล้ว เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
งบฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบ
แสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (3) 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,106 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 200 0.0000 

งดออกเสยีง - - 

รวม 776,164,306 100.0000 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณณรงคช์ยัฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดยคุณณรงค์ชยัฯ 
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 58 ก าหนดให้ 
บรษิัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่บรษิทั
จะมขีอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอื่นก าหนดใหต้้องมทีุนส ารองมากกว่านัน้ และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บรษิัทมหาชน
จ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไวว้่าการจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกเหนือจากเงนิก าไรจะกระท า
มไิด ้ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 

ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมาย และบรษิทั
ก าหนดไวใ้นแต่ละปี แต่อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึ โครงสรา้งและ
สถานะทางการเงิน ความจ าเป็นในการใช้เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานและการบรหิารของบรษิทัฯ 

จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ จ านวน 80,231,926 บาท คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 5,581,848 บาท โดยภายหลงัจากการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ บรษิทัฯ จะมทีุนส ารอง
ตามกฎหมาย ประจ าปี 2564 จ านวน 18,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.32 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2564 ตามมติ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อครัง้ที่ 9/2564 เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2564 รวมปันผลจากผลประกอบการปี 2564 จ านวน 
0.06 บาทต่อหุน้ 

คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 5,581,848 บาท ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2564 ใหก้บัผูถ้อืหุน้เป็นเงนิสดในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายจ านวน 
38,860,557 บาท  

โดยบรษิทัฯ จะก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2565 
และก าหนดจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดภายในวนัที ่19 พฤษภาคม 2565 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
5,581,848 บาท และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2564 ให้กบัผู้ถอืหุน้เป็นเงนิสดในอตัรา 0.03 
บาทต่อหุน้ จากก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 เป็นเงนิปันผลจ่ายไม่เกนิ 38,860,557 บาท ตามทีเ่สนอขา้งตน้  

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการประจ าปี 2564 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2564 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดวงฤทยั ศรวีะรมย ์(“เลขานุการบริษทั”) ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อ
พจิารณาดงักล่าว  

เลขานุการบรษิทัไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ในอตัรา
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยหากจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งมสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได้ 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อ
พจิารณาเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ระหว่างวนัที ่21 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 
2564 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอชื่อกรรมการ 

บริษัทฯ จึงด าเนินการคดัเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยมกีรรมการทีต่้องออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ท่าน จาก
จ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน โดยนับจากกรรมการทีอ่ยู่ในวาระนานทีสุ่ด 2 ท่าน และจบัสลาก 1 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี้ 

1) คุณชเูกยีรต ิรจุนพรพจ ี กรรมการ 

2) คุณวชริธร คงสุข กรรมการ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 773,706,306 99.6833 

ไม่เหน็ดว้ย 2,458,000 0.3167 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 
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3) คุณศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการ และกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิทัโดยความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้) ไดร้่วมกนัพจิารณาถงึความเหมาะสมของบุคคลทีส่มควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ 
โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ส าคญัต่าง ๆ เช่น การมคีุณสมบตัแิละการไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชน
จ ากดัฯ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง และพจิารณาจากคุณธรรมจรยิธรรม ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายดา้นคุณสมบตัิ
ของคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม รวมถงึผลการปฏบิตังิานในต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดย
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรอนุมตัใิหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) คุณชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี2) คุณวชริธร 
คงสุข 3) คุณศรณัย์ สุภคัศรณัย์ ทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสรมิสร้าง
ความแขง็แกร่งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ  
ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย จงึเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถามดงันี้  

คุณเพ็ญศรี วุฒิสิทธิกุลกิจ อาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าคุณศรณัย์  
สุภคัศรณัย ์เริม่เป็นกรรมการอสิระตัง้แต่เมื่อไร 

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณศรณัย์ สุภคัศรณัย์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บรษิทัฯ ตัง้แต่บรษิทัฯ มกีารแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนในปี 2562 โดยเขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

โดยวาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัฯ เสนอใหม้กีารลงมตแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีต ิดงันี้ 

1. อนุมตักิารเลอืกคุณชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ีกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 
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งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 

2. อนุมตัิการเลอืกคุณวชริธร คงสุข กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกี
วาระหนึ่งดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 

3. อนุมตักิารเลอืกคุณศรณัย์ สุภคัศรณัย์ กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 

เมื่อการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระเสรจ็สิน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 
3 ท่านกลบัเขา้ทีป่ระชุม ก่อนเริม่พจิารณาในวาระถดัไป 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว  
โดยเลขานุการบรษิัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 90 ก าหนดห้ามมใิห้บรษิัท
จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเงนิค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
ข้อ 47 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสยีง  
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิทัฯ จะค านึงถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมทัง้พจิารณาโดยเปรยีบเทยีบ
กบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีป่ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั และมขีนาดใกลเ้คยีงกนั และค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว
นัน้เพยีงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทศิทางธุรกิจที่บริษัท ฯ
ก าหนด ดว้ยเหตุนี้จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็ใหก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

คณะกรรมการบริษทั และ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน

(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 10,000 20,000 10,000 

กรรมการบรษิทั 15,000 10,000 15,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 15,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 8,000 10,000 8,000 

คณะกรรมการบริหาร   

ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 10,000 15,000 10,000 

กรรมการบรหิาร 10,000 8,000 10,000 8,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 10,000 15,000 10,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  10,000 8,000 10,000 8,000 
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คณะกรรมการบริษทั และ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน

(บาทต่อเดือน) 

ค่าเบีย้ประชมุ
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

15,000 10,000 15,000 10,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 8,000 10,000 8,000 

หมายเหตุ : ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นพนักงาน หรอืผูบ้รหิาร จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะจะมีอัตราค่าตอบแทนเช่นเดิมในปี 2564  
จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี่
ประชุมลงมตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการ 
ชุดย่อย ประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

คุณเพญ็ศร ีวุฒสิทิธกิุลกจิ อาสาพทิกัษ์สทิธจิากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามรายชื่อคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยเลขานุการบรษิทั ชีแ้จงดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชมุ 

เหน็ดว้ย 776,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม 776,164,306 100.0000 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

1) คุณศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2) คุณวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3) คุณอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 

1) คุณวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2) คุณชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3) คุณวริชั มรกตกาล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4) คุณสนัตธิร บุญเจอื กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5) คุณทชันันท ์กงัวานตระกูล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6) คุณพลูพฒัน์ ศรเีปล่ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดงักล่าว โดย
เลขานุการบรษิทั ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีุกปี โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้และขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ ก าหนดว่าผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งใด ๆ ของบรษิทั  

ในการคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดพ้จิารณาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2565 โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบบญัช ีความเป็นอสิระของผูส้อบ
บญัช ีและค่าตอบแทนการสอบบญัช ีโดยเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) 
เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีดของผูส้อบบญัชดีงักล่าวดงันี้ 

1) คุณวชัระ ภทัรพทิกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6669 หรอื 

2) คุณพรทพิย ์รมิดุสติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5565 หรอื 

3) คุณวยัวฒัน์ กอสมานชยักจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6333 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัช ีและแสดงความคดิเห็นต่องบ
การเงนิของบรษิทัฯ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้ห้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
(KPMG) จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตคนอื่นของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) ท าหน้าทีต่รวจสอบ 
และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ แทน 

ส าหรบัขอ้มูลค่าสอบบญัช ีรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชแีต่ละราย
ปรากฏตามประวตัโิดยสงัเขปของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัช ีส่ิงท่ีส่งมาด้วย (5) 
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พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี  2565 
ส าหรบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมเป็นจ านวนเงนิ ไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชปีระจ าปีเฉพาะใน
ส่วนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 3,300,000 บาท 

ทัง้นี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2564 
ปี 2565  

ท่ีเสนอ 

เปล่ียนแปลง 

บาท ร้อยละ 

1. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 3,200,000 3,300,000 100,000 3.13 

2. ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 7,180,000 10,000,000 2,820,000 39.28 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีประจ าปี  
2565 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.000 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน) 
(“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั ผูจ้ดัการฝ่ายพาณิชยแ์ละการลงทุน (“คณุอนุภทัรฯ”) 
ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว  

โดยคุณอนุภทัรฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เขา้ลงทุนใน AIT ซึ่งเป็น
บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจของ AIT มทีศิทางที่สอดคล้องกบัการด าเนิน
ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามต้องการสรา้ง SABUY Infrastructure 
เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกจิ และกา้วเขา้ไปในธุรกจิ Cloud and Data Center Services เพื่อใหฐ้าน
ลูกคา้ของบรษิทัฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้รายส าคญัของบรษิทัฯ มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพฒันาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้า ถึงได้ มีความ
สมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพฒันาศกัยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็น
รากฐานของเศรษฐกจิไทย 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคเ์ขา้ลงทุนใน AIT โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (“AIT-W2”) จากคุณอานนท์ชยั วรีะประวตัิ 
(“คณุอานนท์ชยัฯ”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT ดงันี้ 

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

(2) ใบส าคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 
497,000,000 บาท  

รวมมลูค่าทัง้สิน้ 709,400,000 บาท  

โดยทางบรษิัทฯ จะช าระค่าหุ้น AIT และ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ให้แก่คุณอานนท์ชยัฯ ด้วยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่คุณอานนทช์ยัจ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาที่
ออกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้เขา้ลงทุนใน AIT หุ้น
สามญัเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่คุณอานนท์ชยัฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ - 18 
กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุ้น) ทัง้นี้ ภายหลงัจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT 
บรษิทัฯ จะมสีทิธใินการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ดงักล่าวกบั AIT ในราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 2.00 
บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ดงันัน้ หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 
หน่วย ทัง้จ านวน การเขา้ลงทุนใน AIT ของบรษิทัฯ จะมมีลูค่าขนาดรายการทัง้สิน้ 989,400,000 บาท 

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

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ คุณอานนทช์ยัฯ 
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2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ 
AIT-W2 จากคุณอานนท์ชยัฯ ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 รวมถึงการแปลงสภาพ AIT-W2 มีมูลค่า 989,400,000 บาท และ 
มขีนาดรายการร้อยละ 23.95 ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยเมื่อรวม
ขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั (ซึ่งรวมถงึรายการเขา้ลงทุนใน บรษิทั นครหลวง
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”)” และรายการเขา้ลงทุนใน บรษิทั บซัซี่บสี ์จ ากดั (“BZB”) ตามทีเ่สนอในวาระที ่
9 และ วาระที่ 10) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวม  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงินอสิระ
เพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้ 

