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รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 2/2565 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุมเมื่อวนั

พุธที่ 28 กันยายน 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) นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

    ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3) นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5) นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
6) นายวริชั มรกตกาล กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสาย

งานพาณิชยแ์ละการลงทุน  
7) นายวชริธร คงสุข กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิเซสและกฎหมาย 
8) นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี กรรมการ 
9) นายแพทยฆ์นัท ครุทกูล กรรมการ/กรรมการอสิระ  

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1) นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั    ผูจ้ดัการสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 
2) นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์  เลขานุการบรษิทั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บุญ  Partner 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั 
1) นางสาวเบญจวรรณ ตนัตชิ านาญกุล ผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกจิ 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  
ก่อนเริม่การประชุม นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์เลขานุการบรษิทัฯ ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อ

ทีป่ระชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคตดิต่อ
อนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกบันายกรฐัมนตรไีดป้ระกาศขอ้ก าหนด ออกตามความในมาตรา 
9 แห่งพระราชก าหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัที ่28) หา้มจดักจิกรรมซึ่งมกีารรวมกลุ่มกนัของ
บุคคลที่มจี านวนรวมกนัมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนจดัการอบรม สมัมนา หรอืการประชุมโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลกั โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปฏิบตัิตาม
ระเบยีบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยวธิกีารและขัน้ตอนซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุท่านทราบ
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ในหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าแนะน า หรอืค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่1/2565 ไดผ้่านทางอเีมลของบรษิทัฯ และทางไปรษณีย์ มายงัส านักงานของบรษิัทฯ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารถาม
ค าถามและตอบค าถามดงักล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบนัทกึรายงานการประชุมเกีย่วกบัค าถามและค าตอบดงักล่าว
ตามปกต ิ

บรษิทัฯ ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านเป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างดี  
ทัง้นี้ บรษิทัฯ สงวนสทิธใินการด าเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถงึการก าหนดแนวทางปฏบิตัแิละมาตรการในการ

ป้องกนัความเสีย่ง ตามแนวทางทีก่ฎหมายและ/หรอืนโยบายของหน่วยงานของรฐัทีจ่ะก าหนดขึน้ต่อไป และขอความร่วมมอื
ในการปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้มลูของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 
• บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 2,249,389,341 บาท 
• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,487,192,290 บาท 
• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,487,192,290 หุน้ 
• มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1  บาท 
บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 (Record Date)  

เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2565 
การประชุมในวนันี้มผีู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 60 ราย รวม

ทัง้สิ้น 66 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 829,518,055 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.7757 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,487,192,290 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 ่2/2565 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็ และการแนะน า 
การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้จะพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมและจะไม่มี

การสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามในวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอื
แนะน า สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 

1.1 ช่องทางการส่งค าถามระบบพมิพข์อ้ความ โดยการกดเลอืกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม พมิพ์ค าถาม
แลว้ หลงัจากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “ส่งค าถาม” เพื่อส่งขอ้ความ 

1.2 ช่องทางการส่งค าถามระบบเสยีง โดยการกดเลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม แล้วกดปุ่ ม “ไมโครโฟน” 
จากนัน้ท าการพูดค าถามทีต่อ้งการถาม เมื่อต้องการหยุดอดัเสยีงใหก้ดทีส่ญัลกัษณ์การบนัทกึเสยีง หลงัจากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “ส่ง
ค าถาม”  

หลงัจากนัน้จงึจะใหม้กีารลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ โดยบรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผู้ถอืหุน้ท่านใดที่ได้ส่งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืไดส่้งค าแนะน าล่วงหน้ามาทีบ่รษิัทฯ ก่อนวนั
ประชุม บรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามหรือชี้แจงต่อผู้ถอืหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 
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2. การออกคะแนนเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 
เน่ืองจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จงึไม่มกีารพมิพบ์ตัรลงคะแนน โดยก่อนการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
ภายหลงัทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดท้ราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บั
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 

2.5 หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนั ้น ๆ และ
การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

