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รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุมเมื่อวนั
อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดย
ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุน
เทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1) คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) คุณวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

    ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานกรรมการ 

3) คุณศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4) คุณอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5) คุณชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

6) คุณวริชั มรกตกาล กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสาย
งานพาณิชยแ์ละการลงทุน  

7) คุณวชริธร คงสุข กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิเซสและกฎหมาย 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1) คุณณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ์    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 

2) คุณอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั    ผูจ้ดัการสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 

3) คุณดวงฤทยั ศรวีะรมย ์  เลขานุการบรษิทั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั เอม็เอสซี อินเตอรเ์นชัน่แนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 

1) คุณสวติา สุวรรณสวสัดิ ์

2) คุณณฐัยา ตนัตริงัส ี

3) คุณรกัสติา สงัขท์อง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 

1) คุณวรวสั วสัสานนท ์

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  

ก่อนเริม่การประชุม นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์เลขานุการบรษิทัฯ ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อ
ทีป่ระชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคตดิต่อ
อนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 มแีนวโน้มการแพร่ระบาดทีท่วคีวามรุนแรงอย่างรวดเรว็ มจี านวนผูต้ดิเชือ้
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เพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกวา้งมากขึน้ ประกอบกบันายกรฐัมนตรไีดป้ระกาศขอ้ก าหนด ออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัที ่28) หา้มจดักจิกรรมซึง่มกีารรวมกลุ่ม
กนัของบุคคลทีม่จี านวนรวมกนัมากกว่า 5 คน โดยใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนจดัการอบรม สมัมนา หรอืการประชุม
โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นหลกั โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปฏบิตัติาม
ระเบยีบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยวธิกีารและขัน้ตอนซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุท่านทราบ
ในหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าแนะน า หรอืค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2565 ไดผ้่านทางอเีมลของบรษิทัฯ และทางไปรษณีย์ มายงัส านักงานของบรษิัทฯ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารถาม
ค าถามและตอบค าถามดงักล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบนัทกึรายงานการประชุมเกีย่วกบัค าถามและค าตอบดงักล่าว
ตามปกต ิ

บรษิัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวงัเป็นอย่างยิง่ที่จะได้รบัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างดี 
เพื่อสุขอนามยัทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ สงวนสทิธใินการด าเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถงึการก าหนดแนวทางปฏบิตัแิละมาตรการในการ
ป้องกนัความเสีย่ง ตามแนวทางทีก่ฎหมายและ/หรอืนโยบายของหน่วยงานของรฐัทีจ่ะก าหนดขึน้ต่อไป และขอความร่วมมอื
ในการปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้มลูของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

• บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 2,078,059,025 บาท 

• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,431,163,735 บาท 

• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,431,163,735 หุน้ 

• มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1  บาท 

บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date)  
เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2565 

การประชุมในวนันี้มผีู้ถอืหุน้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 65 ราย รวม
ทัง้สิ้น 68 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 887,927,737 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0424 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,431,163,735 หุน้ ดงันัน้ จงึครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 43 ซึง่ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุ้น
ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุ้น
ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ จงึจะเป็นครบองคป์ระชุม 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่าเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบักจิการทีด่ใีนส่วนของล าดบั
วาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเห็นหรอืการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสียง 
รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็ และการแนะน า 

การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้จะพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมและจะไม่มี
การสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
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หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามในวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอื
แนะน า สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 

1) ช่องทางการสนทนาระบบพมิพ์ขอ้ความ (Chat) โดยกดปุ่ มเครื่องมอื Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพมิพ์ชื่อ 
นามสกุล และรายละเอยีดว่าเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉันทะ และพมิพข์อ้ความทีป่ระสงคจ์ะ
ซกัถาม แสดงความคดิเหน็ หรอืแนะน าหลงัจากนัน้ใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความ 

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รบั
สญัญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนาผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง หรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืแนะน า  เมื่อสอบถามเสรจ็
เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามอืลงและกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ 

หลงัจากนัน้จงึจะใหม้กีารลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ โดยบรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผู้ถอืหุน้ท่านใดที่ได้ส่งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืไดส่้งค าแนะน าล่วงหน้ามาทีบ่รษิัทฯ ก่อนวนั
ประชุม บรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามหรอืชี้แจงต่อผู้ถอืหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 

2. การออกคะแนนเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 

เน่ืองจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จงึไม่มกีารพมิพบ์ตัรลงคะแนน โดยก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
ภายหลงัทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดท้ราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุ้นทีไ่ดร้บั
มอบฉันทะ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี้ เวน้แต่การออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้คณะกรรมการ ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็น
การลงคะแนนเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิกีารหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ยและงดออกเสยีง ออก
จากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ดว้ยใน
วาระนัน้ ๆ 

2.3 ส าหรบักรณีการมอบฉันทะ ถ้าผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสยีงมาล่วงหน้าแล้ว เจา้หน้าทีจ่ะนับคะแนนเสยีงตาม
ความประสงค์ของผูม้อบฉันทะรายนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูร้บัมอบฉันทะจงึไม่ต้องออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่ถ้าผูม้อบฉันทะ
ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน
เรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะรวมถงึกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บั
มอบฉนัทะจะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัระเบยีบวาระนัน้ ๆ ไดต้ามสมควร 