นอกจากนี้  รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
คณะกรรมการการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจากคุณอานนทช์ยัมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
โดยการทีบ่รษิทัฯ เขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระ
แล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคา
หน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท คดิเป็นขนาดรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 55.59 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบ
ทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดงักล่าวมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 3 ของ
มูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิอง บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบัมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 
ไม่มกีารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั  

ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีง คุณอนุภทัรฯ ได้เชญิให้คุณวรวสัส์ วสัสานนท์ กรรมการผู้จดัการ 
บรษิัท อวานการ์ดแคปปิตอล จ ากดั (“คุณวรวสัส์ฯ”) และทมีงานในฐานะที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระได้รายงานสรุป
ความเหน็การเขา้ท ารายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 
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คุณวรวสัส์ฯ ได้ให้ความเหน็ต่อรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ กรณี
การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT ดงันี้ 

AIT เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ลกัษณะธุรกจิคอื ซสีเตมส ์อนิทเิกรเตอร์ (System Integrator) หรอื “SI” เป็นผูร้วมระบบคอมพวิเตอร์และ
ระบบสื่อสารคอมพวิเตอร์ ซึ่งประกอบดว้ย คอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซสีเตมสซ์อฟต์แวร์ แอปพลเิคชนัซอฟต์แวร์ และ
อุปกรณ์เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 

AIT มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,547,406,727 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,031,604,485 บาท  
โดย AIT มีโครงการที่ส าคัญได้แก่ SRT D-Ticket ของการรถไฟแห่งประเทศไทย , ICT Parliament Phase 2 ของ
ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, SSO Wan Link ของส านักงานประกนัสงัคม และ Train Tracking and Freight 
Management System ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

AIT เป็นบริษัทที่ร ับงานจากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีรายได้ตลอด 3 ปี เฉลี่ยปีละประมาณ  
7,000 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธเิฉลีย่ปีละ 1,100-1,200 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราก าไรทีเ่ตบิโตจากรอ้ยละ 15.39 เป็นรอ้ยละ 
18.25 ตามขอ้มลูจากงบการเงนิปีล่าสุด  

ในการเขา้ท ารายการปัจจุบนัคุณอานนท์ชยัถอืหุ้นสามญัของ AIT คดิเป็นรอ้ยละรอ้ยละ 2.91 ของทุนที่
ออกและช าระแล้วของ AIT และ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ซึ่งภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ หากบรษิทัฯ  
มกีารใชส้ทิธทิัง้หมด บรษิทัฯ จะถอืหุน้สามญัของ AIT รวมทัง้สิน้คดิเป็นรอ้ยละ 10.99 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ของ 
AIT 

วตัถปุระสงคใ์นการเข้าท ารายการ 

(1) บรษิทัฯ จะซื้อหุน้สามญัและใบแสดงส าคญัแสดงสทิธขิอง AIT จากคุณอานนท์ชยัฯ หุน้สามญัของ 
AIT จ านวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและช าระแล้วของ AIT ราคาหุ้นละ 7.08 บาท  
รวมมลูค่า 212,400,000 บาท และ  

(2) บรษิัทฯ จะซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท 
รวมมลูค่า 497,000,000 บาท  

รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
AIT-2 ใหแ้ก่คุณอานนทช์ยัฯ ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่คุณอานนทช์ยัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ 
ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท และ 

(3) การใช้สทิธิแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วยในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท 
อกีจ านวน 280,000,000 บาท 

เมื่อพจิารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเขา้ท ารายการ พบว่าการเขา้ท ารายการเป็นการ
สร้าง Sabuy Infrastructure เพื่อเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในการช่วยต่อยอดธุรกิจ ในส่วน Cloud and Data Centre 
Service เพื่อให้ฐานลูกค้าของบรษิทัฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิัทฯ โดย AIT เป็นผู้ออกแบบระบบเครอืข่ายและ
ระบบสื่อสารอย่างครบวงจร หากบรษิทัฯ ไดล้งทุนหรอืเป็นพนัธมติรกบั AIT จะท าใหบ้รษิทัฯ มผีูเ้ชีย่วชาญในเรื่องการ
วาง IT Infrastructureว่าเป็นการลงทุนทีใ่ชต้น้ทุนน้อยกว่าการซื้อหุน้สามญัทัง้หมด โดยทีจ่ะสามารถประหยดัเงนิใหแ้ก่
บรษิทัฯได ้
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ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการท ารายการ 

ขอ้ด ี

เมื่อพิจารณาข้อดีของการเข้าท ารายการ การลงทุนใน AIT เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ 
(Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ และเป็นการสนับสนุนของโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทัฯ (Sabuy Infrastructure) อกีทัง้ 
การลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยเีป็นธุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากผลการ
ด าเนินงาน และสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมา AIT มกีารจ่ายเงนิปันผลอย่างต่อเนื่องซึ่งอตัราการ
จ่ายเงนิปันผลทีจ่่ายจรงินัน้สูงกว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ซึ่งก าหนดไวท้ีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 โดยในปี 
2563 และ ปี 2564 นัน้ AIT มอีตัราจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 89.80 และรอ้ยละ 77.06 ดงันัน้ การเขา้ลงทุนใน AIT จงึเป็น
การสรา้งผลตอบแทนจากผลการด าเนินงาน และการสรา้งกระแสเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ขอ้เสยี 

อย่างไรกด็ขีอ้เสยีของการเขา้ท ารายการส่งผลกระทบต่อสดัส่วนผูถ้อืหุน้ (Dilution Effect) เนื่องจากการ
เข้าท ารายการเป็นส่วนหนี่งของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งจะส่งผล
กระทบด้านการลดลงของสดัส่วนผู้ถือหุน้เดมิ (Control Dilution) เท่ากบั ร้อยละ 2.05 ผลกระทบต่อตลาดหุ้น (Price 
Dilution) เท่ากบัร้อยละ 0.16 และผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถอืหุน้ (Earning per share Dilution: EPS Dilution) เท่ากบั
รอ้ยละ 2.05  

นอกจากนี้ขอ้เสยีอกีประการหนึ่งคอืมภีาระทางการเงนิจากการเขา้ท ารายการ โดยการช าระเป็นเงนิสด
จ านวน 280 ล้านบาท เพื่อใช้ในการแปลงสภาพ AIT-W2 และนอกจากนี้ หากบรษิัทฯ มกีารออกหุ้นกู้เพื่อจ่ายช าระ
มลูค่าสิง่ตอบแทนดงักล่าว บรษิทัฯ จะมตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จากการเขา้ท ารายการ  

เมื่อพจิารณาขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเมื่อเทยีบกบับุคคลภายนอก พบว่าราคา
เขา้ท าธุรกรรมเขา้ลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุน้สามญั และ AIT-W2 ของ AIT จากคุณอานนท์ชยั เป็นราคาทีเ่หมาะสม 
ทัง้ราคาเขา้ท ารายการซื้อหุ้นสามญัของ AIT ในราคาที่ 7.08 บาทต่อหุ้น และราคาซื้อใบแสดงสทิธ ิAIT-W2 เท่ากบั 
3.55 บาทต่อหุน้ เมื่อรวมราคาใชส้ทิธ ิ2.00 บาทต่อหุน้ จะเท่ากบั 5.55 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาทีเ่หมาะสม นอกจากนี้
ยงัเป็นการการเจรจาฉนัมติรเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยไม่ก่อใหเ้กดิการเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลเกีย่วโยง 

ส าหรบัขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมคีวามเหน็ว่า
การเสนอขายหุ้นกับบุคคลภายนอกอาจมีเงื่อนไขที่ดีกว่า โดยบริษัทฯ อาจสามารถเจรจาต่อรองด้านราคาเข้าท า
รายการธุรกรรมที่สูงกว่าได้ แต่การต่อรองดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านของระยะเวลา อย่างไรก็ตามราคาเขา้ท า
ธุรกรรมดงักล่าวอยู่ในช่วงราคายุตธิรรมซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 

ความเสีย่งก่อนเขา้ท ารายการแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

1) ความเสีย่งจากการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะไม่พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนและ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหก้บัคุณอานนทช์ยัฯ รวมไปถงึการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ AIT และ AIT-W2 จากคุณอานนท์
ชยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

2) ความเสีย่งจากการทีคุ่ณอานนทช์ยัฯ จะไมข่ายหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บรษิทัฯ ตามที่
ไดต้กลงกนั เนื่องจากทางบรษิทัฯ และคุณอานนทช์ยัฯ ไม่ไดม้กีารท าสญัญาจะซื้อจะขาย หรอืขอ้ตกลง ระหว่างกนั  
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3) ความเสีย่งของการสญูเสยีโอกาสในอนาคตหากมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ สงูกว่ามลูค่าซื้อขายทีใ่ชใ้นการ
เขา้ท าธุรกรรมนี้ ซึ่งเป็นการขายหุน้เพิม่ทุน ทีมู่ลค่า 28.25 บาทต่อหุน้ ดงันัน้หากในอนาคตบรษิทัฯ มมีูลค่าตลาดเพิม่
สงูขึน้กอ็าจจะเสยีโอกาสนี้ไป  

4) ความเสี่ยงของผลตอบแทนในการลงทุนที่ไม่เป็นไปดงัที่คาดหวงัในการด าเนินงานทางธุรกจิของ 
AIT เนื่องจากบรษิทัฯ มไิดม้อี านาจควบคุมหรอืมไิดม้อีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัต่อ AIT เนื่องจากบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน AIT 
เพยีงรอ้ยละ 10.99  

5) ความเสี่ยงจากการไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอในการใช้สทิธ ิAIT-W2 เนื่องจากไม่ได้รบัอนุมตัิการ
ออกหุน้กู ้และ/หรอื การใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ รุ่นต่าง ๆ  

6) ความเสีย่งของมลูค่าหุน้สามญั AIT และ AIT-W2 ทีอ่าจลดลง  

ทัง้นี้ เมื่อประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ AIT ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชว้ธิกีารต่าง ๆ โดยพจิารณา
ว่าวธิมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) เป็นวธิทีี่มคีวามเหมาะสมและสามารถสะท้อนถงึผล
การด าเนินงานของ AIT ในอนาคตได ้โดยมรีาคายุตธิรรมเท่ากบั 6.47 - 7.13 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาเขา้ท าธุรกรรมของ 
AIT เท่ากบั 7.08 บาทต่อหุน้ ซึง่อยู่ในช่วงราคายุตธิรรม 

และเมื่อพจิารณามูลค่ายุติธรรมของบรษิัทที่ออกให้คุณอานนท์ชยัฯ พบว่าบรษิัทฯ มมีูลค่ายุติธรรมที่ 
25.72 - 28.97 บาทต่อหุน้ ซึ่งพบว่าราคาเขา้ท าธุรกรรมที ่28.25 บาทต่อหุน้นัน้อยู่ช่วงราคายุตธิรรมทีป่ระเมนิโดยที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ 