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

2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่2/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
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1) วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 ซึ่งบรษิัทฯ จะค านวณฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ซึ่ง
ออกเสยีงลงคะแนนทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไม่คดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่2 และวาระที ่3 ซึ่งบรษิทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง
โดยคดิจากคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชญิ นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่

9 สงิหาคม 2565 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดแลว้ ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 มรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซึง่
บรษิทัฯ ไดส่้งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าแลว้ 

คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 9 
สงิหาคม 2565 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอให้
ทีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่9 

สงิหาคม 2565 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 829,921,860 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 100 0 

รวม 829,921,960 100.00 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั (“นายอนุภทัรฯ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพจิารณา

ดงักล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างพนัธมิตรกับบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) (“AS”) ซึ่งเป็นผู้น าในการให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้น าในการให้บริการเกมส์ออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและ
สิงคโปร์ อนัดบั 2 ในมาเลเซีย และเวียดนาม ปัจจุบนั AS ให้บริการเกมส์ออนไลน์รวม 33 ประเทศ ทัง้บนระบบ PC และ 
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Mobile Phone ใน 6 ประเทศ มีทัง้ในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game  โดยให้บริการในลกัษณะ Free to Play 
และท าการขาย Item ใน Cash Shop ซึ่งเป็น platform ทีท่ าใหเ้กดิ Micro-transaction ทีเ่ป็น repeat customer จ านวนมาก ซึ่ง
ท าให้เกิดการใช้บริการ payment และฐานข้อมูลเป็นจ านวนมาก การรวม Ecosystem ของทัง้สองบริษัทเขา้ด้วยกัน ท าให้
บรษิัทฯ สามารถน าเสนอบริการต่าง ๆ ให้กบั AS ท าให้บรษิทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จาก Ecosystem มากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่
การเตบิโตของรายได ้กระแสเงนิสด และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้  

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน AS โดยลงทุนซื้อหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิจากกลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และ 
นางสาวเสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์(“กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS”) รายละเอยีดดงันี้ 

1. หุน้สามญัของ AS จ านวนไม่เกนิ 73,720,904 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.39 ของหุน้ทัง้หมดของ AS 
2. ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ AS ครัง้ที ่2 (“AS-W2”) จ านวนไม่เกนิ 33,837,554 หน่วย หรอื

คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของหุ้นทัง้หมดของ AS หลงัการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธ ิAS-W2 และ ESOP แล้ว 
ราคาหน่วยละ 13.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกนิ 456,806,979 บาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ มสีทิธแิปลงสภาพ AS-W2 
ในราคา 3.50 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 118,431,439 บาท  

โดยจากการลงทุนทัง้ 2 รายการจะมูลค่าขนาดรายการรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,828,493,786 บาท และจะท าใหบ้รษิทัฯ 
มสีดัส่วนการถอืหุน้สามญัของ AS หลงัการเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธ ิAS-W2 และ ESOP ร้อยละ 20.97 ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะท า
การช าระเงนิค่าหุน้สามญั และ AS-W2 เป็นเงนิสดจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,710,062,347 บาท ใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ช าระค่าหุ้นสามัญของ AS จ านวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น ที่ราคา 17.00 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 
1,253,255,368 บาท 

2. ช าระค่าใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของ AS ครัง้ที่ 2 (“AS-W2”) จ านวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย 
ราคาหน่วยละ 13.50 บาท รวมมลูค่าไม่เกนิ 456,806,979 บาท 

โดยด าเนินการภายใตเ้งือ่นไขดงันี้ 
1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AS และ AS-W2 

จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดจ านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,710,062,347 
บาท 

2. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิัทฯ สามาถด าเนินการใชส้ทิธแิปลงสภาพ AS-W2 ในกรณีที่ 
AS-W2 มสีถานะ In-the-money โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจในการด าเนินการใชส้ทิธิ
แปลงตามขอ้ก าหนดสทิธขิอง AS-W2 ในราคา 3.50 บาท (หรอืถ้ามกีารปรบัสทิธใินอนาคต) คดิเป็นจ านวน
เงนิไม่เกนิ 118,431,439 บาท ใหแ้ก่ AS 

3. ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน AS เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ 
โดยรายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์หรือจ าหน่ายไปของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป”) โดยมขีนาดรายการสูงสุด เท่ากบั 36.75 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน และเมื่อรวมกบัขนาดรายการรวม
รายการยอ้นหลงั 6 เดอืนของบรษิทั สิน้สุด 30 มถิุนายน 2565 มขีนาดรายการสูงสุด เท่ากบั รอ้ยละ 82.47 ตามเกณฑก์ าไร
สุทธ ิซึ่งขนาดรายการดงักล่าวเขา้เกณฑ์มากกว่ารอ้ยละ 50 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 100 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดฯ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อให้
ความเหน็ในรายการดงักล่าว ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้ือหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี  ซึ่งบรษิัท ได้ตัง้แต่งบรษิทั อวาน
การด์ แคปปิตอล จ ากดั ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ในรายการดงักล่าว  
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นายอนุภทัรฯ ไดเ้ชญิ นางสาวเบญจวรรณ ตนัตชิ านาญกุล (“นางสาวเบญจวรรณ") ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระบรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั กล่าวสรุปความเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ดงันี้ 

นางสาวเบญจวรรณ ไดช้ี้แจงความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระต่อทีป่ระชุมในรายการเขา้ลงทุนในหุน้สามญั
ของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยสรุป ดงันี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ 
1. บรษิทัฯ จะไดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และฐานลูกคา้ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตข้อง AS ซึง่จะสนับสนุนการขยายธุรกจิการช าระเงนิ (Payment) ของบรษิทัฯ 
2. การลงทุนใน AS เป็นการลงทุนในธุรกจิและอุตสาหกรรมทีม่โีอกาสเตบิโตในอนาคต และเท่าทนัยุคสมยัที่

มกีารเปลีย่นแปลงตามเทคโนโลยแีละดจิทิลั 
3. เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้

ในระยะยาว 
4. เป็นการต่อยอดธุรกจิการตลาดและสื่อดจิทิลัภายใตร้ะบบนิเวศของบรษิทัฯ โดยใชก้ลยุทธแ์ละการตลาดใน

รูปแบบเกม (Gamification Marketing) และการท าตลาดในรูปแบบระบบจดัการลูกคา้สมัพนัธห์รอืการท า
โปรแกรมความภกัด ี(Royalty Program) 

ขอ้เสยีของการเขา้ท ารายการ 
1. บรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกจิของ AS เนื่องจากการลงทุนในหุน้สามญัไม่ท า

ใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึง่อ านาจควบคุม 
2. ราคาซื้อขายหุน้สามญัของ AS และใบส าคญัแสดงสทิธขิอง AS-W2 ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มรีาคาต ่ากว่า

ราคาเขา้ท ารายการ 
3. บรษิทัฯ จะมภีาระทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ท าธุรกรรม 
ความเสีย่งของการเขา้ท าธุรกรรม 
1. ก่อนเขา้ท าธุรกรรม 

ความเสีย่งทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการจะไม่ประสบความส าเรจ็ หรอือาจเกดิความล่าชา้ 
การเขา้ท ารายการมเีงือ่นไขบงัคบัส าคญัก่อนเขา้ท ารายการ ไดแ้ก ่
(1) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม AS 
(2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เป็นที่น่าพอใจแก่บรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สถานะของบรษิทัเป้าหมายและคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนตุลาคม 2565 
ดงันัน้ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถท าใหเ้งือ่นไขบงัคบัก่อนเขา้ท ารายการส าเรจ็ลุล่วงได้ การท ารายการกจ็ะไม่

ประสบความส าเรจ็ หรอืเกดิความล่าชา้ 
2. หลงัเขา้ท าธุรกรรม 

1. ความเสีย่งผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั เนื่องจากความเสีย่ง
ทางธุรกจิของ AS 
AS มคีวามเสีย่งจากการประกอบธุรกจิ ดงันี้  
1) ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความส าเร็จของเกมออนไลน์ที่  AS ได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิแ์ละเปิด