2.4 ในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-voting) สามารถกระท าไดโ้ดยการกดปุ่ มทีป่ระสงคจ์ะ
ออกเสยีงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยปุ่ มทีป่รากฏอยู่บนหน้าจอของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมทีัง้หมด 3 ปุ่ ม คอื 
1. เหน็ดว้ย 2. ไม่เหน็ดว้ย 3. งดออกเสยีง 
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2.5 หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ ๆ และ
การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2.6 ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมเีวลาในการออกเสยีงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทหีลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการ
ออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมกีารสอบถามอีกครัง้ว่า ยนืยนัการลงคะแนน
หรอืไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผู้เขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถ
ด าเนินการได ้ดว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ และเมื่อมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรอืเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได ้หลงัจากนัน้จะมกีารประกาศผลของการออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบต่อไปโดยผู้ด าเนินการประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระ
ก่อนเสรจ็สิน้การประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง เมื่อประกาศผลคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว 
ถอืว่าผลคะแนนในวาระนัน้เป็นทีส่ิน้สุดแลว้ 

2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1) วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, วาระที่ 10 (วาระที่ 10.1 ถึงวาระที่ 10.5) และ วาระที่ 11 ซึ่งบรษิัทฯ จะ
ค านวณฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่
เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่คดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่2, วาระที ่3, วาระที ่4, วาระที ่5, วาระที ่6, วาระที ่7, 
วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชญิ คุณจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
(“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งไดจ้ดั
ขึน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย 1 ซึง่บรษิทัฯ ไดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อ
วนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
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วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 
เมษายน 2565 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 2 ราย รวม 5,100 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 70 ราย รวม 887,932,837 หุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ซอฟต์เทล 
คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั (“นายอนุภทัรฯ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อ
พจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2565 เมื่อวนัที ่4 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมไดม้มีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“iSoftel”) และบรษิัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“Softel”) ในสดัส่วนร้อยละ 25.01 โดยการเขา้ซื้อหุน้
สามญัของ iSoftel (ซึง่ถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 99.99) จ านวนไม่เกนิ 25,010 หุน้ จากบรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั (“ISF 
Holding”) และบรษิัทฯ จะช าระค่าหุน้สามญัของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ให้แก่ ISF Holding จ านวนไม่
เกนิ 120,048,000 บาท ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน ต่อมาฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดม้กีารหารอืเพิม่เตมิกบั iSoftel และบรษิทัฯ มี
ความประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเขา้ลงทุนใน iSoftel ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะเปลีย่นแปลงสดัส่วนการลงทุนใน iSoftel จากรอ้ยละ 25.01 เป็นรอ้ยละ 51.00 หรอืคดิเป็น
จ านวน 51,000 หุน้ และ 

2) บรษิัทฯ และ iSoftel จะเปลี่ยนวธิกีารเขา้ลงทุน จากเดมิที่บรษิัทฯ จะเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ iSoftel  
(ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็น การเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel 
ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซื้อและ
รับโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding (ปัจจุบัน ISF Holding ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51  
ใน iSoftel และถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน iSoftel) ทัง้นี้  บริษัทฯ  
ได้หารอืกบั iSoftel และได้รบัการยนืยนัจาก iSoftel ว่ากระบวนการดงักล่าวสามารถด าเนินการได้
ตามกฎหมาย 
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โดยมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) ISF Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF Holding ซึ่งประกอบดว้ย ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิ
หน้าที่และความรบัผดิทัง้หมดจาก ISF Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมใีนอนาคต ณ วนัโอน
กิจการ รวมไปถึง หุ้นสามญัของ iSoftel ที่ ISF Holding ถืออยู่ในสดัส่วนร้อยละ 51.00 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ iSoftel (ซึ่ง iSoftel ถือหุ้นใน Softel ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Softel) ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2) บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding ดว้ยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ จ านวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 
บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 244,800,000 บาท 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการดงักล่าว จะด าเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 
ประการ คอื 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ISF Holding 

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสินทรพัย์และหนี้สิน
ทัง้หมดของ ISF Holding ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทน
เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ISF Holding มมีติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบั
การท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเข้าลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง 

4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ iSoftel และ Softel เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สินของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทั
จดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยการช าระ
ค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
8,742,857 หุน้ ใหแ้ก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 244,800,000 บาท คดิเป็นการค านวณ
ขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 6.51 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด 
จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 
เดอืนย้อนหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 53.31 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณ
ขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่า
ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่า
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
มส่ีวนไดเ้สยี 
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ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีง นายอนุภทัรฯ ไดข้ออนุญาตทีป่ระชุมให ้บรษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล 
จ ากดั และทมีงานในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดร้ายงานสรุปความเหน็การเขา้ท ารายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคก์ารเขา้ท ารายการ โดยจะเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอน
กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding 
(ปัจจุบนั ISF Holding ถือหุ้นใน iSoftel ในสดัส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน 
iSoftel) รวมมูลค่าการลงทุน 244.80 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF 
Holding เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 8,742,857 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.00 บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท 

บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ทุนจดทะเบียน 
10,000,000.00 บาท เป็นผูพ้ฒันาโปรแกรมเกี่ยวกบัการสื่อสารทางโทรศพัท์ทีเ่ชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์ในประเทศไทย  และ
บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ทุนจดทะเบียน 
10,000,000.00 บาท เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น Outsourced Contact Center บรกิารดา้นการสนับสนุนการขาย และการตลาด และ
ระบบการจดัการลูกคา้สมัพนัธ ์

โดยการเขา้ท ารายการมขีอ้ด-ีขอ้เสยี ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

1) การลงทุนใน iSoftel เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกจิ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ และเป็น
การสนับสนุนระบบของโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทัฯ (SABUY Infrastructure) 

2) เป็นการลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยธีุรกจิและกลุ่มลูกคา้สมัพนัธ์ 

3) เป็นการสรา้งผลตอบแทนจากผลการด าเนินงาน และสรา้งกระแสเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

4) บรษิทัฯ มอี านาจควบคุมใน iSoftel และ Softel 

5) ไม่มภีาระทางการเงนิจากการเขา้ท ารายการ 

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Dilution Effect) เนื่องจากการเขา้ท ารายการเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

2) เกดิภาระทางการด าเนินงานจากการเขา้ท าธุรกรรม 

นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเข้าท าธุรกรรม และหลงัเขา้ท าธุรกรรม 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไป 

ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้ 

2) ความเสีย่งผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เน่ืองจากความเสีย่ง
ทางธุรกจิของ iSoftel 

3) ความเสีย่งจากการพึง่พาทรพัยากรบุคคลเป็นส าคญัในการด าเนินธุรกจิ 

หลงัเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งของการสญูเสยีโอกาสในอนาคตในบรษิทัเป้าหมายทีเ่ทยีบเคยีงกนั 
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รายละเอยีดการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer หรอื EBT) จาก ISF Holding ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทย
แลนด์) จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 และรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ซอฟต์
เทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื 
EBT) จาก ISF Holding และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel จาก ISF Holding (2) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ
ทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) จน
เสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ซอฟตเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตัิการเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั 
ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีด
ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากดั และบริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จ ากดั  
ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุพ
ภทัรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบรษิัทฯ มีความประสงค์จะเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากดั 
(“MKO”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ MKO และจะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั 
เรดเฮา้ส ์ดจิทิลั จ ากดั (“RH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH ภายใตก้ระบวนการโอน
กจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก บรษิทั อุ๊ปส ์มเีดยี 
โฮลดิ้ง จ ากดั (“MKO Holding”) ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างในการรองรบัการท าธุรกรรมทีบ่รษิัทฯ จะเขา้
ลงทุนใน MKO และ RH (ปัจจุบนั MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของ MKO และถอืหุน้ใน RH ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH) 

โดยมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) MKO Holding จะท าการโอนกิจการทัง้หมดของ MKO Holding ซึ่งประกอบด้วยทรพัย์สิน หนี้สิน 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทัง้หมดจาก MKO Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต  
ณ วนัโอนกิจการทัง้หมด รวมไปถึง หุ้นสามญัของ MKO ที่ MKO Holding ถืออยู่ในสดัส่วนร้อยละ 
50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MKO และหุน้สามญัของ RH ซึ่ง MKO Holding 
ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2) บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ดว้ยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 
บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 99,999,984 บาท 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH จะด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ MKO Holding 

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสินทรพัย์และหนี้สิน
ทัง้หมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

3) ที่ประชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของ MKO Holding มมีติอนุมตักิารโอนกจิการทัง้หมด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบั
การท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง 

4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ MKO และ RH เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ และเงื่อนไขบงัคบัก่อน
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสญัญาโอนกจิการไดร้บัการด าเนินการเสรจ็สมบูรณ์ 

รายการดงักล่าวขา้งต้นเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไป โดยการช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.00 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 99,999,984 
บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาด
รายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 อย่างไรกต็ามเมื่อรวมขนาดรายการไดม้าซึง่
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สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 53.31 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 ซึ่งจากขนาด
รายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีง นายอนุภทัรฯ ไดข้ออนุญาตทีป่ระชุมใหบ้รษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล 
จ ากดั และทมีงานในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดร้ายงานสรุปความเหน็การเขา้ท ารายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงค์การเขา้ท ารายการ โดยจะลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (MKO) ในสดัส่วน
ร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MKO และเข้าลงทุนในบริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทัล จ ากัด (RH)  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ RH โดยบรษิทัฯ จะซื้อและรบัโอนกจิการทรพัยส์นิและ
หนี้สินทัง้หมดจากบริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จ ากัด (MKO Holding) (ปัจจุบนั MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสดัส่วน 
รอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MKO และถอืหุน้ใน RH ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ RH) โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก MKO Holding 
ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.00 บาท 
(มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คดิเป็นมลูค่ารวม 100.00 ลา้นบาท 

บรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนเมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2552 ทุนจดทะเบยีน 1,000,000.00 บาท 
เป็นบริษัทสื่อที่มีสื่อ (Media) ในเครือ คือ Jeab.com และ Marketingoops.com (Marketing Oops) และบริษัท เรดเฮ้าส์ 
ดิจิทลั จ ากัด ได้จดทะเบียนเมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เป็นธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา 
(Digital Agency) ใหบ้รกิารดา้นการท าการตลาดบนระบบดจิทิลั (Digital Marketing) ตัง้แต่ปี 2558 