ดงันัน้เมื่อพจิารณาถงึประโยชน์และความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการลงทนุใน AIT เพื่อสนับสนุน
ระบบนิเวศน์ของธุรกจิ และเพื่อสนับสนุนโครงสรา้งของบรษิทัฯ อนัจะเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการด าเนินงานและ
สรา้งกระแสเงนิสดใหผู้ถ้อืหุน้ รวมถงึราคาเขา้ท าธุรกรรม จากการวเิคราะห์ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าการ
ได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการอนุมตัิการเขา้ท า
รายการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน AIT โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 จากคุณอานนท์ชยัฯ ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามขอ้เท็จจรงิและเหตุผลขา้งต้น และมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกบัการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอ 
ผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ 
AIT และ AIT-W2 และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2  
จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถามจากผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
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ค าถามจากคุณเพญ็ศร ีวุฒสิทิธกิุลกจิ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยไดส้อบถามว่า บรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
ความเสีย่งในการเขา้ลงทุนใน AIT อย่างไร 

คุณวริชัฯ ไดแ้จง้ต่อผูถ้อืหุน้ว่าทางคณะกรรมการไดพ้จิารณาถงึประโยชน์การท าธุรกจิรวมถงึ synergy 
ในการที่ทางบรษิัทฯ ต้องการท า Sabuy Infrastructure เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบรษิัทฯ 
ทัง้นี้ จากการที ่AIT มคีวามสามารถในการเขา้ถงึฐานลูกคา้ภาครฐั ซึง่ท าใหใ้นอนาคตบรษิทัฯ สามารถเขา้ถงึฐานลูกคา้
ไดทุ้กระดบั ทัง้นี้ วตัถุประสงค์ในการเขา้ไปลงทุนใน AIT ของบรษิทัฯ กเ็พื่อลดความเสีย่งของบรษิทัฯ เนื่องจากฐาน
ลูกคา้ของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ท าใหม้กีารใช ้Data Centre และ การใช ้Private Cloud หลายแห่ง AIT ซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดการกับระบบจัดเก็บข้อมูลและคว ามปลอดภัยในข้อมูล (Data security) ทัง้นี้  
คณะกรรมการมองว่าในอนาคตการขาดซึง่ความปลอดภยัในขอ้มลูเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ พยายามจะหลกีเลี่ยง การ
ลงทุนใน AIT จงึสรา้งทัง้สนิทรพัยใ์นการเขา้ถงึภาครฐั และเพิม่ synergy ใหก้บับรษิทัฯ ในการใหบ้รกิารลูกคา้ และยงั
เป็นเครื่องมอืในการลดความเสีย่งในการจดัการกบัฐานขอ้มลู 

ส าหรบัความเสีย่งดา้นการเงนิ เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องการใชเ้งนิสดใหน้้อยทีสุ่ดในการเขา้ท ารายการใน
ครัง้นี้ โดยที่บรษิัทฯ ได้พจิารณาปัจจยัที่จะท าให้ฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ มคีวามเหมาะสม โดยเงนิทัง้หมดที่
บรษิทัฯ จะใชใ้นการลงทุนจะมเีพยีงเฉพาะเงนิทีจ่ะใชใ้นการใชส้ทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 เท่านัน้ ในขณะทีก่ารไดม้าซึ่ง
หุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 นัน้ บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เพื่อลด
ความเสีย่งในทางการเงนิทีอ่าจเพิม่ขึน้ หรอืหากมคีวามเสีย่งใดๆ เกดิขึน้ กย็งัเป็นความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ สามารถรบัได้ 

ค าถามจากคุณสุพรีณัฐ กววีจัน์ สอบถามว่าเนื่องจากบรษิทัฯ มแีผนในการลงทุนกจิการอื่นค่อนขา้งมาก 
จงึอยากทราบแผนการจดัหาเงนิทุนของบรษิทัฯ ในอนาคต 

คุณวริชัฯ แจง้ต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้งบประมาณการลงทุนในปีนี้ ทีป่ระมาณ 5,000 ลา้นบาท 
ซึง่จะเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารใชว้ธิกีารออกหุน้เพิม่ทุนเพื่อแลกกบัทรพัยส์นิในการท าธุรกรรมการไดม้า อกีทัง้ปัจจยัในการ
สรา้งฐานการเงนิของบรษิทัฯ ส่วนหนึ่งมาจากการสรา้งการเขา้ไปลงทุนในบรษิทัของคู่คา้เป็นหุน้ส่วนธุรกจิจะเป็นการ
ท าความตกลงระยะยาวที่ส าคญั และคณะกรรมการบรษิัทได้ตรวจสอบดูแลในสถานะทางการเงนิ และการใชเ้งนิการ
ลงทุนเพื่อให้สอดรบักบัความสามารถในการช าระเงนิด้วย ในสดัส่วนงบประมาณการลงทุนในปีนี้ ที่ประมาณ 5,000 
ลา้นบาท บรษิทัฯ จะใชส้ดัส่วนหนี้ไม่ถงึครึง่หนึ่งเพื่อรกัษาสถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ ไว ้

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิ การเขา้ลงทุนใน AIT โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 จากผูถ้อืหุน้เดมิ
ของ AIT ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ทัง้นี้ คุณอานนทช์ยัฯ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่8 นี้ เนื่องจากเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จาก 
ผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
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หมายเหตุ: คุณอานนท์ชยั ซึ่งถือหุ้นจ านวน 190,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มส่ีวนได้เสยีเป็นพเิศษ 
จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาคุณอนุภทัรฯ ไดช้ีแ้จงต่อ
ทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทาง
การเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกก าลงัทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจทางการเงนิที่ไม่ใช่
ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจการใหส้นิเชื่อส าหรบัผู้มคีวามต้องการใชเ้งนิทัง้
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บรกิารสนิเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า โดย NKON ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและประกอบกิจการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 
(Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลีย่นมอือื่นใด การใหเ้ช่า
ซื้อ การให้เช่าแบบลสิซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มวีตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชพีที่ไม่มทีรพัย์สินหรือมี
ทรพัยส์นิเป็นหลกัประกนั ภายใตป้ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของบรษิทัฯ  

บรษิัทฯ จงึมคีวามประสงค์เขา้ลงทุนใน NKON โดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON 
จ านวน 311,699,434 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท  
โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้ NKON ดงันี้ 

1) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด บรษิทัฯ จะช าระเป็นเงนิสดใหแ้ก่ NKON 
จ านวน 584,436,438.75 บาท และ 

2) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท บรษิทัฯ 
จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NKON จ านวน 6,896,005 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อก
เสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้เขา้ลงทุนใน NKON และ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 586,163,706 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 586,164,306 100.0000 
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ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ -  
18 กุมภาพนัธ ์2565 เช่นเดยีวกบั AIT (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON บรษิัทฯ จะเขา้ด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตอ้งมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุน (แบบ PP หรอื Private Placement) ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ต้องมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ออกใหม่ของ NKON ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ และส่วนทีเ่ป็นเงนิสดเช่นเดยีวกนั 

3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ NKON ตอ้งมมีตอินุมตัใิห ้NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
2.50 บาท รวมมูลค่าทัง้สิ้น 779,248,585 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์ 
มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุดในการไดม้าในครัง้นี้ อา้งองิจากงบการเงนิ
รวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั (ซึง่รวมถงึรายการเขา้ลงทุนใน AIT และรายการเขา้ลงทุนใน BZB 
ตามทีเ่สนอในวาระที ่8 และวาระที ่10) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและ
สอบทานจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศ
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

โดยมีรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหมข่อง 
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (บญัชี 2) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย(8) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (9) 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน NKON โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ตามขอ้เทจ็จรงิและ
เหตุผลขา้งตน้ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต
ต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ซึง่รวมถงึการตดิต่อและ
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การยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON จนเสรจ็การ 

ทัง้นี้ ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีงคุณอนุภทัรฯ เชญิใหคุ้ณวรวสัส์ฯ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ 
รายงานสรุปความเหน็ในการเขา้ท ารายการต่าง ๆ ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

คุณวรวสัสฯ์ ใหค้วามเหน็ต่อทีป่ระชุมว่า ดงันี้ 

ภาพรวมของ NKON 

NKON เป็นผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารธุรกจิการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร ซึ่งประกอบไปดว้ยผลติภณัฑส์นิเชื่อ
เช่าซื้อ สนิเชื่อแฟคตอริง่ สนิเชื่อระยะสัน้ สนิเชื่อระยะยาว สนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano- Finance) สนิเชื่อตัว๋สญัญาใช้
เงนิ สนิเชื่อจ าน าทะเบยีน สนิเชื่อรถเกษตรกรรม สนิเชื่อจ านองที่ดนิ และสนิเชื่อส่วนบุคคล โดยที่ NKON มทีุนจด
ทะเบียนจ านวน 555,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 467,549,150 บาท ใน NKON มีรายได้ประมาณ
ประมาณกว่า 200,000,000 บาท ปัจจุบนัมรีายได ้240,000,000 บาท โดยมกี าไรสะสมและก าไรต่อเน่ือง แต่ในปี 2562 
และ 2563 มผีลขาดุลซึ่งมผีลมาจาก 2 สาเหตุ ไดแ้ก่ เรื่องการตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีใหม่ และเรื่องการปรบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจ จากเดิมเป็นการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายใหญ่หรือนิติบุคคล 
ภายหลงัไดม้กีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิโดยมกีารเปิดสาขาจ านวนทัง้สิน้ 105 สาขา ในภาคอสีานเพื่อกระจายความเสีย่ง 
จงึมผีลขาดทุนจากการลงทุนเพิม่เตมิ แต่ในปัจจุบนัเริม่มผีลก าไรเพิม่ขึน้ โดยมรีายไดป้ระมาณ 240,000,000 บาท และ
มอีตัราก าไรสุทธปิระมาณรอ้ยละ 2 ซึ่งมแีนวโน้มในการเตบิโตของการปล่อยสนิเชื่อ รายได ้และก าไรสุทธเิพิม่มากขึน้
ในอนาคต  

ปัจจุบนัมูลค่าพอร์ตสนิเชื่อของ NKON มจี านวนประมาณ 1,143,000,000 บาท ซึ่งเห็นได้ว่าในอดตีจะ
เป็นการปล่อยสินเชื่อเฉพาะรายใหญ่ หลงัจากมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ มีการเพิ่มสดัส่วนของการปล่อย
สนิเชื่อรายย่อยเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เมื่อพจิารณาแล้วจะพบว่าในเรื่องการตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติของสนิเชื่อราย
ใหญ่จะมอีตัราทีส่งูกวา่สนิเชื่อของรายย่อย ซึง่เมื่อพจิารณาในส่วนของหนี้เสยี จะพบว่าตวัสนิเชื่อรายย่อยมอีตัราสนิเชือ่
ที่ไม่ก่อนให้เกิดรายได้ที่ต ่ากว่าสนิเชื่อรายใหญ่ ทัง้นี้การขยายเพิม่สาขาเป็น 105 สาขาและการเพิม่ตวัแทนโดยใน
ปัจจุบนัทาง NKON มตีวัแทนทีท่ างานร่วมกบัสาขาเพื่อหาสนิเชื่อเพิม่เตมิใหแ้ก่ NKON อยู่ทีป่ระมาณ 4,000 คน  

