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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2565 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 3/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุมเมื่อ 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั ้น  
โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
1) นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

    ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานกรรมการบรหิาร 
3) นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4) นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5) นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / รองประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /ประธาน

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

งานพาณิชยแ์ละการลงทุน  
7) นายวชริธร คงสุข กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานเซอรว์สิเซสและกฎหมาย 
8) นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี กรรมการ 
9) นายแพทยฆ์นทั ครุธกลู กรรมการ /กรรมการอสิระ 

ผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1) นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 
2) นายอนุภทัร ศรสีุวรรณชยั  ผูจ้ดัการสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 
3) นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์ เลขานุการบรษิทั 

 

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.  

ก่อนเริม่การประชุม นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์เลขานุการบรษิทัฯ ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดช้ีแ้จง
ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  บรษิัทฯ จงึได้จดัการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2565 เป็นการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยวธิกีาร และขัน้ตอนซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทราบ
ในหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าแนะน า หรอืค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่3/2565 ไดผ้่านทางอเีมลของบรษิทัฯ และทางไปรษณีย์ มายงัส านักงานของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารถาม
ค าถามและตอบค าถามดงักล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบนัทกึรายงานการประชุมเกีย่วกบัค าถามและค าตอบดงักล่าว
ตามปกต ิ

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

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้มลูของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

• บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 2,249,389,341 บาท 

• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,492,255,147 บาท 

• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,492,255,147 หุน้ 

• มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ  1  บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2565 (Record Date)  
เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2565 

การประชุมในวนันี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 49 ราย รวม
ทัง้สิ้น 53 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 747,467,841 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0898 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,492,255,147 หุน้ ดงันัน้ จงึครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 43 ซึง่ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้
ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้
ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ จงึจะเป็นครบองคป์ระชุม 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ทีป่ระชุมทราบว่าเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบักจิการทีด่ใีนส่วนของล าดบั
วาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเห็นหรอืการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีง 
รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่3/2565 
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

1. ล าดบัระเบยีบวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็ และการแนะน า 

การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้จะพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ตามล าดบัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมและจะไม่มี
การสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้น 
หรอืผูร้บัมอบฉันทะซกัถามในวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอื
แนะน า สามารถกระท าได ้2 ชอ่งทาง ดงันี้ 

1.1 ช่องทางการส่งค าถามระบบพมิพ์ขอ้ความ โดยการกดเลอืกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม พมิพ์ค าถาม
แลว้ หลงัจากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “ส่งค าถาม” เพือ่ส่งขอ้ความ 

1.2 ช่องทางการส่งค าถามระบบเสยีง โดยการกดเลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม แลว้กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” 
จากนัน้ท าการพูดค าถามที่ต้องการถาม เมื่อต้องการหยุดอดัเสยีงให้กดที่สญัลกัษณ์การบนัทกึเสยีง หลงัจากนัน้ให้กดปุ่ ม  
“ส่งค าถาม”  

หลงัจากนัน้จงึจะใหม้กีารลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ โดยบรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 
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ส าหรบัผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ด้ส่งขอ้ซกัถาม แสดงความคดิเหน็หรอืไดส้่งค าแนะน าล่วงหน้ามาที่บรษิทัฯ ก่อนวนั
ประชุม บรษิทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามหรอืชี้แจงต่อผูถ้ือหุน้ที่สอบถามในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 

2. การออกคะแนนเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ 

เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จงึไม่มกีารพมิพบ์ตัรลงคะแนน โดยก่อนการ
ลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เขา้ร่วมประชุมทราบเกี่ยวกบัมติและการนับคะแนนเสยีงของแต่ละวาระ 
ภายหลงัทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไดท้ราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บั
มอบฉนัทะ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ภายใตข้อ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 45 

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนผา่นระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็น
การลงคะแนนเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิกีารหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง ออก
จากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เหน็ด้วยใน
วาระนัน้ ๆ 

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

2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระท าได้โดยการกดปุ่ ม ”การ
ลงคะแนน” เพื่อเลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีงตามทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยปุ่ มที่
ปรากฏอยูบ่นหน้าจอของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมทีัง้หมด 3 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ดว้ย 2. ไมเ่หน็ดว้ย 3. งดออกเสยีง 