โดยการเขา้ท ารายการมขีอ้ด-ีขอ้เสยี ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

1) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ 
ในรปูแบบเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Economy) 

2) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการลงทุนในธุรกจิทีส่นับสนุนแพลตฟอร์มของบรษิทัฯ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแผนด าเนินงานในอนาคต 

3) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการลงทุนในธุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต ท่ามกลางกระแสการ
เปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ 

4) เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
ไดใ้นระยะยาว 

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Dilution Effect) เนื่องจากการเขา้ท ารายการเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

2) ขอ้ดอ้ยจากการมอี านาจควบคุมเพยีงครึง่เดยีวของจ านวนหุน้ทัง้หมดในบรษิทัทีไ่ด้มา 

นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเขา้ท าธุรกรรม และหลงัเขา้ท าธุรกรรม 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไป 
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ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้ 

หลงัเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งในเรื่องผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนน้อยกว่าทีค่าดจากภาวะการแขง่ขนัดา้นธุรกจิ 
และขอ้จ ากดัในการแขง่ขนักบัผูเ้ล่นรายอื่น 

2) ความเสีย่งจากการพึง่พาทรพัยากรบุคคลเป็นส าคญัในการด าเนินธุรกจิ 

3) ความเสีย่งทีก่ารประสานธุรกจิระหว่างองคก์ร (Synergy) ไม่เป็นไปตามแผน 

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั และบรษิทั 
เรดเฮ้าส์ ดิจิทลั จ ากัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั และบรษิทั เรดเฮา้ส ์
ดจิทิลั จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ 
EBT) จาก MKO Holding และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer หรือ EBT) จาก MKO Holding (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) 
จาก MKO Holding ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) 
จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตักิารเขา้ลงทุนในบรษิัท อุ๊ปส์ เน็ตเวริค์ จ ากดั และบรษิัท เรดเฮ้าส์ ดจิทิลั จ ากดั ซึ่งไม่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิการเข้าลงทุนในบรษิัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากัด และบริษัท เรดเฮ้าส์ 
ดิจิทลั จ ากัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 



 

12 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวิธีการช าระราคาการเข้าซื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 จาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ ซ่ึงได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเน่ืองจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ได้
มมีติอนุมตัใิหบ้รษิัทฯ เขา้ลงทุนในบรษิทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ( “AIT”) โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 

1) อนุมตัิการเข้าซื้อหุ้นสามญั และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ AIT ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ AIT-W2”) จากนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนท์ชยั”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT 
โดยซื้อหุน้สามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ของ AIT 
ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และใบส าคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทั
ฯ เขา้ลงทุนใน AIT บรษิทัฯ จะมสีทิธใินการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ดงักล่าว
กบั AIT ในราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 2 บาท รวมเป็นเงนิ  280,000,000 บาท ดงันัน้ หากบรษิทัฯ มกีารใช้
สทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ทัง้จ านวน การเขา้ลงทุนใน 
AIT ของบรษิทัจะมมีลูค่าขนาดรายการทัง้สิน้ 989,4400,000 บาท 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สินของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป โดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 รวมไปถึงการแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 มมีลูค่า 989,400,000 บาท และมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 23.95 
ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาด
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั บรษิทัฯ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 
79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 นอกจากนี้ รายการดงักล่าวยงัเขา้ขา่ย
เป็นเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
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(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) คดิเป็นขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 55.59 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดงักล่าวมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัแล้วเมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2565 และได้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาการเขา้ท ารายการแลว้ โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
ของบรษิัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 ได้มมีติอนุมตัิการเขา้ซื้อหุ้นสามญัและใบส าคญั
แสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ดงักล่าว 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

2) อนุมตัิใหบ้รษิทัฯ ช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ของ AIT 
ใหแ้ก่นายอานนท์ชยั เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 
บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน 
AIT และออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชยัเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ – 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) 
โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีติ
อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ นายอานนท์ชยั จ านวน 25,111,504 
หุน้ ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ดงักล่าวให้ นายอานนท์ชยั
ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ตัง้แต่วนัที ่12 มถิุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ เน่ืองจากในวนัที ่13 มถิุนายน 2565 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT จ านวน 
30,000,000 หุน้ จากนายอานนทช์ยัและช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม บรษิทั
ฯ ได้รบัแจ้งจากกรมพฒันาธุรกิจการค้าถึงเหตุขดัข้องที่บริษัทฯ ไม่อาจเข้าซื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 โดยการช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ได้ โดยนายทะเบยีนบรษิัทมหาชนจ ากดัใหค้วามเห็นว่า ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
AIT-W2 เป็นทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเป็นสทิธเิรยีกรอ้ง แมว้่าจะมรีาคาซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมอื
ได ้แต่ยงัไม่มคีวามแน่นอนว่าจะมกีารใชส้ทิธหิรอืไม่ จงึไม่อาจรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระค่าหุน้เป็นใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-
W2 ไดจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จะถูกใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ จงึมคีวามเหน็ว่า 
เพื่อให้ธุรกรรมของบรษิัทฯ สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขดั และไม่ต้องรอจนถึงก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระเงนิในส่วนของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนท์ชยั จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวธิกีารช าระราคาเป็น
เงนิสด 