โดยภาพรวมของการเขา้ท ารายการ ทางบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ NKON รอ้ยละ 25 โดยทีท่าง 
NKON จะเขา้มาถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 0.57 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ
ทาง NKON จ านวน 311,699,434 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรียกช าระแล้วของ NKON 
ภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหก้บับรษิทัฯ โดยมูลค่าทีต่ราไวท้ี ่0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมมูลค่า
การลงทุน 779.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของ NKON เป็นเงินสด
จ านวน 584.44 ล้านบาท และส่วนที่เหลอืจ านวน 194.81 ล้านบาท ทางบรษิัทฯ จะช าระเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมรีาคาเสนอขายเท่ากบั 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็น
ราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท า
การตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตเิขา้อนุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน NKON และออกหุน้สามญัเสนอขาย
ใหแ้ก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนตัง้แต่วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ 

ประโยชน์การเขา้ท ารายการ 
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เมื่อพจิารณาถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเขา้ท ารายการ จะเป็นการขยาย Ecosystem 
ทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิค้าและบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึ้นและเกดิการผนึกก าลงั
ทางธุรกจิ กบั NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจ
หลกัได้แก่ธุรกจิการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวามต้องการใชเ้งนิทัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดาเพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็
ตามโดยใหบ้รกิารสนิเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้โดย  NKON ไดร้บัอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัและอยู่ภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) มีสินเชื่อให้บริการดงันี้ สินเชื่อจ าน า
ทะเบยีนรถ สนิเชื่อจ าน าทะเบยีนรถเพื่อการเกษตรเช่ารถมอืสอง สนิเชื่อทีด่นิและทีด่นิพรอ้มปลูกสรา้ง สนิเชื่อทีด่นิและ
ที่ดนิพร้อมปลูกสร้างเพื่อการหมุนเวยีน  สนิเชื่อแฟคตอริง่ สนิเชื่อเพื่อการพาณิชย์สนิเชื่อเช่าซื้อปัจจุบนัมฐีานลูกคา้
แถวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่และมสีาขา 105 สาขา โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะมผีลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิ
กบับรษิทัฯ กล่าวคอื  

1) บรษิัทฯ คาดว่าการลงทุนดงักล่าวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และ
บรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้และส่งเสรมิการขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารและการ
สรา้ง Touch Point ในพืน้ทีภ่าคอสีาน 

2) บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนครัง้นี้จะเพิม่ความแขง็แรงทางด้านการเป็นผู้น าในธุรกิจเทคโนโลยใีห้
ครอบคลุมยิง่ขึน้และจะสรา้งผลตอบแทนอตัราเตบิโตของสนิทรพัย์ผลก าไรและกระแสเงนิสดให้แก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 

ข้อดีของการท ารายการ เป็นการขยาย Ecosystem ของกลุ่มบริษัทให้มีสินค้าและบริการในกลุ่ม
ใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้และเกดิการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั NKON ประการต่อมาเป็นการขยายจุดเชื่อมโยง
หรอื Touch Point ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นการขยาย Ecosystem การท าธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้พิม่เตมิ 
นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้งผลตอบแทนอตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหใ้หแ้ก่บรษิทัฯ และ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ NKON ยังมีโอกาสสามารถเข้าระดมทุนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้โดยมแีผนภายในระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ ลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัคุณอานนท์ชยัฯ 
ในธุรกรรมก่อนหน้า ซึง่จะเกดิ Dilution Effect ขึน้ จากการทีจ่ะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 6.896.005 ลา้นหุน้ 
ในราคาหุน้ละ 28.25 ล้านบาท ซึ่งจากการค านวณผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนผูถ้อืหุน้เดมิ  (Control Dilution) 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.57 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 0.04 และผลกระทบต่อก าไรผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 
0.57 โดยจะมภีาระทางการเงนิจากการเขา้ท ารายการ ประกอบไปด้วยการช าระเป็นเงนิสดจ านวน 584.44 ล้านบาท 
เช่นเดยีวกนัในกรณีทีม่กีารออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายจะมตีน้ทุนเพิม่ขึน้จากการเขา้ท ารายการการลงทุนใน NKON  

ความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ 

บรษิทัฯ จะมคีวามเสีย่งของเงื่อนไขบงัคบัก่อนในการเขา้ท ารายการซึ่งอาจท าใหก้ารเขา้ท าธุรกรรมไม่
ประสบความส าเรจ็หรอืประสบความล่าชา้ ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 รายการ ไดแ้ก่  
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(1) ความเสีย่งที่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะไม่อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON 

(2) ความเสีย่งทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะไม่อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทนุ
ของ NKON ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯจะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

(3) ความเสีย่งที่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ NKON จะไม่อนุมตัใิห ้NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้
เพิม่ทุนของ NKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

(4) ความเสีย่งที่ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิสนิทรพัย์และหนี้ของ NKON อาจไม่เป็นที่พงึ
พอใจแก่บริษัทฯ ดงันัน้หากเงื่อนไขบงัคบัก่อนเข้าท ารายการไม่อาจส าเร็จลุล่วงได้ การท ารายการก็จะไม่ประสบ
ความส าเรจ็หรอืเกดิความล่าชา้ 

ดา้นความเสีย่งหลงัเขา้ท าธุรกรรมนัน้ คอืการเสยีโอกาสในอนาคตหากมลูค่าของหุน้ของบรษิทัฯ สงูกว่า
มลูค่าของการซื้อขายที ่28.25 บาท  

นอกจากนี้อาจมคีวามเสี่ยงของผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั 
เน่ืองจากความเสีย่งทางธุรกจิของ NKON จากการทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดม้อี านาจควบคุมเน่ืองจากมกีารถอืหุน้อยู่ทีร่อ้ยละ 25 
และความเสีย่งที ่NKON ไม่สามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดต้ามแผน 

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ NKON จะใชว้ธิมีลูค่าตามบญัช ีเปรยีบเทยีบการซื้อขายมลูค่าในอดตี
ของบรษิทัฯ เทยีบเคยีงและวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผล โดยวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผลนัน้เป็นวธิทีีม่ ี
ความเหมาะสมโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ประเมนิช่วงราคาทีเ่หมาะสมของ NKON ไดเ้ท่ากบั 2.31 บาท ถงึ 2.75 
บาทต่อหุน้ ซึ่งพบว่าราคาเขา้ท าธุรกรรมของ NKON เท่ากบั 2.50 บาทต่อหุน้ อยู่ในช่วงราคาทียุ่ตธิรรมโดยทีป่รกึษา
ทางการเงนิอสิระ 

นอกจากนี้ จากประเด็นมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบรษิัทฯ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระพบว่าราคาเข้าท า
ธุรกรรมอยู่ที ่28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุตธิรรมทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ ทีร่ะหว่าง 25.72 
บาท ถงึ 28.97 บาทต่อหุน้ 

เมื่อพจิารณาถงึความสมเหตุสมผลถงึการเขา้ท ารายการ พบว่าการลงทุนใน NKON เป็นการขยายระบบ
นิเวศทางธุรกิจให้มสีนิค้าและบรกิารในกลุ่ม การให้บรกิารทางการเงนิเพิม่มากขึ้น นอกจากนี้เป็นการสนับสนุนการ
ขยายจุดเชื่อมโยงในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือใหเ้พิม่มากขึน้และสรา้งผลตอบแทนอตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ 
ผลก าไร กระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อกีทัง้ความสมเหตุสมผลใน
ดา้นราคา ทัง้มลูค่ายุตธิรรมของ NKON และมลูค่ายุตธิรรมของบรษิทัฯ ซึง่อยู่ในช่วงราคายุตธิรรมและราคาทีเ่หมาะสม
ทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เมื่อวเิคราะห์จากขอ้ดขีอ้เสยีและความเหมาะสมของราคาการเขา้ท ารายการ
ได้มาซึ่งสนิทรพัย์หุ้นสามญัของ NKON ทางที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมคีวามเห็นว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้มี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้เขา้อนุมตักิารเขา้ท ารายการ 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน NKON โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON โดย 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาการเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON  
ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,163,606 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 200 0 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 776,164,306 100.0000 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั ("BZB") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดยคุณอนุภทัรฯ 
ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ มคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ลงทุนใน BZB ซึ่งเป็นผูน้ าดา้นการออกแบบพฒันา Platform 
Loyalty Program การจดัหา Privileges ระบบ E-commerce และการบริหารความสมัพนัธ์กับลูกค้าแบบดิจทิลัครบ
วงจร มส่ีวนแบ่งการตลาดในประเทศกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารขยายตลาดไปยงัประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคอกี 7 ประเทศ 
โดย BZB ใหบ้รกิารตัง้แต่การออกแบบพฒันาระบบรกัษาฐานขอ้มลูลูกคา้ผ่าน Application LINE, Website, POS การ
สรา้งระบบดูแล E-commerce การวเิคราะหข์อ้มูล Big Data การท า Marketing Activation จนไปถงึการเชื่อมต่อระบบ
ช าระเงนิเพื่อสรา้งประสบการณ์แบบไรร้อยต่อส าหรบัลูกคา้ ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อใหเ้กดิการผนึกก าลงั ใน
การน าจุดแขง็ของพนัธมติรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิัทฯ ผ่านผู้
ใหบ้รกิาร E-Commerce enable ครบวงจรและมฐีานลูกคา้ใหญ่เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบรกิาร
ต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และก่อให้เกิด Synergy ในธุรกิจ E-Commerce และบริการช าระเงินเข้าสู่  
Ecosystem ของบรษิทัฯ และ BZB  

บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนใน BZB โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ 
BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั มหาชน ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565  
อยู่ที ่32.36 บาท ต่อเหรยีญสหรฐั) โดยการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด  
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ซึ่งภายหลงัจากบรษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB จะท าให ้
บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB  