ใหบ้รกิาร ซึง่มลูค่าการลงทุนเริม่ตน้ (Initial Investment) มจี านวนค่อนขา้งสงู  
2) ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตและการเช่าศูนยข์อ้มลูอนิเตอรเ์น็ต (Internet Data 

Center) เพื่อใช้ในการตดิตัง้เครื่องแม่ข่าย (Server) และเช่าวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง 
(Bandwidth) จากผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

3) ความเสีย่งจากการไม่ไดเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิแ์ละ/หรอืเป็นผูพ้ฒันาเกมออนไลน์ดว้ยตนเอง และ  
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4) ความเสีย่งดา้นการละเมดิลขิสทิธิเ์กมออนไลน์ โดยผูป้ระกอบการบางรายลกัลอบน าเขา้โปรแกรม
ออนไลน์ที่ AS ได้รบัลิขสิทธิ ์เพื่อน ามาติดตัง้บนเครือข่ายแม่ (Server) และเปิดให้บริการผ่าน
เครอืขา่ย (Network) ของตนเองในอตัราค่าบรกิารต ่ากว่า 

ดงันัน้ ความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิของ AS ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ AS และ
ท าใหผ้ลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวงั 

2. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิารในการด าเนินธุรกจิ 
a. เนื่ องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AS ได้แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นบุคคลที่มีความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบนัเทงิในการด าเนินกจิการของ  AS 
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ เขา้ท ารายการในครัง้นี้ จะท าใหส้ดัส่วนผูถ้อืหุน้ของ
นายปราโมทย์ สุดจติพร ลดลงจากเดมิ ซึ่งการลดอ านาจในการมส่ีวนได้เสยีในการบรหิารจดัการ
ดงักล่าว อาจท าใหเ้กดิความเสี่ยงทีจ่ะท าใหป้ระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ลดลงเช่นเดยีวกนั 

3. ความเสีย่งทีก่ารประสานธุรกจิระหว่างองคก์ร (Synergy) ไม่เป็นไปตามแผน 
a. เนื่ องจากบริษัทฯ มีแผนการด าเนินการขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมทัง้การสร้างระบบนิเวศ 

(Ecosystem) ร่วมกบัพนัธมติร หากการด าเนินขยายกจิการของบรษิทัฯ หยุดชะงกัหรอืไม่เป็นไป
ตามแผน แผนด าเนินการของบริษัทฯ และ AS ซึ่งมีแผนในการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการแก่กนัและกนั 

4. ความเสีย่งจากการไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั
ของ AS รวมถงึการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของ AS เนื่องจากไม่สามารถเบกิ
ถอนสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ไม่ไดร้บัอนุมตักิารออกหุน้กู้ 
a. เงนิสดทีต่อ้งใชเ้พื่อเขา้ท ารายการครัง้นี้รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,828.49 ล้านบาท โดยแหล่งเงนิทุนทีใ่ช้

ในการเขา้ท าธุรกรรมจะมาจากกระแสเงนิสดจากการออกหุน้กู้ในวงเงนิเสนอขาย 1,000 ล้านบาท 
รวมไปถงึการขอกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิอื่น ๆ อย่างไรกด็ ีหากบรษิทัฯ ไม่สามารถออกและเสนอ
ขายหุน้กู้หรอืเบกิถอนสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ จะไม่มแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอเพื่อเขา้ท า
รายการ 

จากการวเิคราะห์ขอ้ด ี- ขอ้เสยีและความเหมาะสมของราคาการเขา้ท ารายการได้มา ซึ่งสนิทรพัย์หุ้นสามญัและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ AS ที่ปรึกษาการทางเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี้มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มคี าถามจากผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
ค าถามจากนายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าการเขา้ซื้อหุน้ของ AS 

ทางบรษิทัมกีารจดัท า Tender Offer หรอืไม่อย่างไร 
นายอนุภทัรฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ส าหรบัการท า Tender Offer ของ AS นัน้ สบืเนื่องจากทางคณะกรรมการมมีติ