ทัง้นี้ สบืเนื่องจากการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยัโดยใชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวาระที่ได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึน าเสนอ
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วาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติอนุมตัิเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสิทธ ิAIT-W2 จากนาย
อานนทช์ยัเป็นเงนิสด 

ก่อนการด าเนินการลงคะแนนเสยีง นายอนุภทัรฯ ไดข้ออนุญาตทีป่ระชุมใหบ้รษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล 
จ ากดั และทมีงานในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ไดร้ายงานสรุปความเหน็การเขา้ท ารายการดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

บรษิทัฯ มวีตัถุประสงคก์ารเขา้ท ารายการ โดยบรษิทัฯ เขา้ลงทุนเขา้ซื้อ 

1) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 2 (“AIT-W2”) จ านวน 140,000,000.00 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497.00 
ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวธิีการช าระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบส าคญั
แสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
ฯ เป็นวิธีการช าระราคาเป็นเงินสด จ านวน 497.00 ล้านบาท ให้แก่นายอานนท์ชยั โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน ให้แก่ นายอานนท์ชยั จ านวน 17,592,920 หุ้น ใน
ราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 497.00 ลา้นบาท หลงัจากทีน่ายอานนทช์ยัช าระ
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บับรษิทัฯ แล้วบรษิทัฯ จะท าการช าระเงนิในส่วนของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 ใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั ต่อไป 

2) การใช้สทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สทิธหิุ้นละ 2.00 บาท อีก
จ านวน 280.00 ลา้นบาท 

บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนเมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2546 
ทุนจดทะเบยีน 1,547,406,727.00 บาท โดยมลีกัษณะธุรกจิคอื ซีสเตมสอ์ินทเิกรเตอร์ (System Integrator) หรอื “SI” หรอื 
เป็นผูร้วมระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสื่อสารคอมพวิเตอร์ 

โดยการเขา้ท ารายการมขีอ้ด-ีขอ้เสยี ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 

1) การลงทุนใน AIT เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกจิ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ และเป็นการ
สนับสนุนระบบของโครงสรา้งพืน้ฐานของบรษิทัฯ (SABUY Infrastructure) 

2) เป็นการลงทุนในหุน้กลุ่มเทคโนโลยธีุรกจิทีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต 

3) เป็นการสรา้งผลตอบแทนจากผลการด าเนินงาน และสรา้งกระแสเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิ (Dilution Effect) เนื่องจากการเขา้ท ารายการเป็น
ส่วนหนึ่งของการเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

2) แผนการของบรษิทัฯ ล่าชา้ และมคี่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการเพิม่ขึน้จากเดมิ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเมื่อเทยีบกบับุคคลภายนอก 

1) ราคาเข้าท าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน AIT โดยการซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย เป็นราคาที่
เหมาะสม 

2) เป็นการเจรจาฉันมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลเกีย่วโยง 
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ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเมื่อเทยีบกบับุคคลภายนอก 

1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงือ่นไขทีด่กีว่า 

2) ตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเขา้ท าธุรกรรม และหลงัเขา้ท าธุรกรรม 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไป 

ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสี่ยงจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิัทฯ จะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิ
ความล่าชา้ 

หลงัเขา้ท าธุรกรรม 

1) ความเสีย่งของการสญูเสยีโอกาสในอนาคตหากมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ สงูกว่ามลูค่าซื้อขาย 

2) ความเสีย่งผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เน่ืองจากความเสีย่ง
ทางธุรกจิของ AIT 

3) ความเสีย่งจากการทีท่ศิทางการด าเนินธุรกจิของ AIT ไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากบรษิทัฯ มไิดม้ี
อ านาจควบคุมหรอืมไิดม้อีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัต่อ AIT 

4) ความเสีย่งจากการไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของ 
AIT เนื่องจากการออกหุ้นกู้ไม่ประสบความส าเรจ็ และ/หรอืจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญั
แสดงสทิธขิองบรษิทัฯ รุ่นต่าง ๆ 

5) ความเสีย่งจากการลดลงของมลูค่าหุน้สามญั AIT และ AIT-W2 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนท์ชยั จากเดมิทีใ่ช้
วธิกีารช าระราคาเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เป็นวธิกีารช าระราคาด้วยเงนิสด และมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
AIT-W2 ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอให้ทีป่ระชุมลงมตอินุมตัิการเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากผู้ถือหุน้เดมิ
ของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ นายอานนทช์ยัไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-
W2 จากผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 678,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 678,932,837 100.00 

หมายเหตุ: นายอานนทช์ยัฯ ซึง่ถอืหุน้จ านวน 209,000,000 หุน้ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไม่
มสีทิธอิอกคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) ชุดเดิม และ
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเนื่องจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีติ
อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม”) จ านวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย 
แบบไม่คดิมูลค่า โดยก าหนดจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้น
สามญัเดมิ 5 หุ้นสามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุ้นใหปั้ดทิ้ง) ในกรณีที่มเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดเดมิ เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งต้น ให้ปัดเศษดงักล่าวทิ้งทัง้จ านวน ทัง้นี้ บรษิัทฯ 
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ (Record Date) ในวนัที ่5 สงิหาคม 2565 และ
ก าหนดใหใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ จ านวน 1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ 
(ทัง้นี้ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 5 บาทนัน้ 