ทัง้นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จาก ผูถ้อืหุน้เดมิ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผู้ถอืหุน้เดมิของ BZB รวมจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุ้น คดิเป็น
รวมมูลค่าไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการได้เท่ากบั
รอ้ยละ 15.82 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการไดม้า
ซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนย้อนหลงั (ซึ่งรวมถงึรายการเขา้ลงทุนใน AIT และรายการเขา้ลงทุนใน NKON 
ตามทีเ่สนอในวาระที ่8 และวาระที ่9) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทาน
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจ าปี 2565  
เพื่อพจิารณาอนุมตัเิขา้ลงทุนใน BZB โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจ  
(1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB  
จากผูถ้อืหุน้เดมิซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ  
ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้
สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB 
จากผูถ้อืหุน้เดมิจนเสรจ็การ 
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คุณอนุภทัรฯ ไดเ้ชญิ ดร.จุฬาภรณ์ น าชยัศริ ิ(“คุณจุฬาภรณ์") กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั แกรนท์ ธอน
ตนั เซอร์วสิเซส จ ากดั และทมีงานในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในการสรุปความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ 

คุณจุฬาภรณ์ฯ ไดช้ีแ้จงความคดิเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระต่อทีป่ระชุมในรายการเขา้ลงทุน BZB 
ดงันี้ 

ลกัษณะของการเข้าท าธรุกรรม 

ที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาเรื่องเข้าลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส์ จ ากัด เมื่อวันที่  
21 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยเป็นการเขา้ซื้อหุ้นสามญัจากผู้ถือหุ้นเดมิจ านวนไม่เกิน 547,500 หุ้น หรือคิดเป็นจ านวน 
ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยลักษณะธุรกิจของ BZB เป็นการออกแบบพัฒนา
แพลตฟอรม์การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้อย่างครบวงจร โดยแบ่งธุรกจิออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ (Platform Subscription) 

2. การใหบ้รกิารจดัหาสทิธพิเิศษและดลีต่าง ๆ (Rewards Sourcing) 

3. การใหบ้รกิารเกีย่วกบัการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler) 

4. ให้บริการเสริมอื่น ๆ (Ancillary Services) ได้แก่ Online marketing, Media Logistics, Operation 
services 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BZB ภายหลงัจากท่ีมีการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 30 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะถูกลดสดัส่วนการถือหุ้นลงไปเหลืออตัรา 
ร้อยละ 70 โดยบรษิัทฯ จะเขา้ลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั ในมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 
970,800,000 บาท โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้ของ BZB โดยช าระเป็นเงนิสด ทัง้นี้ รายการน้ีไม่เป็นรายการที่
เกีย่วโยงกนั โดยแหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ จะมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึง่จะน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ครัง้นี้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่าวนัทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ท ารายการภายในเดอืนมถิุนายน 
2565 โดยมเีงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ คอื ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ ต้องอนุมตัิการเขา้ลงทุน และผลการตรวจสอบ
สถานะทางการเงนิ สนิทรพัย ์และหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

โดยการค านวณขนาดของรายการจะแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์ โดยทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้ลอืก
เกณฑ์ทีม่สีดัส่วนสูงสุด ซึ่งในรายการนี้มลูค่าสูงสุดคอื มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเป็นรอ้ยละ 15.82 แต่เมื่อรวมกบัการ
ค านวณรายการของทุกธุรกรรมยอ้นหลงั 6 เดอืนแลว้มลูค่าสิง่ตอบแทนรวมเป็นรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน ดงันัน้การเขา้ท ารายการของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ถอืเป็นรายการประเภทที ่1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไป กล่าวคอืเป็นรายการทีม่ลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมหีน้าที่
จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย ์แต่งตัง้ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอิสระที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อให้
ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีไ่ดม้า จดัส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ โดยบรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า  
3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
ส่วนไดเ้สยี 
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ข้อดีและข้อเสียของการเข้าท าธรุกรรม 

ขอ้ดขีองการเขา้ท าธุรกรรม 

ประการแรกเป็นเป็นเรื่องของการพฒันาต่อยอดการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยบีรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ และ 
BZB สามารถมองหาช่องทางร่วมมอืการพฒันาการใหบ้รกิารด้านเทคโนโลยขีองบรษิัทฯ ให้ดขีึ้นได ้เช่น การพฒันา
แอปพลเิคชนัต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ในอนาคต นอกจากนี้ยงัสามารถท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึ Know How ของ BZB 
เพื่อช่วยในการพฒันาร่วมกนัในอนาคตไดอ้กีเช่นกนั 

ประการทีส่อง คอื การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัโดยการร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ และ BZB อาจ
ท าใหม้กีารประหยดัต่อขนาดไดม้ากขึน้ เช่น การใช ้Developer ร่วมกนัขายสนิคา้ในลกัษณะของ Cross-selling การใช้
ทรพัยากรในการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการช าระเงนิ E-commerce ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบปฏบิตักิารเพื่อรองรบั IOT ต่อไปในอนาคต และการทีท่างบรษิทัฯ มธีุรกจิหลากหลายใน Ecosystem ส่งผลใหม้ี
การน าสินค้าและบริการของบริษัทฯ ถูกใช้ในการส่งเสริมธุรกิจของ BZB ได้มากเช่นกัน เช่นการให้บริการขนส่ง 
Dropship หรอืการใชตู้ข้ายสนิคา้อตัโนมตัใินกลุ่มกว่า 10,000 ตู ้เป็นแหล่ง Redeem สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ของ BZB การที่
บรษิทัฯ ได ้BZB เขา้มาอยู่ใน Ecosystem ของบรษิทัฯ จะช่วยเสรมิสรา้งความสามารถในการขยายช่องทางใหบ้รกิาร
ในกลุ่ม Ecosystem โดยผ่านทางฐานลูกค้าทัง้รายใหญ่และรายย่อยของ BZB ซึ่งจะเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
ของบรษิัทฯ ในด้านการให้บรกิารอย่างครบวงจรมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะในด้าน Loyalty Program และอาจช่วยเสรมิ 
SABUY Cash เป็นศูนย์กลางในการท า Loyalty Program อาท ิการสะสมหรอืแลกรบัสนิค้าผ่านการ Redeem ซึ่งจะ
ส่งเสรมิให้ร้านค้ามคีนมาใช้บรกิารเพิม่มากขึ้น เกิด Traffic ในชุมชนหรอืในละแวกใกล้เคยีงมายงัร้านค้ามากยิง่ขึ้น  
และเป็นการสรา้งการรบัรูใ้หก้บัฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ ๆ ดว้ยเช่นกนั  

ประการที่สาม บรษิัทฯ มนีโยบายขยายตลาดไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมภิาคอาเซียน ซึ่งทาง 
BZB ได้มีการเริ่มด าเนินธุรกิจอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว จึงสามารถร่วมมือกับบริษัทฯ ให้การขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศสามารถท าไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

ประการทีส่ี ่คอื บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิไปในอุตสาหกรรมทีเ่กือ้หนุนกบั
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการขยายธุรกจิดงักล่าวตอ้งสามารถใชโ้ครงขา่ยและทรพัยากรทางธุรกจิไดด้ว้ย ดงันัน้
การเขา้ลงทุนใน BZB จงึเป็นไปตามนโยบายการขยายธุรกิจดงักล่าว นอกจากนี้การลงทุนดงักล่าวยงัสอดคล้องกบั 
SABUYVERSE First Move โดยจะมกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางธุรกจิหลกัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ทัง้ 1) ธุรกจิเตมิเงนิและ
รบัช าระเงนิ 2) ธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้และผลติภณัฑ์ 3) ธุรกจิระบบโซลูชัน่สแ์ละแพลตฟอร์ม 4) ธุรกจิการใหบ้รกิาร
ทางการเงนิ และ 5) ธุรกจิเศรษฐกจิใหม่ (New Economy) 

ประการทีห่า้ เน่ืองจากในปัจจุบนัทาง BZB มผีูใ้ชใ้นประเทศไทยประมาณ 100,000,000 บญัช ีและมกีาร
พฒันาแพลตฟอรม์ใหก้บัคู่คา้มาแลว้กว่า 300 แพลตฟอรม์ โดยครอบคลุมในทุกธุรกจิ นอกจากนี้แลว้ทีผ่่านมา BZB ได้
เคยระดมทุนระดับ Series B ส าเร็จมาแล้วในปี 2561 และอยู่ในระหว่างการเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึท าให้บรษิัทมแีนวโน้มที่จะเติบโตยิง่ขึ้นและเป็นการเพิม่มูลค่าให้กบัผู้ถือหุ้นรวมถึง
บรษิทัฯ ในอนาคตดว้ย 

ประการทีห่ก คอืโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิปันผล โดยในช่วงปี 2561 ถงึปี 2563 BZB มกีาร
จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในสดัส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 63.28 ของก าไรสุทธิ ดงันัน้จากการที่บริษัทฯ เข้าท า
รายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ BZB ส่งผลให้บรษิัทฯ สามารถได้รบัเงนิปันผลจาก BZB ได้ในระยะยาว โดยBZB มี
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นโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ BZB อย่างไรก็
ตามการจ่ายเงนิปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ 
BZB เหน็สมควร 

ประการที่เจ็ด BZB มรีะบบ CRM ที่สามารถน ามาปรบัใช้ได้กบัทัง้ลูกค้าและ Agent ของบรษิัทฯ โดย
บรษิทัฯ สามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาปรบัใชก้บัระบบปัจจุบนัของบรษิทัฯ เองเพื่อใหส้ามารถน าไปปรบัใชไ้ด้
กบัทัง้ฐานลูกคา้และ Agent ของบรษิทัฯ ได ้ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึและรูจ้กัรา้นคา้พนัธมติรไดม้ากยิง่ขึน้ 
รวมถงึเขา้ใจพฤตกิรรมการบรโิภคของลูกคา้ในเชงิลกึ โดยขอ้มลูต่าง ๆ จะถูกน ามาวเิคราะหแ์ละออกแบบเป็นแผนการ
ตลาด เพื่อดงึดดูใจทัง้พนัธมติรรา้นคา้และลูกคา้ซึง่จะช่วยสนับสนุนกลยุทธใ์นการเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ  

ประการที่แปด การเข้าลงทุนใน BZB ไม่มีผลกระทบในเรื่องกระแสเงินสดและความสามารถในการ
จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ 
อนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อใหก้ารใชเ้งนิลงทุนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด อย่างไรกต็ามหากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ในครัง้นี้หรอืตลาดเงนิทุนไม่เอื้ออ านวยบรษิัทฯ อาจพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิเพื่อใชใ้นการท าธุรกรรมซึง่อาจส่งผลใหม้ตีน้ทุนทางการเงนิทีส่งูขึน้ 