2.5 หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนั ้น ๆ และ
การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2.6 ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมเีวลาในการออกเสยีงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทหีลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการ
ออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมกีารสอบถามอีกครัง้ว่า ยนืยนัการลงคะแนน
หรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถ
ด าเนินการได ้ดว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ และเมื่อมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรอืเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได ้หลงัจากนัน้จะมกีารประกาศผลของการออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบต่อไปโดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระ
ก่อนเสรจ็สิน้การประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง  
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2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่3/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (หรอื “พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1) วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่1 ซึ่งบรษิทัฯ จะค านวณฐานเสยีงโดยคดิเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นซึ่ง
ออกเสยีงลงคะแนนทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านัน้ โดยไมค่ดิรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

2) วาระที่ต้องผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ วาระที ่2 และวาระที ่3 ซึ่งบรษิทัฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง
โดยคดิจากคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผูด้ าเนินการประชุมได้เชญิ นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุม 
(“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัและเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่3/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 2/2565 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 2/2565 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อ
วนัที่ 28 กันยายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2565 มีรายละเอียดปรากฏตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซึง่บรษิทัฯ ไดส้่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่28 
กนัยายน 2565 ไดม้กีารบนัทกึไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 

วาระนี้จะตอ้งลงคะแนนเสยีงอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
28 กนัยายน 2565 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 747,285,841 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 182,000 0.0000 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
รวม 747,467,841 100.0000 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) ชุดเดิม 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัร ศรสีุวรรณชยั (“นายอนุภทัรฯ”) ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณา
ดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 
2565 ที่ผ่านมา ได้มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ ด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) มรีายละเอยีดดงันี้ 

จ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธทิีอ่อกและเสนอขาย 

ไมเ่กนิ 40,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 
ระยะเวลาการเสนอขาย บรษิทัฯ จะเสนอขายใบส าคญัแสงสทิธ ิทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ยภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญั 2565  
อายขุองใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(บรษิทัฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธ ิและ
ไม่มขีอ้ก าหนดเรยีกให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธ ิใช้สทิธกิ่อนครบก าหนด) ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะ
เสนอขายหุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ตามอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

อตัราการใชส้ทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ านวน 1 
หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (เวน้แต่
กรณีปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใชส้ทิธ ิ 38.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ การใชส้ทิธทิุกไตรมาส  

เริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกได ้เมือ่ครบก าหนดอาย ุ1 ปี 
การใชส้ทิธปีิแรกได ้40% ของทีไ่ดร้บัจดัสรร และส่วนทีเ่หลอืใชไ้ดห้ลงัจากครบก าหนดอายปีุที ่2  
ทัง้นี้ วนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย คอื วนัท าการวนัสุดทา้ยก่อนวนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิ
มอีายุครบ 3 ปีนับจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยตรง
กบัวนัหยดุท าการของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดวนัใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบรษิัทฯ มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มบรษิัทอย่างมนีัยส าคญัและมกีารออกหุ้นให้แก่
บรษิทัฯ หรอืนักลงทุนทีม่ศีกัยภาพร่วมลงทุนกบับรษิทัฯ เพื่อความเหมาะสม และเกดิแรงจูงใจต่อพนักงานในการใชส้ทิธแิปลง  
SABUY-WC จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิก SABUY-WC ชุดเดิม ที่เคยเสนอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัยิกเลกิ SABUY-WC ชุดเดมิ ทีเ่คย
เสนอใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 
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ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบุคคลใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็
หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอให้
ที่ประชุมลงมติอนุมตัิการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ชุดเดมิ  

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสยีงอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 
ชุดเดมิ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 747,369,941 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,200 0.0131 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม 747,468,141 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ จ านวน 1 ท่าน รวม 300 หุ้น รวมมผีูถ้อืหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 54 ราย รวม 747,468,141 หุน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ ชีแ้จง
ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่คีวามตัง้ใจใน
การท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บรษิัทฯ และผูถ้อืหุ้น และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ให้กรรมการและพนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่มคีุณค่าต่อบรษิทัฯ ให้ท างานกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกจิและเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ รวมทัง้เป็นการรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างานใหท้ างาน
กับบริษัทฯ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มีวตัถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง 
ความเจริญให้แก่บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ชุดใหม ่จ านวนไมเ่กนิ 40,000,000 หน่วย 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ชุดใหม ่ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  

จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีออกและเสนอขาย 

ไมเ่กนิ 40,000,000 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 
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ระยะเวลาการเสนอขาย บรษิทัฯ จะเสนอขายใบส าคญัแสงสทิธ ิทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญั ครัง้ที่ 3/2565 

อายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

3 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(บรษิทัฯ จะไมข่ยายอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ
ไม่มขีอ้ก าหนดเรยีกให้ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิใช้สทิธกิ่อนครบก าหนด ) ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะ
เสนอขายหุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ตามอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

อตัราการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ านวน 1 
หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (เวน้แต่
กรณีปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใช้สิทธิ 18.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ การใชส้ทิธทิุกไตรมาส  
เริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกได ้เมือ่ครบก าหนดอาย ุ1 ปี 
การใชส้ทิธปีิแรกได ้40% ของทีไ่ดร้บัจดัสรร และส่วนทีเ่หลอืใชไ้ดห้ลงัจากครบก าหนดอายปีุที ่2 
ทัง้นี้ วนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย คอื วนัท าการวนัสุดท้ายก่อนวนัที่ใบส าคญัแสดง
สทิธ ิมอีายุครบ 3 ปีนับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้
สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดวนัใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัท า
การก่อนหน้า 

และพจิารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั ช่ือ- นามสกลุ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีได้รบัจดัสรรครัง้ท่ี 2 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ได้รบัจดัสรรครัง้ท่ี 3 

1 นายวริชั มรกตกาล 2,000,000 4,000,000 
2 นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล 1,250,000 1,500,000 
3 นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 1,100,000 1,250,000 
4 นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 900,000 1,000,000 
5 นายวชริธร คงสุข 900,000 1,250,000 
6 นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 900,000 900,000 
7 นางอุมาวด ีรตันอุดม 700,000 1,000,000 
8 นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ ี - 900,000 
9 นายฆนัท ครุธกูล - 900,000 
  ดร.นปกรณ์ กลิน่ทอง 700,000 - 
  รวมจดัสรรให้กรรมการ 8,450,000 12,700,000 
    
 จ านวนจดัสรรทัง้หมด 29,500,000 40,000,000 

 % จดัสรรใหก้รรมการต่อทัง้หมด 28.64% 31.75% 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนุมตัิ การออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-
WC) ชุดใหม ่
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ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมติอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ชุดใหม ่ซึง่ไดม้กีารปรบัราคาการใชส้ทิธจิาก 38 บาทต่อหุน้ เหลอื 
18 บาทต่อหุน้ จ านวน 40,000,000 หน่วย 

วาระนี้ จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ชุดใหม่ โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 747,372,341 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,300 0.0131 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม 747,470,641 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ จ านวน 1 ท่าน รวม 2,500 หุน้ รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 55 ราย รวม 747,470,641 หุน้ 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายท่ี
ได้รบัการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัย์ทัง้หมดท่ีเสนอขาย จ านวนไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย ซ่ึงได้แก่ นายวิรชั มรกตกาล (ภายใต้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จ านวน 
40,000,000 หน่วย) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายวริชั มรกตกาล เป็นกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทฯ รวมถึงด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารของบรษิทัย่อย ได้แก่ บมจ.พลสัเทค อนิโนเวชัน่ บรษิทั เวนดิ้ง พลสั จ ากดั และ บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั ซึ่งได้
แสดงผลงานการบรหิารจดัการ รวมถงึผลกัดนัโครงการต่าง ๆ และเป็นผูท้ีม่สี่วนเป็นอย่างมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโต
ของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีและเป็นผูท้ีท่ างานใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ เหน็สมควรออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC 
จ านวน 40,000,000 หน่วย) 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิ การออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร รายทีไ่ดร้บัการจดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมด
ทีเ่สนอขาย จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย ซึง่ไดแ้ก่ นายวริชั มรกตกาล (ภายใตก้ารออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC 
ชุดใหม ่จ านวน 40,000,000 หน่วย) 
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ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ให้ที่ประชุมลงมตอินุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผูบ้รหิาร รายที่ได้รบั 
การจดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัย์ทัง้หมดทีเ่สนอขาย จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย ซึ่งไดแ้ก่ นายวริชั  
มรกตกาล (ภายใตก้ารออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ชุดใหม ่จ านวน 40,000,000 หน่วย) 