เน่ืองจากปรากฏต่อบรษิทัฯ ว่ามขีอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคในการยื่นขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วตามมติที่
ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 ในบางส่วนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเขา้
ลงทุนในธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไปช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุน และส่งผล
กระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ด าเนินการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ บรษิทัฯ จงึ
มีความประสงค์ที่จะยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธ ิSABUY-W2 ชุดเดิมจ านวน 508,551,983 หน่วย ทัง้
จ านวน และยกเลกิวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ (Record Date) ซึ่งก าหนดไว้ใน
วนัที ่5 สงิหาคม 2565 



 

17 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่”) แทนการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ ทีเ่สนอใหม้กีารยกเลกิขา้งตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเตรยีมความพรอ้ม และ
เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิในการด าเนินโครงการต่างๆ 
ในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ เมื่อมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ 

โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวน 616,428,376 หน่วย 
แบบไม่คดิมูลค่า โดยก าหนดจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้น
สามญัเดมิ 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุน้ใหปั้ดทิ้ง) ในกรณีทีม่เีศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ 
เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งตน้ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน และบรษิทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้
มสีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ในวนัที ่2 กนัยายน 2565 และก าหนดใหใ้บส าคญัแสดง
สทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวน 1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ (ทัง้นี้ อาจเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 5 บาท 

รายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ ปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

อนึ่ง เมื่อบรษิทัฯ ยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ และด าเนินการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จดัสรรเพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SABUY-W2 ชุดใหม่ จะไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ จะน าเสนอวาระเกี่ยวกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนในวาระที่ 8 และวาระจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ใน
วาระที ่10 

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ขอเสนอให้มอบอ านาจให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและ
รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงวนัออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ รายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วธิกีารจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สุด
การใช้สทิธ ิ(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง การติดต่อ การให้ขอ้มูล และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และการ
น าใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ในครัง้
นี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

(1) การยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ และ  

(2) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี ่SABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวน 616,428,376 หน่วย แบบ
ไม่คิดมูลค่า โดยก าหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุน้
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ให้ปัดทิ้ง) ในกรณีทีม่เีศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรร
ขา้งตน้ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน และ  

(3) ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ใน
วนัที ่2 กนัยายน 2565 และ  

(4) มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แกไ้ข
เพิม่เติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
SABUY-W2 ชุดใหม่ ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 
ชุดใหม่ รายละเอียดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วธิกีารจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ระยะเวลาในการใช้
สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่  ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ 
การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และการน าใบส าคญัแสดง
สทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจใน
การด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดใหม่ในครัง้นี้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัยิกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดเดมิ และอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัยิกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดมิ และ
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเน่ืองจากบรษิัทฯ มคีวามประสงค์ทีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการเขา้ท าธุรกรรม
ต่างๆ อย่างไรกด็ ีภายใตบ้ทบญัญตัมิาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดไวว้่า บรษิทัจะเพิม่ทุนจากจ านวนที ่
จดทะเบยีนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหมเ่พิม่ขึน้ได ้เมือ่หุน้ทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่ 
หุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจ าหน่ายนัน้เป็นหุ้นทีอ่อกเพือ่รองรบัหุ้นกู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น  ดงันัน้ เพื่อให้
บรษิทัฯ สามารถด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบรษิัทฯ 
ทัง้หมดจ านวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ซึ่ง
ไดแ้ก่ 

1) หุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกเพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ จ านวน 
508,551,983 หุน้ 

2) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกส าหรบัจดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยั เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ 
AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จ านวน 17,592,920 หุน้ 

3) หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 28,860,362 หุน้ 

อนึ่ง ในการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จะไม่รวมถงึหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) จ านวน 34,155,210 หุน้ 

2) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 จ านวน 9,407,134 หุน้ 

3) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 จ านวน 8,327,681 หุน้ 

4) หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 จ านวน 40,000,000 หุน้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
จ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ ทัง้หมดจ านวน 555,005,265 หุน้ มลูค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยวธิกีารตดัหุ้นที่ยงัมไิด้ออกจ าหน่ายของ
บริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพจิารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,523,053,760 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้า
หมื่นสามพนัเจด็รอ้ยหกสบิบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,523,053,760 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้า
หมื่นสามพนัเจด็รอ้ยหกสบิหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   
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 หุน้สามญั 1,523,053,760 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้า
หมื่นสามพนัเจด็รอ้ยหกสบิหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - )” 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และก าหนดใหบุ้คคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจ
แกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดั
หุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัทฯ โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าภายใต้บทบญัญตัิมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดไว้ว่า บรษิัทจะเพิม่ทุนจาก
จ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ล้วโดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ขึ้นได ้เมือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้น
แล้ว เวน้แต่ หุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนัน้เป็นหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัหุน้กู้แปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้  โดย
ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท มทีุนจดทะเบยีนช าระแล้วจ านวน 1,431,163,735 บาท แบ่ง
ออกเป็น 1,523,053,760 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เนื่องจากบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเขา้ลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ รวมทัง้เพื่อเป็นการรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดใหม่ และเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
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เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1 บาท 