ประการทีเ่กา้ คอืแนวโน้มการใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (E-wallet) ทีเ่พิม่ขึน้ จากการ ใหค้วามส าคญั
กบัการเขา้สู่สงัคมไรเ้งนิสดจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนส่งผลใหธุ้รกจิไทยทัง้รายย่อยและรายใหญ่ต่างตอ้งปรบัตวัไม่
ว่าจะเป็นการเริม่หนัมาจ่ายเงนิผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลเิคชนั พรอ้มเพย์ หรอืการใช ้QR Code เพื่อปรบัตวัตาม
วถิชีวีติแบบ New Normal เรื่องความเคยชนิกบัการใช ้E-Wallet ในการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ มากขึน้จะท าใหย้ิง่เกิด
การแขง่ขนัในการท าแอปพลเิคชนัเพื่อดงึดดูใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาใชง้านมากขึน้ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของ BZB 

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท าธุรกรรม 

ประการแรก คอืบรษิทัฯ จะมภีาระหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้ภายหลงัการเข้าท ารายการเนื่องจากบรษิทัฯ จะมกีาร
ออกและเสนขายตราสารหนี้ในวงเงนิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใชใ้น (1) การลงทุนใน BZB ในจ านวนประมาณ  
ไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญสหรฐั (2) การแปลงสภาพ AIT-W2 เป็นเงนิสด (3) การเขา้
ลงทุนใน NKON (4) การช าระคนืเงนิกู้ยมื และ/หรอื ตราสารหนี้ระยะสัน้ และหรอืตราสารหนี้ระยะยาวทัง้จ านวน หรอื
บางส่วนของบรษิทัฯ และ (5) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอื เงนิลงทุน หาก
บรษิทัฯ ใชเ้งนิจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงักล่าวทัง้หมด จะส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) 
ของบรษิทัฯ สงูขึน้จาก 0.81 เท่า เป็น 1.70 เท่า ตามงบการเงนิรวมส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รบัการอนุมตัิในเรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดงักล่าวแล้ว บรษิัทฯ อาจต้อง
พจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนจากแหล่งอื่นซึง่อาจจะมตีน้ทุนทางการเงนิทีส่งูกว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครัง้นี้ 

ประการทีส่อง คอื บรษิทัฯ จะมีภาระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ จากการเขา้ลงทุนโดยการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้ ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระในการจ่ายดอกเบี้ยทีสู่งขึน้ดว้ย อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายตราสารหนี้
ดงักล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกใน
ภายหลงั ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจงึไม่สามารถระบุถงึผลกระทบต่อบรษิัทฯ ได้ โดยปัจจุบนับรษิัทฯ มตี้นทุนทาง
การเงนิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.09 - 3.25 ต่อปี ซึ่งหากอ้างองิจากอตัราดอกเบี้ยจากการออกหุน้กู้ของบรษิทัใน
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อดตีทีร่อ้ยละ 6.25 ต่อปี จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ จะมตีน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ถงึประมาณปีละ 60.68 ลา้นบาทต่อปีส าหรบั
เงนิลงทุนในส่วนของการซื้อหุน้สามญัของ BZB 

ประการทีส่าม คอื การทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดม้อี านาจควบคุม BZB ภายหลงัจากการลงทุนครัง้นี้ โดยบรษิทัฯ  
จะเขา้ซื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB และกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB จะยงัคงมอี านาจ
ควบคุม BZB อยู่เหมอืนเดมิ ทัง้นี้ จากการสอบถามผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ทราบว่าปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีารจดัท าสญัญา
การเขา้ลงทุนในครัง้นี้และยงัไม่ใหม้กีารตกลงกนัในเรื่องของจ านวนกรรมการของบรษิทัฯ ทีจ่ะเขา้เป็นกรรมการของ 
BZB ภายหลงัการเขา้ท ารายการ 

ประการทีส่ี ่คอื การเสยีโอกาสในการลงทุนในธุรกจิอื่นทีอ่าจใหผ้ลตอบแทนมากกว่า เน่ืองจากการเขา้ท า
ธุรกรรมครัง้นี้บรษิัทฯ จะต้องใช้เงนิลงทุนที่สูงถึงประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรฐั หรือประมาณ 970,800,000 บาท 
(อตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 เท่ากบั 32.36 บาทต่อเหรยีญ
สหรฐั) ซึ่งในอนาคตหากมโีครงการลงทุนหรอืบรษิัทอื่นๆ ที่น าสนใจ และมอีตัราผลตอบแทนที่ด ีและ/หรอื บรษิัทฯ 
สามารถมอี านาจในการควบคุมในบรษิทันัน้ๆได ้บรษิทัฯ อาจจะเสยีโอกาสในการลงทุนในโครงการหรอืบรษิทันัน้ ๆ 
หรอือาจมขีอ้จ ากดัในการเขา้ไปลงทุนในโครงการหรอืบรษิทันัน้ ๆ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะหาพนัธมติร
ทางธุรกจิทีเ่กื้อหนุนกบักจิกรรมหลกัของบรษิทัฯ และการขยายธุรกจิทีส่ามารถใชโ้ครงขา่ยและทรพัยากรของธุรกจิได ้
(Network & Resource utilization) เพื่อสรา้ง Ecosystem ทีเ่กือ้หนุนกนัมากกว่าการครอบง ากจิการนัน้ ๆ 

ในส่วนของความเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม มคีวามเสีย่งทีต่อ้งพจิารณา 9 ประการ ดงันี้  

1) บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากผลการด าเนินงานในอนาคตของ BZB ไม่เป็นไปตามแผน และ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้และเน่ืองจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกจิ (Economic 
risk) ความเสี่ยงทางการเมอืง (Political risk) ความเสี่ยงทางระบบการเงนิ (Financial system risk) และ ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย (Regulation Risk) รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมผู้บรโิภคและสภาพการแข่งขนัในธุรกจิซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ก าลงัซื้อของลูกคา้ และส่งผลต่อยอดขายของธุรกจิ อย่างไรกต็าม การผนึกก าลงักนั
ระหว่าง SABUY และ BZB นัน้ น่าจะเพิม่ศกัยภาพในการขยายธุรกจิของทัง้สองฝ่ายไดด้ขีึน้ 

2) ความเสี่ยงหากเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการไม่ส าเร็จ  เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมนี้ได้ก็
ต่อเมื่อเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการทัง้หมดไดร้บัการอนุมตัจิากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง หากมเีงื่อนไขใดไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ
จะท าใหก้ารเขา้ธุรกรรมทัง้หมดเป็นอนัยกเลกิ 

3) ความเสี่ยงหากการเขา้ท าธุรกรรมไม่ได้รบัการอนุมตัิ เนื่องจากการเขา้ท ารายการจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อบรษิัทฯ ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 27 เมษายน 2565 ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นับคะแนนเสยีงในส่วนของผูถ้ือหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ดงันัน้หากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารเขา้ท ารายการ จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ 
เสยีโอกาสในการลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพ และโอกาสในการเพิม่รายไดท้ัง้จากผลประกอบการของ BZB ในอนาคต 
การไดร้บัเงนิปันผลจาก BZB ในอนาคต รวมไปถงึความร่วมมอืในการท าตลาดร่วมกนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

4) ความเสีย่งหากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารออกและเสนอขายตราสารหนี้ เนื่องจากหากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตัิ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งจะน ามาเป็นแหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ อาจจะท าให้
บรษิทัอาจจะตอ้งพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนจากแหล่งอื่นซึง่อาจมตีน้ทุนทางการเงนิทีส่งูกว่า 

5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีเนื่องจากหากในอนาคตมเีทคโนโลยใีหม่ที่สามารถมา
ทดแทนระบบ CRM Platform และ Application ต่าง ๆ ที ่BZB ก าลงัด าเนินธุรกจิอยู่ กอ็าจจะท าใหผ้ลประกอบการของ 
BZB ไม่เป็นไปตามคาด อย่างไรกต็าม BZB เป็นผูน้ าในดา้นการออกแบบพฒันา Platform Loyalty Program การจดัหา 
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Privileges ระบบ E-commerce และการท า CRM แบบดิจิทลัครบวงจร และเนื่องจากเทคโนโลยีดงักล่าวยงัคงใหม่
ส าหรบัปัจจุบนั ท าใหค้าดว่า BZB จะมกีารพฒันาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกนัไม่ใหธุ้รกจิของ BZB ถูกการเปลีย่นแปลง
อย่างรุนแรง (Disruption) 

6) ความเสีย่งจากการทีย่งัไม่ไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขในการเขา้ลงทุน เนื่องจากปัจจุบนัยงัไม่ไดม้กีาร
จดัท าสญัญาการเขา้ลงทุนใน BZB จงึมคีวามเสีย่งว่าเนื้อหาในสญัญาการซื้อขายหุน้สามญัของ BZB นัน้ อาจจะมกีาร
ระบุเงื่อนไขในการเขา้ท าการซื้อขายทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสีย่งกบับรษิทัฯ ได ้อย่างไรกต็าม หากสญัญามเีงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดอย่างเป็นสาระส าคญัภายหลงัวนัที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมตัิไปแล้ว ก็อาจท าให้มติที่ได้รบัอนุมตัิผิดไปจากความ
ต้องการของผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ คาดว่าผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบในเรื่องดงักล่าวอย่างเหมาะสมและไม่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบกบับรษิทัฯ 

7) ความเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บัเงนิปันผลหากคณะกรรมการของ BZB มคีวามเหน็ว่า BZB มคีวามจ าเป็นใน
การใช้เงนิในการลงทุนที่มคีวามจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการของ BZB เห็นสมควร 
บริษัทฯ ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบัเงนิปันผลในงวดดงักล่าว หรืออาจจะได้รบัน้อยลงกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม  
จากการสอบถามผูบ้รหิารของ BZB พบว่า BZB ไม่ไดม้แีผนทีจ่ะลงทุนเป็นจ านวนมากในอนาคตอนัใกล ้อกีทัง้ภายหลงั
การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB แลว้บรษิทัฯ อาจจะตอ้งมกีารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ไปเป็นคณะกรรมการของ BZB ดว้ย 
ซึง่น่าจะช่วยในการพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคต และท าให ้BZB มผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ 

8) ความเสีย่งในการถูกลดสดัส่วนจากการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนของ BZB เนื่องจาก BZB มแีผนที่
จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2566 ดังนัน้หาก BZB ได้เข้าเป็นบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องมกีารออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไป  
ซึง่อาจจะท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ใน BZB ถูกท าใหล้ดลง (Dilution) หากบรษิทัฯ ไม่ซื้อหุน้เพิม่ทุนตามเพื่อ
เพิม่สดัส่วน 