อนุมตักิารท ารายการ แบ่งออกเป็น 3 รายการ ดงันี้  
1. กรณีทีบ่รษิทัท าการซื้อหุน้สามญัเพยีงอย่างเดยีวจะส่งผลใหส้ดัส่วนของการถอืหุน้ของบรษิทัเป็นรอ้ยละ 15.70  
2. กรณีที่บริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และภายใต้มีการใช้สิทธิ AS-W2 และ ESOP ทัง้หมด จะส่งผลให้

สดัส่วนของการถอืหุน้ของบรษิทัเป็นรอ้ยละ 20.97 
3. กรณีทีไ่ม่มผีูม้าใชส้ทิธแิปลงสภาพจะส่งผลใหส้ดัส่วนของการถอืหุน้ของบรษิทัเป็นรอ้ยละ 21.98  
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ซึ่งจะเหน็ไดว้่าทางบรษิทัยงัไม่ถอืหุน้ในสดัส่วนเกนิรอ้ยละ 25 ซึ่งไม่มหีน้าทีท่ีจ่ะต้องจดัท า Tender Offer และหาก
ทางบรษิทัมคีวามประสงคจ์ะเขา้ลงทุนใน AS เพิม่เตมิจะด าเนินการปฏบิตัติามหลกัเกณฑต์่อไป  

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอให้
ทีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 829,921,860 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 100 0 

รวม  829,921,960  100.00 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท  
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ ชี้แจง

ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้มีมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทฯ ไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการต่าง ๆ ของบรษิทัฯ มคีวามต่อเนื่อง เสรมิความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิ และ
การลงทุนในอนาคตนัน้ บรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะแก้ไขวงเงนิในการออกหุน้กู้ จากวงเงนิเดมิ “ไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท” เป็น
วงเงินใหม่ “ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท” เพื่อให้สามารถรองรบัความต้องการในการใช้เงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนที่มตี้นทุนต ่าที่
เพิม่ขึน้ของบรษิทัฯ 

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบรษิัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกบัความต้องการใช้เงนิของบรษิัทฯ รวมถึงสภาวะตลาด 
บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะออกหุน้กูโ้ดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใช้ช าระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทัง้
จ านวน หรอืบางส่วนของบรษิทัฯ และเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
และสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอืเงนิลงทุนในธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทของหุ้นกู้ หุน้กูทุ้กประเภท ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราวและปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สกลุเงิน สกุลเงนิบาท และ/หรอื สกุลเงนิต่างประเทศในจ านวนเทยีบเท่า 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ภายในวงเงนิ 5,000 ล้านบาท (จากเดิม 3,000 ล้านบาท) หรือในสกุลเงนิอื่นในจ านวนที่
เทยีบเท่า ทัง้นี้ บรษิัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กู้เพิม่เตมิ และ /หรอื ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุน้กู้เดมิทีม่กีารไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงนิดงักล่าว โดยหุ้นกู้ที่
บรษิทัฯ ออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 
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อตัราดอกเบีย้ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้ 
หรอืตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทัง้นี้ ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อายุหุ้นกู้ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุ้นกู้ 
หรอืตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทัง้นี้  ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มผีล
ใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรอื ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดยีวกนัหรอืหลาย
คราว และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ใหแ้ก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอื ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรอื ผู้
ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดยีวกนัหรอืต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /
หรอื ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อก
และเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

ตลาดรอง บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรอืตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

ก า ร ไ ถ่ ถ อ น ก่ อ น
ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กู้คนืก่อนก าหนด บรษิัทฯ มหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ า น า จ ก า ห น ด
รายละเอียดอ่ืน ๆ  

ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอี านาจดงันี้ 
1) ก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ หลกัประกนั สกุลเงนิ 

จ านวนเงนิ อตัราดอกเบีย้ อายุ มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงนิ การ
แต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจดัสรร และ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอื สถาบนัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอื่น
ใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่
เหน็สมควร 

3) น าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond 
Market Association) หรือตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอ านาจ
ด าเนินการขออนุญาตเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินอื่นใดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไขสญัญา และ /หรอื เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้
ขอ้มูล ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง
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กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
จ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอให้
ทีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท 

วาระนี้ จะต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารขยายวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้น