รายละเอยีดการเพิม่ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน  726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  โดยมรีายละเอียดตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนบรษิัทฯ อกีจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท ตามที่ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัใินวาระที่ 8 ขา้งต้น จงึมคีวามจ าเป็นที่ทีป่ระชุมจะต้อง
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 2,249,389,341 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสาม
แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบ
เอด็บาท) 
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 แบ่งออกเป็น 2,249,389,341 หุน้ (สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสาม
แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบ
เอด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 2,249,389,341 หุน้ (สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสาม
แสนแปดหมื่นเก้าพนัเสามร้อยสี่สิบ
เอด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - )” 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และก าหนดใหบุ้คคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจ
แกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าสบืเนื่องจากวาระที ่2 วาระที ่3 วาระที ่5 และวาระที ่8 บรษิทัฯ จ าเป็นจะต้องจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับมติให้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
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1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ตามที่ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินวาระที ่8 ขา้งต้น จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้ 

10.1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่นายอานนท์ชยั วีระประวติั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 
บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ
เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยนายอานนท์ชยัจะช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวดว้ยเงนิสด แทนการช าระดว้ย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ

การขอใหค้วามเหน็ชอบด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 17,592,920 หุน้ดงักล่าว เป็นการขอให้
ความเหน็ชอบทีส่บืเนื่องมาจากเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ กล่าวคอื 

1. การที่บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการช าระราคาการเข้าซื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนาย
อานนท์ชยั ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT และเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ จากหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ เป็นเงนิสด 

2. เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเข้าท าธุรกรรมลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ เพิ่มเติม และจะช าระ
ค่าตอบแทนการเขา้ลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบยีน โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ 
ออก ก่อนเพิม่ทุนจดทะเบยีน เพื่อใหเ้ป็นไปตามที ่พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 136 ก าหนด
ไว้ บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบยีน โดยการตัดหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกส าหรบัจดัสรรให้แก่นาย
อานนท์ชยั เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จ านวน 17,592,920 
หุน้ ออกก่อน และด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวนดงักล่าวกลบัเขา้มาใหม่ 

ทัง้นี้ หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้นี้ เป็นจ านวนทีค่งเหลอืจากหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
25,111,504 หุน้ ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัิ
จดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยั เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อหุน้ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จาก
นายอานนท์ชยั และบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 7,518,584 หุน้ เพื่อตอบ
แทนการเขา้ซื้อหุน้ AIT และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วจ านวน 7,518,584 บาท กบักรม
พฒันาธุรกจิการคา้แลว้ เมื่อวนัที ่13 มถิุนายน 2565 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัมไิดด้ าเนินการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 17,592,920 หุน้ เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ดงักล่าว ยงัไดม้มีตกิ าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนไวท้ีร่าคาหุน้ละ 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และบรษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถอืหุน้ที่มส่ีวนไดเ้สยีเรยีบร้อยแล้ว และ
บรษิัทฯ ยงัได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ดงักล่าว ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 แลว้ ตัง้แต่วนัที ่12 มถิุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

อย่างไรก็ตาม ในการขอให้ความเห็นชอบด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนครัง้นี้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการค านวณราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยัใหม่ 
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โดยเมื่อบรษิทัฯ ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั ใน
ครัง้นี้ คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถึง 22 มถิุนายน 2565 ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้
สามญัของบรษิทัฯ มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ใน
กรณีที่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยัดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) จะสัง่
รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิหน้ายอานนทช์ยัขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ 
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นายอานนท์
ชยัจงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด
ที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศหลกัเกณฑก์ารขอให้รบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนฯ”) 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

10.2 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ ISF Holding ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ของบรษิัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่ISF Holding จะท าการโอนกิจการทัง้หมดของ ISF Holding 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ จะมมีติก าหนดราคา
เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
มส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
แล้ว บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ ISF Holding ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี
มติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ให้แก่  ISF 
Holding คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 
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นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ ISF Holding ดงักล่าวขา้งตน้ ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทั
ฯ มหีน้าทีห่า้มมใิห ้ISF Holding ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ISF Holding จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสัง่หา้ม
ขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
หลกัเกณฑก์ารขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนฯ 

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ดงักล่าวขา้งต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

10.3 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ MKO Holding ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
28 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่MKO Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding 
ใหแ้ก่บรษิทัฯ   

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ MKO Holding ดงักล่าวขา้งต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคา
เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
มส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
แล้ว บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ MKO Holding ค านวณจากราคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่  
MKO Holding คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART 
ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ MKO Holding ดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 
บรษิัทฯ มหีน้าที่หา้มมใิห ้MKO Holding ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน MKO Holding จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ที่
ถูกสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ประกาศหลกัเกณฑก์ารขอใหร้บั
หุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนฯ 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ใหแ้ก่ บรษิทั อุ๊ปส ์มเีดยี โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 
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10.4 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) ชุด
ใหม่ 