9) ความเสี่ยงจากการผนัผวนของค่าเงิน เนื่องจากการเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ BZB  
ในครัง้นี้ มูลค่าในการเขา้ท ารายการเป็นค่าเงนิเหรยีญสหรฐัซึ่งอาจมคีวามผนัผวนของค่าเงนิ ณ วนัที่เขา้ท ารายการ 
ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งหากค่าเงนิไทยบาทมกีารอ่อนตวัลง หรอืค่าเงนิสหรฐัมกีารแขง็ค่าขึน้ ทัง้นี้ อตัราแลกเปลีย่นของ
ค่าเงนิสหรฐัต่อค่าเงนิบาท เป็นปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้และเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจยั ที่ปรกึษาจงึไม่อาจประเมนิความ
เสีย่งดงักล่าวได ้

ในดา้นความเหมาะสมของราคา ทางทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมูลค่า BZB ในหลากหลายวธิ ี
เช่น วธิมีูลค่าตามบญัช ี(Book Value Approach) วธิอีตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio 
Approach or P/BV Ratio) วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ (Price-to-Earnings Ratio Approach or PIE Ratio) 
วธิอีตัราส่วนมูลค่ากจิการต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  (Enterprise Value-
to-EBITDA Ratio Approach or EV/EBITDA Ratio) วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่า วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด  (Discounted Cash Flow 
Approach) เป็นวธิทีีเ่หมาะสมกบัการประเมนิมูลค่าของ BZB มากทีสุ่ด โดยจะมมีูลค่าฐานในสดัส่วนร้อยละ 30 อยู่ที่ 
1,020.40 ล้านบาท หรอือยู่ในช่วงระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท จากการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (Sensitivity) 
เมื่อเทยีบกบัมลูค่าทีเ่ขา้ท ารายการทีร่าคา 970.80 ลา้นบาท จะเหน็ไดว้่า ราคาในการเขา้ท ารายการอยู่ในช่วงของมลูคา่
ที่เหมาะสมที่ประเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เนื่องจากมูลค่าทางการเงนิของ BZB ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของ
จ านวนทัง้หมดของ BZB จากการประเมนิมูลค่าดว้ยวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow 
Approach) อยู่ในช่วงระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท โดยมูลค่าของกรณีฐานที ่1,020.40 ล้านบาท มมีูลค่าสูง
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(ต ่า)กว่าราคาเสนอขายที ่970.80 ล้านบาท เท่ากบั (34.60) - 150.72 ล้านบาท และเมื่อค านึงถงึผลกระทบของอตัรา
แลกเปลี่ยนของค่าเงิน ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ร้อยละ 5 แล้วมูลค่าหุ้นของ BZB จะอยู่ในช่วง 922.87 - 
1,019.95 ล้านบาท ซึ่งยงัคงต ่ากว่ามูลค่าหุน้ของ BZB ทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิเท่ากบั 13.33 - 101.57 
ลา้นบาท ดงันัน้ราคาเสนอขายจงึเป็น ราคาทีเ่หมาะสม 

ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระเหน็ว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มคีวามสมเหตุสมผลและ  
ผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ BZB ในครัง้นี้ เน่ืองจาก 

1. มูลค่าเสนอขาย BZB มคีวามเหมาะสม จากการประเมนิมูลค่าหุ้น BZB โดยที่ปรกึษาทางการเงนิ
อสิระ โดยราคาเสนอขายอยู่ในช่วงราคาทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิไว ้

2. สอดคล้องกบันโยบายของบรษิทัฯ ที่แสวงหาโอกาสขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุน การ
ร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ BZB จะท าให้สามารถให้บริการได้ครบวงจรมากขึ้น อาทิเช่น  
บรษิทัฯ สามารถน าระบบ CRM ของ BZB มาปรบัใชก้บัฐานลูกคา้และ Agent ของบรษิทัฯ ได ้

3. เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัโดยทีบ่รษิทัฯ และ BZB สามารถร่วมกนัพฒันาเพื่อเชื่อมโยงระบบ
และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ การขายสินค้าแบบ Cross-selling หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อ
ก่อให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) นอกจากนี้บริษัทฯ และ BZB ยังสามารถ
ร่วมมอืกนัเพื่อขยายไปยงัตลาดต่างประเทศได ้

4. บรษิทัฯ ไม่ตอ้งใชก้ระแสเงนิสดภายในกจิการ ในการเขา้ท าธุรกรรมครัง้นี้โดยบรษิทัฯ จะอาศยัแหล่ง
เงนิทุนจากการออกและเสนอขายหุน้กู ้

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถามดงันี้ คุณเพญ็ศร ีวุฒสิทิธกิุลกจิ อาสาพทิกัษ์
สทิธผิูถ้อืหุน้จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่าขอทราบเงนิปันผลเฉลีย่ 5 ปีของ BZB 

คุณอนุภทัรฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า BZB ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงัเฉลีย่ 5 ปีอยู่ทีร่อ้ยละ 47.95 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เติมในวาระ 
ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัเิขา้ลงทุนใน BZB โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ 
BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน BZB โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ 
BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดยคุณอนุภทัรฯ 
ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อช่วยรกัษาระดบัอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม และช่วยเสรมิสภาพคล่องทาง
การเงนิและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดตี่อ
การเตบิโตของบรษิทัฯ และส่งผลดตี่อผูถ้อืหุน้ในระยะยาว บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ (SABUY-W2) จ านวนรวมไม่เกิน 508,551,983 หน่วย โดยเป็นการเสนอขาย
หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คดิมูลค่า) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอื
อยู่ (Rights Offering) โดยก าหนดอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ 5 หุ้นสามญัเดมิ จะได้รบัใบส าคญั
แสดงสทิธจิ านวน 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(5:2) กรณีที่มเีศษให้ปัดทิ้ง โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียด
ส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (12) 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) (SABUY-W2) จ านวนไม่เกนิ 508,551,983 หน่วย และมอบอ านาจ
ให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิัทฯ เป็นผู้มอี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพิม่เตมิ และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอยีดต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธ ิSABUY-W2 รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 วิธีการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 อายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ระยะเวลาในการใช้สทิธ ิวนัสิ้นสุดการใช้
สทิธ ิ(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SABUY-W2 ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 และการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ในครัง้นี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 773,706,206 99.6833 

ไม่เหน็ดว้ย 2,457,600 0.3166 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 776,164,306 100.0000 
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ทัง้นี้  เนื่ องจากสถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ มีความเปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอน 
คณะกรรมการจงึอาจมกีารเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิด้รบั SABUY-W2 หรอื Record Date ส าหรบัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิแต่ยงัคงมอีตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธไิวค้งเดมิ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าในวาระนี้ หนังสอืเชญิประชุมทีท่างบรษิทัฯ ทีไ่ดม้กีารส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ได้
ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ SABUY-W2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั SABUY-W2 ไดค้วามจ าเป็นตามสมควร จงึอาจ
มกีารเปลี่ยนแปลงก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั SABUY-W2 ซึ่งประเดน็ดงักล่าวขอใหท้างทีป่รกึษา
กฎหมายใหค้วามเหน็ 

คุณสวติา สุวรรณสวสัดิ ์(“คณุสวิตาฯ") ทีป่รกึษากฎหมายแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า อ านาจในการก าหนดหรอื
เปลี่ยนแปลงวนั Record Date ส าหรบัสทิธใิด ๆ นัน้เป็นอ านาจของคณะกรรมการทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทัง้นี้หากมกีารเปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อน 7 วนัก่อนวนัทีม่กีารก าหนด Record Date เอาไว้ 
ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ ก าหนด Record Date ไวใ้นวนัที ่5 พฤษภาคม 2565 หากบรษิทัฯ ต้องการเปลี่ยนแปลง Record 
Date ดังกล่าว คณะกรรมการต้องด าเนินการล่วงหน้า 7 วันก่อนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คือไม่เกินวันที่ 28 
เมษายน 2565 

วริชัฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าขณะนี้บรษิทัฯ ก าลงัด าเนินการเจรจาร่วมทุนกบับรษิทัต่าง ๆ ทีไ่ดน้ าเสนอมา  
ซึง่การ XW อาจมผีลกระทบต่อการ Dilution ในราคาทีต่กลงกนั ทางบรษิทัฯ ก าลงัพจิารณาถงึระยะเวลาทีเ่หมาะสมใน
การ XW ควรเป็นช่วงใด โดยคณะกรรมการอาจมกีารพจิารณาภายหลงัมกีารอนุมตักิาร XW ว่าวนัทีเ่หมาะสมจะเป็น
วนัทีเ่ท่าใด แลว้จะมกีารแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงัต่อไปนี้ 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,163,606 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 200 0.0000 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 776,164,306 100.0000 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดงักล่าว โดย
เลขานุการบรษิทั ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ทีม่คีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และเพื่อเป็นการสรา้ง
แรงจูงใจใหก้รรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่คีุณค่าต่อบรษิทัฯ ให้ท างานกบับรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิและเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ รวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างานให้ท างานกบับรษิทัฯ และใหก้รรมการและพนักงานไดม้ส่ีวนร่วมในการ
เป็นเจา้ของซึง่ท าใหม้วีตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ และมุ่งสรา้งความเจรญิใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย 
โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) อายุใบส าคญัแสดงสทิธ ิ3 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  
(2) มอีตัราการใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สามญั ในมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
(3) ราคาการใช้สทิธ ิอยู่ที่ 38.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรบัราคาใช้สทิธติามเงื่อนไขการปรบั

สทิธ ิ
(4) ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิการใชส้ทิธใินทุกไตรมาส เริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกได้เมื่อครบก าหนดอายุ 1 ปี 

การใชส้ทิธใินปีแรกในอตัรารอ้ยละ 40 ของทีไ่ดร้บัจดัสรร ส่วนทีเ่หลอืใชไ้ดห้ลงัจากครบก าหนดอายุ
ในปีที ่2 

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

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ออกใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ใหแ้ก่ กรรมการซึง่มรีายชื่อ ดงันี้ 

 



 

39 

 

รายชื่อกรรมการ จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

1) คุณจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล 1,500,000 

2) คุณวรวทิย ์  ชยัลมิปมนตร ี 1,000,000 

3) คุณชเูกยีรต ิ รุจนพรพจ ี 900,000 

4) คุณวชริธร  คงสุข 1,250,000 

5) คุณวริชั   มรกตกาล 4,000,000 

6) คุณศรณัย ์ สุภคัศรณัย ์ 1,250,000 

7) คุณอุมาวด ี รตันอุดม 1,000,000 

 

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

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC)  

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขาย โดยในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี
พเิศษ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 289,175,422 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 289,176,022 100.0000 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้ จ านวน 486,988,884 หุน้ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศรณัย์ สุภัคศรณัย์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(“คณุศรณัยฯ์”) ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดยคุณศรณัยฯ์ ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าสบืเนื่องจาก
วาระที ่12 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่คีวามตัง้ใจ
ในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและ
พนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยทีม่คีุณค่าต่อบรษิัทฯ ให้ท างานกบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ รวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถในการท างานใหท้ างานกบับรษิทัฯ และใหก้รรมการและพนักงานไดม้ส่ีวนร่วมในการเป็นเจา้ของซึง่ท าให้
มวีตัถุประสงคเ์ป็นหนึ่งเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ และมุ่งสรา้งความเจรญิใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