บาท โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  827,596,660 99.7189 
ไม่เหน็ดว้ย 2,332,300 0.2810 
งดออกเสยีง 0 0 

รวม  829,928,960  100.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไวใ้น

หนังสอืเชญิประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชุมตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 105 

วรรค 2 ก าหนดไวว้่าเมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม
แลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ 
หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อประธานฯ ว่าไม่มผีูใ้ดเสนอวาระอื่นๆ อย่างไรกด็ ีมผีูถ้อืหุน้ส่งค าถาม ดงันี้ 
 นายประสาน เกดิอยู่ เป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามทมีบรหิารว่า จากการทีบ่รษิทัเขา้ไปถอืหุน้
ในบรษิทัต่าง ๆ เช่น AIT TSR MSC AS นัน้ ท่านมมีุมมองว่าไดท้ าให ้Ecosystem ของบรษิทัสมบูรณ์แล้วกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์และ
บรษิทัเหล่านี้จะส่งผลอย่างกา้วกระโดดไดเ้มื่อไหร่และอย่างไร 
 นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีในฐานะประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ชี้แจงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ส าหรบัการลงทุนใน AIT และ TSR 
รวมถงึการลงทุนใน AS นัน้ ตามเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัสบาย ผูบ้รหิารมมีุมมองว่า Ecosystem ของบรษิทัจะถูกเตมิเตม็ 
ยกตวัอย่างเช่น TSR จะเสรมิสรา้งช่องทางในการจดัจ าหน่ายของกลุ่มสบาย และครอบคลุมจ านวนลูกคา้ทีท่าง TSR มอียู่ 1.5 
ลา้นครวัเรอืน ซึง่ทางบรษิทัมแีผนการพฒันาตวัสนิคา้และบรกิารเพิม่เตมิจากเครื่องกรองน ้า เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าและยงัรวมไป
ซึ่ง Smart Home Product ต่าง ๆ ผ่านช่องทางของ TSR ซึ่งบรษิัทสามารถเหน็ผลในช่วงไตรมาส 4 และการเตบิโตรายได้
เป็นนัยยะส าคญัในช่วงไตรมาส 1 ซึง่ปัจจุบนัทางบรษิทัมกีารพฒันาบุคคลากรภายในองค์กรใหม้กีารประสานงานภายในกลุ่ม
และสามารถใช ้Network ของกลุ่มบรษิทัสบาย ทีม่ ีEcosystem ไดอ้ย่างเตม็ที ่
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ส าหรบั AIT ทางผูบ้รหิารและกรรมการอยู่ระหว่างการปรกึษาหารอืกบัทางผูบ้รหิารและกรรมการของทาง AIT เพื่อ
หาแนวทางในการร่วมมอืกนัระหว่างธุรกจิ โดยจะมกีารใชส้ทิธ ิAIT-W2 ในช่วงสปัดาหน์ี้โดยจะท าใหบ้รษิทัมหีุน้ของ AIT อยู่
ที ่170 ล้านหุน้ ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทัเขา้ถงึลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานของรฐั โดยใชเ้ครอืข่ายหรอืความสมัพนัธ์ทีท่าง AIT มเีพื่อ
ผลกัดนัใหส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัขยายกวา้งมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหย้อดขายและรายไดข้องบรษิทัเตบิโตในช่วงไตรมาส 4 
และไตรมาส 1 ในปีถดัไป 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถอืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัจะเป็น Holding Company 
หรอืไม่ เนื่องจากบรษิทัมกีารเขา้ถอืหุน้ในหลายบรษิทั 

นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ีชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ในอนาคตอนัใกลบ้รษิทัจะมกีารปรบัโครงสรา้งของธุรกจิใหม้มีุมมองใน
ภาพธุรกจิทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะเป็นไปในทศิทาง Holding Company ที่ม ีCommerce Platform ที่ให้บรกิารในเรื่องของ 
Lifestyle ของลูกคา้ทีอ่ยู่ใน Ecosystem ของบรษิทั 

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 
 ลงชื่อ ……………………………….…..........ประธานทีป่ระชุม 
 (นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
  

ลงชื่อ………………………………  
(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์  

เลขานุการบรษิทั  
ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ  

 


