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รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 4/2565 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 
การประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 4/2565 ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประชุมเมื่อ 

วนัพฤหสับดทีี ่16 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้  
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 าหนดค่าตอบแทน / 

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

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
6) นายวริชั มรกตกาล กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

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

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1) นายณรงคช์ยั ว่องธนะวโิมกษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 
2) นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั ผูจ้ดัการสายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 
3) นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์  เลขานุการบรษิทั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั ติลลิกีแอนดกิ์บบินส ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บุญ หุน้ส่วน 
2) นายกรนิทรว์ชิช ์โอลเีวอะโร ทนายความอาวุโส 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมจากบริษทั แอดไวเซอร่ี แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
1) นายพรพุทธ รจิริวนิช   กรรมการผูจ้ดัการและหุน้ส่วน 

เร่ิมประชุม เวลา 15.00 น.  
ก่อนเริม่การประชุม นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย์ เลขานุการบรษิทัฯ ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดช้ี้แจง

ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในปัจจุบนั บริษัท ฯ จึงได้จดั 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
โดยมีผู้ให้บริการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
ผูด้ าเนินการตามวธิกีาร และขัน้ตอนซึ่งไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทราบในหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
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ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าแนะน า หรือค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 4/2565 ได้ผ่านทางอีเมลของบรษิทัฯ และทางไปรษณีย์มายงัส านักงานของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะจดัใหม้ ี
การถามค าถามและตอบค าถามดงักล่าวในการประชุม และจะด าเนินการบนัทกึรายงานการประชุมเกีย่วกบัค าถามและค าตอบ
ดงักล่าวตามปกต ิ

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้มลูของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 
• บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 2,195,510,691.00 บาท 
• ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,605,985,848.00 บาท 
• แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,605,985,848 หุน้ 
• มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ                       1 บาท 
บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 4/2565 (Record Date)  

เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2566 
การประชุมผู้ถือหุ้นในวนันี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน  

51 ราย รวมทัง้สิน้ 62 ราย นับจ านวนหุน้ได ้934,699,260 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.2009 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บริษัทฯ จ านวน 1,605,985,848 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ว่า  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ จงึ
จะเป็นองคป์ระชุม 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบักจิการทีด่ ีผูด้ าเนินการประชุม
จงึไดช้ีแ้จงในส่วนของล าดบัวาระการประชุม การซกัถาม การแสดงความคดิเหน็และการแนะน า วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนเสียง รวมทัง้รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2565 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

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

การสลบัวาระการประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 
หรือผู้รบัมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และ/หรอืแนะน า สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 

1.1 ช่องทางการส่งค าถามระบบพมิพข์อ้ความ โดยการกดเลอืกวาระทีต่้องการสอบถามค าถาม พมิพค์ าถามแลว้ 
หลงัจากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “ส่งค าถาม” เพื่อส่งขอ้ความ 

1.2 ช่องทางการส่งค าถามระบบเสยีง โดยการกดเลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม แล้วกดปุ่ ม “ไมโครโฟน” 
จากนัน้ท าการบนัทกึเสยีงค าถามทีต่อ้งการถาม เมื่อตอ้งการหยุดบนัทกึเสยีงใหก้ดทีส่ญัลกัษณ์การบนัทกึเสยีง หลงัจากนัน้ให้
กดปุ่ ม “ส่งค าถาม”  

หลังจากนั ้นจึงจะมีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือ  
ผูร้บัมอบฉนัทะในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้ 

ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งขอ้ซักถาม ความคิดเห็น หรือค าแนะน าล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม 
บรษิัทฯ จะตอบขอ้ซกัถามหรอืชี้แจงต่อผู้ถอืหุน้ที่ใหค้วามคดิเหน็ หรอืค าแนะน าในแต่ละระเบยีบวาระภายหลงัการน าเสนอ
ขอ้มลูในแต่ละวาระครบถว้นแลว้เช่นกนั 
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2. วธิกีารออกคะแนนเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนเสยีง 
เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จงึไม่มกีารพมิพ์บตัรลงคะแนน โดยก่อน 

การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบเกี่ยวกบัมตแิละการนับคะแนนเสยีงของ
แต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้ นและ 
ผูร้บัมอบฉนัทะปฏบิตัติามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ หรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บั
มอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี้ เว้นแต่  
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็น
การลงคะแนนเสยีงของคสัโตเดยีน (Custodian) โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิกีารหกัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงออกจาก
จ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม และคะแนนส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

2.3 ส าหรบักรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสยีงไวล่้วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ะนับคะแนนเสยีงตาม
ความประสงค์ของผูม้อบฉันทะรายนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูร้บัมอบฉันทะจงึไม่ต้องออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม แต่ถ้าผูม้อบฉันทะ
ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมต ิ
ในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด 
ผูร้บัมอบฉนัทะจะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัระเบยีบวาระนัน้ ๆ ไดต้ามสมควร ทัง้นี้ ตามขอ้ความทีร่ะบุใน
หนังสอืมอบฉนัทะทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4 ในการออกเสยีงลงคะแนนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Voting) สามารถกระท าไดโ้ดยการกดปุ่ มทีป่ระสงค์
จะออกเสยีงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยปุ่ มทีป่รากฏอยู่บนหน้าจอของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมทีัง้หมด 3 ปุ่ ม 
คอื 1. เหน็ดว้ย 2. ไม่เหน็ดว้ย และ 3. งดออกเสยีง 

2.5 หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ ๆ และ
การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีหลงัจากที่มีการแจ้งเปิด 
การออกเสยีงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมกีารสอบถามอีกครัง้ว่า ยนืยนัการลงคะแนนหรอืไม่  
ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ทัง้นี้ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถด าเนินการได้ 
ดว้ยการกดลงคะแนนใหม่อกีครัง้ และเมื่อมกีารแจง้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไม่สามารถ
ลงคะแนนหรอืเปลีย่นแปลงการลงคะแนนได ้หลงัจากนัน้จะมกีารประกาศผลของการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ทราบต่อไป โดยผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม 
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และเมื่อประกาศผลคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว ถอืว่าผลคะแนน 
ในวาระนัน้เป็นทีส่ิน้สุด 

2.7 ส าหรบัการนับผลการออกเสยีงลงคะแนนตามระเบยีบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัฯ”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐาน 
ในการนับคะแนน 
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2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ จะนับเสียงของผู้ที่งด 
ออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชญิ นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุม 
(“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2565 
ประธานฯ ได้เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่3/2565 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อ

วนัที่ 14 ธนัวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จดัท าและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว ทัง้นี้ ส าเนารายงาน 
การประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2565 มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2565 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2565 ได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัรอง
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2565 ดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมวา่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ 
หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ นี้  ประธานฯ จึงเสนอให ้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องผ่านการรบัรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 

14 ธนัวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 934,745,260 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 100 - 

รวม 934,745,360 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่อกีจ านวน 2 ท่าน ซึง่ถอืหุน้รวม 46,100 หุน้ จงึมผีูถ้อืหุน้
เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 64 ราย ซึง่ถอืหุน้รวม 934,740,360 หุน้ 

ทัง้นี้ เนื่องจากเรื่องทีจ่ะพจิารณาในวาระที ่2 และวาระที ่3 ถอืเป็นวาระทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกนั ดงันัน้ หากวาระใด
วาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะถอืว่าวาระอื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไปแลว้ก่อนหน้า
เป็นอนัยกเลกิไป และจะไม่พจิารณาในวาระอื่น ๆ เกี่ยวขอ้งต่อไป โดยจะถือว่าการพจิารณาอนุมตัิในเรื่องตาม ๆ ตามที่
ปรากฏในวาระที ่2 และวาระที ่3 ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่อง ในวาระที่ 2 ผู้ด าเนินการประชุมกล่าวว่า เนื่ องจากนายจุติพันธุ์  มงคลสุธี  
(“นายจติุพนัธฯ์”) และนายชเูกยีรต ิรุจนพรจ ี(“นายชูเกียรติฯ”) เป็นกรรมการผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีในการเขา้ท ารายการตามทีจ่ะ
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัใินวาระที่ 2 และวาระที ่3 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึขอเรยีน
เชญินายจุตพินัธุ์ฯ และนายชูเกียรติฯ ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวในระหว่างการพจิารณาเรื่องตามวาระที ่2 และ
วาระที ่3 และขอใหก้ลบัเขา้ร่วมประชุมในวาระที ่4 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายอนุภทัร ศรสุีวรรณชยั ผู้จดัการสายงานพาณิชย์และการลงทุน (“นายอนุภทัรฯ”) 

ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 
นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เค.เอส. 

เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“TKS”) (ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายจุติพันธุ์ ฯ  
โดยนายจุตพินัธุ์ฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ TKS และเมื่อรวมผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและญาตสินิท
ของนายจุติพนัธุ์ ซึ่งมีการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน TKS จะคิดสดัส่วนการถือหุ้นรวมกันทัง้หมดที่ร้อยละ 42.12) 
จ านวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิม่ทุน ด้วยการซื้อหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนออกใหม่ในราคาซื้อหุน้ละ 14.00 บาท โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด จ านวนไม่เกนิ 1,610.00 ล้านบาท 
ใหแ้ก่ TKS (“ธรุกรรมการซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ TKS”) เพื่อเพิม่แหล่งทีม่าของรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และขยายระบบ
นิเวศทางธุรกจิ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิทัฯ จากการเพิม่โอกาสในการเสนอบรกิารดา้นดจิทิลัโซลูชัน่ส ์การบรกิารคลงัสนิคา้ 
การผลติฉลากและบรรจุภณัฑ์ รวมไปถงึการพฒันาระบบ e-Solution และ Tech Platform เน่ืองจาก TKS ประกอบธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซิเคียวริตี้ และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิตอลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องส าหรับ
คอมพวิเตอร์ และบรกิารคลงัสนิคา้แบบพมิพ ์อกีทัง้ การเขา้ท าธุรกรรมครัง้นี้ยงัเป็นการด าเนินการตามกลยุทธ์ “7-7-7” ของ
กลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารทีค่รอบคลุม แขง็แกร่งยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน  
ในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยขนาดของรายการดงักล่าวซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบรษิัทฯ และ TKS ส าหรบังวดเก้าเดือน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดของรายการไดผ้ลลพัธ์
สูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 41.78 โดยเมื่อน าขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยอ์ื่นในรอบระยะเวลาหกเดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ 
มารวมกบัขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสารสนเทศตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ขนาดของรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบั
รอ้ยละ 84.31 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดของรายการไดผ้ลลพัธ์สูงสุด ในการนี้
เนื่องจากขนาดของรายการมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 100 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และขออนุมตัิ 
การเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นที่มส่ีวนได้เสยี พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ
เพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่า 14 วนั  

นอกจากนี้ รายการดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจาก TKS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการดงักล่าว 
ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิาร มจี านวนเท่ากบั 1,610 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.87 ของมูลค่าสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ซึง่มจี านวนเท่ากบั 5,577.57 ลา้นบาท โดยค านวณจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษิทัฯ 
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกินกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อนึ่ง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กี่ยวโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัรายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดอืนทีผ่่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่22/2565 ดว้ยเหตุนี้ 
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บรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถื อหุ้ นที่ ม าปร ะชุ มแ ล ะมีสิท ธิอ อก เ สีย ง ล งค ะแนน  โ ดย ไม่ นั บ ค ะแนน เสีย งข องผู้ ถื อหุ้ นที่ มี ส่ วน ได้ เ สีย  
พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้
พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

อนึ่ง นายจุติพนัธุ์ฯ และนายชูเกียรติฯ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง  
ในการพจิารณาอนุมตัวิาระของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์  
พารท์เนอรส์ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว  

ทัง้นี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ TKS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มา 
ซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1 และบญัช ี2) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
และรายงานความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และรายการทีเ่กี่ยว โยงกนั  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4  

จากนัน้ นายอนุภัทรฯ ได้เชิญให้นายพรพุทธ ริจิรวนิช กรรมการผู้จ ัดการและหุ้นส่วน บริษัทแอดไวเซอรี่  
อลัไลแอนซ์ แอน พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ทีป่รกึษาการเงนิอสิระ (“นายพรพทุธฯ”) สรุปสาระส าคญัของรายงานความเหน็ของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระต่อทีป่ระชุม 

นายพรพุทธฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมคีวามเห็นว่าการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนของ TKS มคีวามเหมาะสม โดยพิจารณาจากเหตุผลใน 4 ประเด็นหลกั ดงัต่อไปนี้ 1) วตัถุประสงค์ของการท า
รายการในครัง้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบรษิัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 2) ความเหมาะสมเรื่องราคาซื้อขายสนิทรพัย ์ซึง่ต ่ากว่ามลูค่าประเมนิของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขการเขา้ท ารายการ โดยสญัญาไดก้ าหนดรายละเอยีดของธุรกรรมการซื้อขายทีคู่่สญัญาจะเขา้
ท าไว้อย่างชดัเจน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายทัว่ไป และ 4) ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการในครัง้นี้  
ซึ่งมขีอ้ดมีากกว่าขอ้ดอ้ย ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS จงึมคีวามสมเหตุสมผล และผูถ้อืหุน้
ควรลงมตอินุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS 

คณะกรรมการบรษิทัฯ (โดยกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนไดเ้สยี) พจิารณาแล้ว เหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมเีงือ่นไข
ไม่ดอ้ยไปกว่ารายการทีท่ ากบับุคคลภายนอก และเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนมคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นทัง้หมดของบรษิัทฯ ในระยะยาว และบรษิัทฯ จะยงัมเีงนิทุนหมุนเวยีน  
ซึ่งเพยีงพอต่อการด าเนินธุรกิจและการเขา้ท ารายการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ  
จงึเหน็สมควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS ซึ่งเขา้ข่ายเป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกนั และได้พิจารณามอบหมายให้นายวริชั มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และ 
การลงทุน และ/หรอืนายณรงค์ชยั ว่องธนะวโิมกษ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ มอี านาจ (1) เจรจา
และตกลงเกี่ยวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS ซึ่งรวมถงึการก าหนดและแก้ไขราคา วธิกีาร และ
เงื่อนไขในการลงทุน (2) ลงนามในสญัญา เอกสาร ค าขออนุญาต และค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ/หรอื
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ/หรอืเกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรม 
การซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมวา่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ 
หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ นี้  ประธานฯ จึงเสนอให ้
ทีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ โดยมตใินวาระนี้จะตอ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี้  นายชูเกียรติฯ TKS และตระกูลมงคลสุธี ซึ่งได้แก่ 1) นายจุติพันธุ์ฯ  
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2) นายสุพนัธุ์ มงคลสุธี 3) นางสาวสุธดิา มงคลสุธ ี4) นางสุพรรษา อารยะสกุล 5) นางสาวศรุตา มงคลสุธ ีและ 6) บรษิทั 
มงคลสุธ ีโฮลดิ้ง จ ากดั (รวมเรยีกว่า “ตระกลูมงคลสุธี”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ซึ่งมส่ีวนได้เสยีในการท ารายการ
ดงักล่าว จะถูกหา้มมใิหใ้ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ส าหรบัวาระดงักล่าว 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิการเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ TKS ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกนั โดยมรีายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 441,030,553 99.9560 
ไม่เหน็ดว้ย 193,662 0.0438 
งดออกเสยีง 100 0.0000 

รวม 441,224,315 100.0000 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอนุภทัรฯ ชีแ้จงรายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 
นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะจ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 

เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) จ านวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 16.90 ของทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่ 
TKS ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ในราคาขายหุน้ละ 7.50 บาท โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 
จ านวนไม่เกิน 1,687.50 ล้านบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT”) เพื่อบรษิัทฯ จะสามารถน ากระแสเงนิสดทีจ่ะ
ไดร้บัจากการเขา้ท าธุรกรรมนี้ไปใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ TKS อกีทัง้ บรษิทัฯ
เลง็เหน็ว่าธุรกจิของ AIT ซึง่ประกอบธุรกจิเป็นผูอ้อกแบบระบบเครอืขา่ยและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator: 
SI) โดยใหบ้รกิารในกลุ่มลูกคา้ทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึ่งมลีกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสรจ็หรอืเทริ์นคยี์ (Turn Key) ตัง้แต่
การให้ค าปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการติดตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุง  
เป็นธุรกิจเฉพาะทางในด้านเดยีวกนั (IT Solutions และ Tech Platform) และสอดคล้องกบัธุรกิจของ TKS อนัจะก่อให้เกดิ
การผสานพลงักนั (Synergy) ระหว่าง TKS และ AIT ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากธุรกจิของ AIT จะเป็นการขยายโอกาส
ในการเพิม่ศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดจิทิลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจดั
จ าหน่ายผลติภณัฑป์ระเภทสนิคา้เทคโนโลย ีคอมพวิเตอร ์ซอฟตแ์วร ์และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึง่เป็นธุรกจิเดมิ
ของกลุ่ม TKS และบรษิทัในเครอืของ TKS ไดแ้ก่ บรษิทั โกไฟว์ จ ากดั บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) จากการที่ AIT เป็นผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital 
Transformation และบรษิทัฯ ยงัคงสามารถใชป้ระโยชน์จาก AIT ในการพฒันา Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ช่นเดมิจาก
การถอืหุน้ทางออ้มใน AIT ผ่าน TKS 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
โดยขนาดของรายการดงักล่าวซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแล้วของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2565 มจี านวนเท่ากบัร้อยละ 30.86 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดของ
รายการได้ผลลพัธ์สูงสุด โดยเมื่อน าขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดอืนย้อนหลงัของ
บรษิทัฯ มารวมกบัขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยด์งักล่าว และรายการสละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บริษัท บซัซี่บีส์ จ ากัด ขนาดของรายการรวมจะมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 31.13 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดของรายการได้ผลลพัธ์สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมจี านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 15  
แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศ
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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อย่างไรกด็ ีรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจาก TKS เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมูลค่าของรายการดงักล่าวซึง่เป็นรายการเกีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืบรกิาร มจี านวนเท่ากบั 
1,687.50 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 30.26 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ ซึ่งมจี านวนเท่ากบั 5,577.57 
ลา้นบาท โดยค านวณจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ขนาด
ของรายการดงักล่าวจงึเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อนึ่ง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนั
อื่นใดกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัรายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดอืนทีผ่่านมาก่อน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่22/2565 ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของ
บรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ
รวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว 
และจดัส่งความเหน็ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

อนึ่ง นายจุติพนัธุ์ฯ และนายชูเกียรติฯ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง  
ในการพจิารณาอนุมตัวิาระของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการขายหุน้สามญัของ AIT 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์  
พารท์เนอรส์ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว 

ทัง้นี้ รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการจ าหน่ายไป  
ซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 และรายงาน
ความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

จากนัน้ นายอนุภทัรฯ ไดเ้ชญิใหน้ายพรพุทธฯ สรุปสาระส าคญัของรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
ต่อทีป่ระชุม 

นายพรพุทธฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมคีวามเหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุน้สามญั
ของ AIT มคีวามเหมาะสม โดยพจิารณาจากเหตุผลใน 4 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปนี้ 1) วตัถุประสงคข์องการท ารายการในครัง้นี้ คอื
เพื่อน ากระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัจากการเขา้ท าธุรกรรมนี้ไปใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการเขา้ท าธุรกรรมการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของ TKS 2) ความเหมาะสมเรื่องราคาซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขการเขา้ท ารายการ โดยสญัญาไดก้ าหนดรายละเอยีดของธุรกรรมการซื้อขายทีคู่่สญัญาจะเขา้
ท าไว้อย่างชดัเจน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายทัว่ไป และ 4) ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการในครัง้นี้  
ซึง่มขีอ้ดมีากกว่าขอ้ดอ้ย ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมการขายหุน้สามญัของ AIT จงึมคีวามสมเหตุสมผล และผูถ้อืหุน้ควรลงมติ
อนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมการขายหุน้สามญัของ AIT 