แต่เนื่องจากมเีกณฑ์ว่าหากผู้ใดไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของรายการดงักล่าว
จะต้องได้รบัอนุมตัิจากผู้ถือหุ้น ซึ่งกรณีดงักล่าวปรากฏว่ามกีรรมการ 1 ท่านคอื คุณวริชั มรกตกาล (“คุณวิรชัฯ”) 
ไดร้บัจดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 โดยทางคุณวริชัฯ นัน้เป็นกรรมการผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการหลายต าแหน่งและยงัเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานพาณิชย์และการลงทุน นอกจากนี้ยงัเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิารบรษิัทย่อยของ
บรษิทัฯ อกี 3 บรษิทั โดยคุณวริชัเป็นบุคลากรทีส่ าคญัในการด าเนินงานของบรษิทัฯ และทางคณะกรรมการมคีวามเหน็
ตรงกนัในการเสนอรายการน้ีต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 

บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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(1) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จ านวน
ไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย  

(2) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บรหิาร รายที่ได้รบัการ
จดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัย์ทัง้หมดทีเ่สนอขาย จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) 

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

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่คุณวริชั มรกตกาล กรรมการ/ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-
WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) โดยมเีหตุผลเนื่องจากเป็นบุคลากรทีส่ร้างประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั และมผีลงาน
เป็นทีป่ระจกัษ์ อกีทัง้ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารในกลุ่มบรษิทัเป็นหลายแห่ง  และมอบอ านาจใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพิม่เตมิ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC วธิกีารจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ SABUY-WC อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ  
(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-
WC ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน 
ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC และการน าใบส าคญัแสดง
สทิธ ิSABUY-WC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่
จ าเป็นและสมควรเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ในครัง้นี้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่คุณวิรชั มรกตกาล 
กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) นี้ 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงคดัค้านการเสนอขาย โดยในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ คุณวริชั มรกตกาล  
ผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร  
รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลักทรัพย์ทัง้หมดที่เสนอขาย จ านวนไม่เกิน 
4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย)  
ซึง่ไดแ้ก่ คุณวริชั มรกตกาล ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
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หมายเหตุ: คุณวริชั มรกตกาล ซึ่งถอืหุน้จ านวน 2,240,600 หุน้ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ 
จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดงักล่าว โดย
เลขานุการบรษิทั ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากวาระที ่8 วาระที ่9 วาระที ่11 วาระที ่12 และวาระที ่13 บรษิทัฯ 
จ าเป็นจะต้องเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัประโยชน์ในการลงทุนขยายกลุ่มบรษิทัฯ และการใชส้ทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นจะต้องมมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ อีก
จ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (14) 

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

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ี่ประชุมลงมตอินุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
712,647,401 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 773,923,106 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 773,923,706 100.0000 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,163,606 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 200 0.0000 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 776,164,306 100.0000 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดงักล่าว โดย
เลขานุการบรษิทั ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากการพจิารณาอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน  
712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงักล่าว  โดยให้
ยกเลกิขอ้ความเดมิและใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี้แทน 

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

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

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

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

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้ ( - )” 

คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตักิารแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ ดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคล้องกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,163,606 99.9999 

ไม่เหน็ดว้ย 200 0.0000 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 776,164,306 100.0000 

วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดงักล่าว โดย
เลขานุการบรษิทั ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากวาระที่ 8 วาระที ่9 วาระที ่11 วาระที ่12 วาระที ่13 และวาระที ่
14 บรษิทัฯ จ าเป็นจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้  

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

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอ
ขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  
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ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่บุคคลใน ขอ้ (1) ค านวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) 
ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ 2. ดงักล่าวขา้งตน้ คอื ระหว่าง 
9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล ดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิหบุ้คคลใน ขอ้ (1) ดงักล่าวขา้งต้น ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period)  
โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดอืน บุคคลดงักล่าวขา้งต้น จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถู่กสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์  
จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่คุณอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่คุณอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (15) 

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

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิัทฯ แล้ว บรษิัทฯ จะต้องได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่บุคคลใน ขอ้ (2) ค านวณจาก
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ 2. ดงักล่าวขา้งตน้ คอื ระหว่าง 9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท า
การ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

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

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

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

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้  ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบ 
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด  

(4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากบั 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษ
เกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิ้ง) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ
5 บาทต่อหุน้  

(5) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) โดยไม่คดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 3 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ38 บาท
ต่อหุน้  
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(6) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที ่2 (SABUY-WB) และใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (SABUY-W1) โดยแบ่งออกเป็นจ านวน 
8,333,676 หุน้ ส าหรบั SABUY-WA, 4,224,771 หุน้ ส าหรบั SABUY-WB และ 19,529,462 หุน้ ส าหรบั SABUY-W1 

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนปรากฏตามรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 14 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
อนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่เสนอ และมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึแก้ไขเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามทีเ่สนอ  

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

ทัง้นี้ ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ คุณอานนทช์ยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ 
AIT-W2 นัน้ คุณอานนทช์ยัไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ เน่ืองจากเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ คุณอานนท์ชยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนใน
การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 586,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 
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หมายเหตุ: คุณอานนท์ชยั ซึ่งถือหุ้นจ านวน 190,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็น
พเิศษ จงึไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ
เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน
ไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 8.32 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแล้วของบรษิทัฯ) มูลค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,206 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 100 0.0000 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

รวม 586,164,306 100.0000 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 

4. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วน
การถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,306 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 

5. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,306 100 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

รวม 776,164,306 100.0000 

6. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที ่2 
(SABUY-WB) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) (SABUY-W1) โดยแบ่งออกเป็นจ านวน 8,333,676 หุน้ ส าหรบั SABUY-WA, 4,224,771 
หุน้ ส าหรบั SABUY-WB และ 19,529,462 หุน้ ส าหรบั SABUY-W1 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 776,164,306 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

รวม 776,164,306 100.0000 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมติัการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกินจ านวน 3,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณณรงคช์ยัฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดยคุณณรงค์
ชยัฯ ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทัฯ มคีวามต่อเนื่อง เสรมิความแขง็แกร่งของฐานะทาง
การเงนิ และการลงทุนในอนาคต บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นจะตอ้งมแีผนส ารองในการหาแหล่งเงนิทุนทีม่ตีน้ทุนต ่า ซึง่การ
ออกหุน้กู้ถอืเป็นทางเลอืกทีด่ ีบรษิทัฯ จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะออกหุน้กู้โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสรุปรายละเอยีด
ส าคญัของหุน้กู ้ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (17) 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พจิารณา
อนุมตัิการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทฯ ในวงเงนิไม่เกินจ านวน 3,000 ล้านบาท และมอบอ านาจให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจดงันี้ 
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1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อตัรา
ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงราคาวธิกีารและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร  

2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอื่นใดในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร  

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

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ในวงเงนิไม่เกนิจ านวน 3,000 ลา้นบาท 

วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารออก และเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ในวงเงนิไม่เกนิจ านวน 3,000 ลา้นบาท 
ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 773,706,206 99.6833 

ไม่เหน็ดว้ย 2,457,600 0.3166 

งดออกเสยีง 500 0.0001 

รวม 776,164,306 100.0000 

วาระท่ี 18 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบว่าวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจาก
วาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชญิประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กฎหมาย
ก าหนด โดยประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงหลกัเกณฑใ์นการเสนอเรื่องพจิารณาในวาระอื่น ๆ ต่อ
ทีป่ระชุม ดงันี้ 
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ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนังสอืเชญิ
ประชุม ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้า่ 
เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมแล้ว ผูถ้อืหุน้ซึง่
มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถาม ดงันี้ 

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่าง
ประเทศรสัเซยีกบัประเทศยูเครนทีเ่กดิขึน้ในขณะนี้ ท าใหอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรามกีารผนัผวนทีไ่ม่แน่นอน บรษิทัฯ 
ไดร้บัผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอย่างไร และบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อย่างไรบา้ง 

คุณวริชัฯ ได้ชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบนัทางบรษิัทฯ ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์สงคราม
ระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรสัเซียค่อนขา้งน้อย ส่วนที่บรษิทัฯ เป็นกงัวลจากเหตุการณ์ดงักล่าวคอืเรื่องของ
ก าลงัซื้อ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัทฯ ยงัไม่ได้มีการด าเนินการใดที่เกี่ยวขอ้งในระหว่างประเทศ จึงยงัไม่มี
ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น ในธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั มหาชน ซึง่ประกอบ
กิจการผลติบตัรพลาสติกนัน้ ได้รบัผลกระทบต้นทุนที่สูงขึ้นจากการที่ต้องน าเขา้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้ปัจจุบนั
เหตุการณ์ดงักล่าวยงัอยู่ในวสิยัที่ทางบรษิัทฯ บรหิารจดัการได้ แต่บรษิัทฯ มไิด้เพกิเฉย นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัคง
ตดิตามสถานการณ์ของอตัราเงนิเฟ้อและค่าครองชพี ซึ่งเป็นปัจจยัที่จะกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดย
บรษิทัฯ ไดม้กีารพจิารณาความเสีย่งต่าง ๆ และบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยบรษิทัไดด้ าเนินการต่าง ๆ เช่น การออก
และเสนอขายหุน้กูเ้พื่อป้องกนัวกิฤตการณ์ดา้นการเงนิ และรองรบัการขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

คุณเพญ็ศร ีวุฒสิทิธกิุลกจิ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยสอบถามรายละเอยีดอตัราเงนิปันผลตอบแทน 
(Dividend yield) จากการลงทุนใน BZB 

คุณอนุภทัรฯ ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ผลตอบแทน (Dividend yield) จากการเขา้ลงทุนใน BZB บรษิทัฯ 
ไดต้ัง้สมมตฐิานโดยการใชก้ าไรเฉลี่ย ก าไรสุทธยิอ้นหลงัของ BZB ทีม่กีารจ่ายในอดตีเปรยีบเทยีบกบัราคาทีบ่รษิทัฯ 
ไดเ้ขา้ท ารายการ ซึง่จะไดค้่าเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.52 

เนื่องจากไม่มีเขา้ร่วมประชุมท่านใดมคี าถามหรอืแสดงความคดิเพิม่เติม ประธานฯ จงึได้กล่าวปิดและ
ขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ 
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ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

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

 (คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

  

ลงชื่อ………………………………  

(คุณสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์  

เลขานุการบรษิทั  

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ  

 