วาระนี้ จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่

กรรมการ และผูบ้รหิาร รายทีไ่ดร้บัการจดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย 
จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ซึ่งได้แก่ นายวิรชั มรกตกาล (ภายใต้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SABUY-WC ชุดใหม่ จ านวน 40,000,000 หน่วย) ใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 744,970,079 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,300 0.0131 
งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม 745,068,379 100.0000 
หมายเหตุ : คุณวริชั มรกตกาล ซึ่งถอืหุ้น จ านวน 2,402,262 หุ้น เป็นผูท้ี่มสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษ จงึไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5  พิจารณาการจดทะเบียนลดทุนท่ียงัไม่ช าระ  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บรษิัทจะเพิม่ทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิม่ขึ้นได้ เมื่อหุ้นทัง้หมดได้
ออกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิคา่หุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่ หุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนั ้นเป็นหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลง
สภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพื่อรองรบั
การเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได ้และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้บรษิทัฯ จงึตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,155,510,691 บาท โดยการตดัหุน้
ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทั ทัง้หมดจ านวน 93,878,650 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ก่อนทีจ่ะด าเนินการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก่ 

1) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ชุดเดมิ จ านวน 40,000,000 
หุน้ 

2) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 53,878,650 หุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่ควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนทีย่งัไมช่ าระ 



 

10 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนทีย่งัไมช่ าระ 

วาระนี้ จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตักิารจดทะเบยีนลดทุนทีย่งัไม่ช าระ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ 

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 747,372,341 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,200 0.0131 
งดออกเสยีง 100 0.0000 

รวม 747,470,641 100.0000 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนลดทุนท่ียงัไม่ช าระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากการพจิารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 93,878,650 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิ จ านวน 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 2,155,510,691 บาท โดยการลดหุน้สามญัเพิม่ทุน 
จ านวน 93,878,650 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จงึมคีวามจ าเป็นทีท่ีป่ระชุมจะตอ้งพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,155,510,691 บาท  (สองพนัหนึ่งรอ้ยหา้สบิหา้ลา้นหา้แสนหนึ่งหมืน่หกรอ้ย
เกา้สบิเอด็บาท) 

  แบ่งออกเป็น 2,155,510,691 หุน้ (สองพนัหนึ่งรอ้ยหา้สบิหา้ลา้นหา้แสนหนึ่งหมืน่หกรอ้ย
เกา้สบิเอด็หุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น :  
  หุน้สามญั 2,155,510,691 หุน้ (สองพนัหนึ่งรอ้ยหา้สบิหา้ลา้นหา้แสนหนึ่งหมืน่หกรอ้ย

เกา้สบิเอด็หุน้)  
  หุน้บุรมิสทิธ ิ- หุน้ ( - ) ” 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนลดทุนทีย่งัไมช่ าระ  

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนลดทุนทีย่งัไมช่ าระ 

วาระนี้ จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
ลดทุนทีย่งัไมช่ าระ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 747,372,341 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,200 0.0131 
งดออกเสยีง 100 0.0000 

รวม 747,470,641 100.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากบรษิทัฯ มแีผนในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ชุดใหม่ จ านวน 40,000,000 หุน้ เพื่อ
รองรบัโครงการดงักล่าว บรษิทัฯ จงึต้องมกีารพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน จ านวน 40,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 
บาท จ านวน 40,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 2,155,510,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
2,195,510,691 บาท 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่ควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

วาระนี้ จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 



 

12 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 747,372,341 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,200 0.0131 
งดออกเสยีง 100 0.0000 

รวม 747,470,641 100.0000 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากการพจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 40,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จ านวน 2,195,510,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 2,195,510,691 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 
เพิม่ทุน จ านวน 726,335,581 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามทีท่ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินวาระที่ 7 ขา้งต้น จงึมี
ความจ าเป็นที่ทีป่ระชุมจะต้องพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน  2,195,510,691 บาท (สองพนัหนึ่งร้อยเก้าสบิห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหก
รอ้ยเกา้สบิเอด็บาท) 

  แบ่งออกเป็น 2,195,510,691 หุน้ (สองพนัหนึ่งร้อยเก้าสบิห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหก
รอ้ยเกา้สบิเอด็หุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น :  
  หุน้สามญั 2,195,510,691 หุน้ (สองพนัหนึ่งร้อยเก้าสบิห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหก

รอ้ยเกา้สบิเอด็หุน้)  
  หุน้บุรมิสทิธ ิ- หุน้ ( - ) ” 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน  

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

วาระนี้ จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 747,372,341 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,200 0.0131 
งดออกเสยีง 100 0.0000 