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดย
ไม่คดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 2 หุน้เดมิต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้
ทิ้ง) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้  

10.5 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 5.59 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแล้ว
ของบรษิทัฯ) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืบางส่วนก็ได้ 
โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะได้รบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 
17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็น
ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 

โดยขอเสนอใหม้อบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึ
แกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ 
เช่น  

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั การเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็น
ครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(3) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็น
ครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(4) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั
ของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) ชุด
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ใหม่ เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงื่อนไข
และรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว   

(5) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอ
ขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว 

(6) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุน ตามขอ้ (1) ถงึ (5) และ  

(7) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงันี้  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยนายอานนท์ชยัจะช าระ
ค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยเงนิสด  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 28 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 244,800,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไม่
เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่ISF Holding 
จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO 
Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ   

(4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึ่งออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 
(SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผู้ถอืหุน้แต่
ละรายนัน้ หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดง
สทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้  
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(5) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระ
แล้วของบริษัทฯ)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดวาระที ่10.1 ถงึ 10.5 แยกเป็นราย
วาระ 

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการแยกการลงคะแนนเสยีงตาม 10.1 – 10.5 ขา้งตน้ออกจากกนั  

ทัง้นี้ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ นัน้ นายอานนทช์ยัไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ เน่ืองจากเป็น
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดวาระที ่10.1 
ถงึวาระที ่10.5 แยกเป็นรายวาระ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

10. 1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั วรีะประวตั ิซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 678,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 678,932,837 100.00 

หมายเหตุ: นายอานนทช์ยั ซึง่ถอืหุน้จ านวน 209,000,000 หุน้ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ จงึไม่มี
สทิธอิอกคะแนนเสยีง 
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10. 2 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

10. 3 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

10. 4 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-
W2) ชุดใหม่ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 
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10. 5 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัร
ฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่21 ก าหนดไวว้่า “ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการ โดยใช้
เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์” และขอ้ที ่25 ก าหนดไวว้่า “ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลหนึง่ซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน มติของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่นัน้” เน่ืองจากเมื่อวนัที ่7 
มถิุนายน 2564 และ 13 กนัยายน 2564 มกีรรมการเสยีชวีติ และมกีรรมการแจ้งขอความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลวนัที่ 8 มิถุนายน 2564 และ 16 กันยายน 2564 ตามล าดบั และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจด
ทะเบยีนแจง้กรรมการลาออกต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ 

เพื่อให้บรษิัทฯ มีจ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ที่ขยายตวัออกไปเป็นจ านวนมาก จงึเห็นควรแต่งตัง้กรรมการซึ่งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเพิม่เตมิ โดยขอเสนอชื่อบุคคลดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  

1) นายจติุพนัธุ ์มงคลสุธี เป็นกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ บรษิทั ท ีเค เอส เทคโนโลย ี
จ ากัด (มหาชน) จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การท างานที่
เกีย่วขอ้งกบังานดา้นไอท ีโดยสามารถใหค้วามเหน็และพจิารณาธุรกจิของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในส่วนของการขยายงานดา้นไอท ีทีม่เีป็นจ านวนมาก ประกอบกบัคุณสมบตัขิองกรรมการท่านน้ี จะ
ช่วยใหอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการชุดใหญ่ เป็นไปตามประกาศดา้น IT Risk Management ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) นายแพทย์ฆนัท ครุธกลู เป็นผู้ทรงคุณวุฒดิ้านสารสนเทศ และ Logistic และมีประสบการณ์การ
ท างานร่วมกบัภาครฐัจ านวนมาก มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ โดยสามารถใหค้ าแนะน าแก่บรษิทัฯ 
ในเรื่องของการบรหิารจดัการสารสนเทศ และประสานกบัหน่วยงานภาครฐัไดเ้ป็นอย่างด ี
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ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 มถิุนายน 
2565 มคีวามเหน็ว่าบุคคลทัง้สองท่านดงักล่าวขา้งต้น มคีุณสมบตัทิีช่่วยส่งเสรมิการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ี
และท าใหจ้ านวนและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั มคีวามครบถว้นมากยิง่ขึน้ 

โดยประวตัขิองบุคคลดงักล่าว ปรากฏตามประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการเขา้ใหม่ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 11 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการใหม่
จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ีและ 2) นายแพทยฆ์นัท ครุธกูล แทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง  

ทัง้นี้ กรรมการทัง้ 2 ท่านดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั
และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
ดงักล่าว อกีทัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึง่สามารถช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่
ในการบรหิารงานของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบริษทัฯ ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่าย จงึเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ 
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่ของบรษิทัฯ  

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยบรษิทัฯ จะเสนอใหม้กีารลงมตแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ 1) นายจุตพินัธุ์ มงคลสุธี และ 2) นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล เป็น
กรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

1) นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,844,437 99.99 

ไม่เหน็ดว้ย 88,400 0.01 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 
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2) นายแพทยฆ์นัท ครุธกูล 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 887,932,837 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

รวม 887,932,837 100.00 

วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชุมตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ 
มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้่าเมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
นัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 ลงชื่อ นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานทีป่ระชมุ 

 (นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

  

ลงชื่อ นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์  

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์  

เลขานุการบรษิทั  

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ  

 