คณะกรรมการบรษิทัฯ (โดยกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนไดเ้สยี) พจิารณาแล้ว เหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมเีงือ่นไข 
ไม่ดอ้ยไปกว่ารายการทีท่ ากบับุคคลภายนอก และเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนมคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาว จงึเหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
พจิารณาอนุมตักิารจ าหน่ายหุน้สามญัของ AIT ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และไดพ้จิารณามอบหมายใหน้ายวริชั 
มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน และ/หรือนายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ มอี านาจ (1) เจรจาและตกลงเกี่ยวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุน้สามญัของ 
AIT ซึ่งรวมถงึการก าหนดและแก้ไขราคา วธิกีาร และเงื่อนไขในการลงทุน (2) ลงนามในสญัญา เอกสาร ค าขออนุญาต และ
ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ/หรอืเกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมการขายหุ้นสามญัของ AIT และ (3) ด าเนินการ 
อื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการขายหุน้สามญัของ AIT จนเสรจ็การ 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมวา่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ 
หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ นี้  ประธานฯ จึงเสนอให ้
ทีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ โดยมตใินวาระนี้จะตอ้งผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ นายชเูกยีรตฯิ TKS และตระกูลมงคลสุธ ีในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่มส่ีวน
ได้เสยีในการท ารายการดงักล่าว จะถูกห้ามมใิห้ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ส าหรบั วาระ
ดงักล่าว 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแล้วมมีติอนุมตักิารจ าหน่ายหุน้สามญัของ AIT ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย  441,030,553 99.9560 
ไม่เหน็ดว้ย 193,662 0.0438 
งดออกเสยีง 100 0.0000 

รวม 441,224,315 100.0000 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไว้
ในหนังสอืเชญิประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่มาตรา 105 วรรค 2 ของพ.ร.บ. บรษิทั
มหาชนจ ากดัฯ ซึ่งก าหนดหลกัเกณฑ์ว่า เมื่อที่ประชุมพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามล าดบัระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอื 
นัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด้ 
 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึสอบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะประสงคจ์ะ
ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม่ หรอืมคี าถามทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ส่งมาล่วงหน้าหรอืไม่ 

นางชญาดา ไมส้นธิ ์ผูถ้อืหุน้ ไดถ้ามค าถาม ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  
1. บรษิทัฯ จะรบัรูก้ าไรจากการด าเนินงานของธุรกจิต่าง ๆ ทีเ่ขา้ลงทุนภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2565 เลยหรอืไม ่

และทศิทางของผลประกอบการในไตรมาส 4 เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่? 
นายวิรชั มรกตกาล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน ชี้แจงว่าบรษิัทฯ  

จะทยอยรบัรู้ก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้าลงทุนภายหลงัจากที่การเขา้ลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดงันัน้  
การรบัรูก้ าไรดงักล่าวจะไม่ไดเ้หน็แค่เฉพาะในไตรมาสที ่4 ของปี 2565 เท่านัน้ แต่ยงัจะไดเ้หน็ในไตรมาสต่อ ๆ ไปดว้ย 

2. บรษิทัฯ จะรบัรูก้ าไรจากการด าเนินงานของ TKS ภายในไตรมาสใด? 
นายวริชั มรกตกาล ชีแ้จงว่า คาดว่าการท ารายการกบั TKS จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนเมษายน หรอืพฤษภาคม 

ของปี 2566  
3. การตดิตัง้ตู ้ATM หน้ารา้นสะดวกซื้อ 7-11 ของบรษิทัย่อย มคีวามคบืหน้าอย่างไรบา้ง? 
นายวริชั มรกตกาล ชี้แจงว่า บรษิทัฯ มแีผนจะตดิตัง้ใหไ้ด ้500 ตู้ในไตรมาสที ่1 ของปี 2566 และจะทยอยตดิตัง้

ใหไ้ด ้500 ถงึ 1,000 ตูต้่อเดอืนจนครบเป้าหมายต่อไป 
4. ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท พลัส เทค  

อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งของงบการเงนิอย่างไร และคาดว่าจะเสรจ็สิน้เมื่อใด? 
นายวริชั มรกตกาล ชี้แจงว่าบรษิทัฯ ยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ โดยยงัต้องหารอื

กบัทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษาทางภาษ ีและทีป่รกึษากฎหมาย เพื่อใหท้ราบถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้อย่างรอบดา้น  
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบญัชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คาดว่า

โครงสรา้งของงบดุลจะยงัเหมอืนเดมิ แต่อาจจะมกีารปรบัในส่วนของโครงสรา้งทุนของบรษิทัฯ  
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เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดก้ล่าวปิดการประชุม 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

 ลงชื่อ ……………………………….…..........ประธานในทีป่ระชุม 
 (นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
  

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

เลขานุการบรษิทั  
ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ  

 