รวม 747,470,641 100.0000 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทัรฯ ชี้แจงรายละเอยีดของวาระเพื่อพจิารณาดงักล่าว โดย นายอนุภทัรฯ 
ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า สบืเนื่องจากวาระที ่7 (ในกรณีทีไ่ดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) บรษิทัฯ เสนอจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนเพือ่รองรบัการออกเสนอขาย SABUY-WC ชุดใหม ่จ านวน 40,000,000 หุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็วา่ควรน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม ่หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบุคคลใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระ ประธานฯ จงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

วาระนี้ จะตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

การออกเสียง คะแนน (เสียง) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 747,372,341 99.9868 
ไมเ่หน็ดว้ย 98,200 0.0131 
งดออกเสยีง 100 0.0000 

รวม 747,470,641 100.0000 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไว้
ในหนงัสอืเชญิประชุม โดยการเสนอเรือ่งอื่นใดนัน้ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชุมตาม  พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากัดฯ มาตรา 
105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัด
ประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
เรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้
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ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมวา่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ 
หรอืมคี าถามทีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

ผูถ้อืหุน้รายนางชญาดา ไมส้นธิ ์สง่ค าถามผา่นระบบการประชุมมา ดงันี้  

1. สอบถามผูบ้รหิารเรื่องการทีท่มีงานทีเ่ก่งมาท างาน แต่ราคาหุน้กลบัลดลงต่อเนื่องทัง้ปี จนท าใหถ้งึจุดต ่าสุดใน
รอบปี อยากทราบวา่ผูบ้รหิารมองว่าเป็นปัญหาหรอืไม ่และผูบ้รหิารตระหนกัถงึเรือ่งนี้หรอืไม่ 

นายวริชั มรกตกาล กรรมการ ตอบค าถามนี้ว่า การปรบัลงของราคาหุน้เป็นกลไลของตลาด อย่างไรกด็ผีูบ้รหิาร
ตระหนกัถงึเรือ่งนี้ และจะมุง่มัน่ในการสรา้งปัจจยัพืน้ฐาน ของบรษิทัใหแ้ขง็แกรง่ต่อไป 

2. ผลประกอบการไตรมาสที ่4 เป็นอยา่งไร จะมกี าไรจากการด าเนินงานทีม่ไิดม้าจากการลงทุนหรอืไม่ 

นายวริชั มรกตกาล กรรมการ ตอบค าถามนี้วา่ ปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัจากการเตบิโตจากการลงทุนนัน้ ก าไรจาก
การด าเนินงานไตรมาสเทยีบไตรมาส และรายปีเทยีบปีนัน้เตบิโตอย่างต่อเนื่อง หากน าค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการเขา้ลงทุน
ออกไป จะพบว่ามกี าไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนก าไรจากการลงทุนเป็นไปตามมาตฐานทางบญัชทีี่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ประเภทของการลงทุน ซึ่งบางส่วนต้องมีการ Mark to Market ซึ่งต้องรับรู้ทัง้ทางด้านก าไรและขาดทุน อย่างไรก็ดี 
ปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องและมัน่ใจว่าจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละก าไรตามทีไ่ดน้ าเสนอต่อตลาดและ
นักวเิคราะห์ไป เป้าหมายรายไดท้ัง้ปี 5 พนัล้านยงัอยู่ในส่วนที่สามารถท าได ้และบรษิทัมหีลายธุรกจิยงัคงสร้างก าไร เช่น 
ธุรกจิ Drop Off  

ฝ่ายจดัการยงัคงท าสิง่ทีด่ทีีสุ่ดคอืการสรา้งปัจจยัพืน้ฐาน ส่วนเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ผูบ้รหิารกย็งัคง
ใหค้วามส าคญัเรือ่งผลประกอบการทีส่่งผลต่อราคาหุน้ดว้ย 

ส าหรบัค าถามการตัง้ Holding นัน้ ก าลงัรอผลการศกึษาจากทีป่รกึษาและจะน ามาพจิารณาในคณะกรรมการบรษิทั
ตน้ปีหน้า และน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้ไดใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้หรอือาจจะเรว็กวา่นัน้ 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น
เพิม่เตมิหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และปิด
การประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 11.11 น. 

 

 ลงชือ่ ……………………………….…..........ประธานทีป่ระชุม 
 (นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
  

ลงชือ่………………………………  
(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์  

เลขานุการบรษิทั  
ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม  

 


