รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 1/2564
บริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประชุ ม ณ ห้อ งประชุ ม ใหญ่ บริ ษั ท บี - 52 แคปปิ ตอล จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ”) อำคำรเพรสิ เ ด้น ท์
ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2564
ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม นำงสำวสุจิ น ตรำ มู ล ศรี ผู้ท ำหน้ำ ที่ เ ป็ น ผู้ด ำเนิ น กำรประชุ ม และเลขำนุ ก ำรที่ ป ระชุ ม
("เลขานุ การที่ประชุม") ได้ชีแ้ จงว่ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
เริ่มมีกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มกำรแพร่ระบำดเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ มีกำรกระจำยไปในวงกว้ำง
มำกขึน้ และเนื่องด้วยสถำนที่จัดประชุมที่กำหนดไว้เดิม คือโรงแรมอโนมำ แกรนด์ กรุ งเทพฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรไ ด้
เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 บริษัทจึงมีควำมตระหนักและห่วงใยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้
รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนร่วมในกำรจัดประชุมเป็ นอย่ำงยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐอย่ำง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ด้วยเหตุดงั กล่ำว บริษัทจึงได้เปลี่ยนแปลงสถำนที่ประชุมมำ
เป็ น ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) อำคำรเพรสิเด้นท์ ทำวเวอร์ ชัน้ 7 ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร และเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรจัดประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่1/2564 เป็ นกำรประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
กำหนดให้กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท ยังคงเป็ นวันเดิม คือวันอังคำรที่ 12 มกรำคม 2564 และมี
ระเบียบวำระกำรประชุมตำมเดิม ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้
ลำดับต่อมำเลขำนุกำรที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้ำร่วมประชุม ดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มำด้วยตนเอง

จำนวน

3 รำย

รวมจำนวนหุน้

42,000

หุน้

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ

จำนวน

26 รำย

รวมจำนวนหุน้

1,310,550,281 หุน้

รวมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สิน้

จำนวน

29 รำย

รวมจำนวนหุน้ ทัง้ สิน้

1,310,592,281 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 64.8156 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดจำนวน 2,022,033,307 หุน้ ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อผูถ้ ือหุน้ มำครบองค์ประชุมแล้ว เลขำนุกำรที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขณะนี ้ เวลำ 14.00 น. มีผถู้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 29 รำย รวมจำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ 1,310,592,281 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.8156 ของ
จำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยและเรียกชำระแล้ว ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่ำ “ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมี
จำนวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คนหรือไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่
ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม” (จำนวน 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จำหน่ำยได้เท่ำกับ 674,011,102.33 หุน้ )
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ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท ได้ ก ำหนดรำยชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นกำรประชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ง ที่ 1/2564 ในวั น ที่
14 ธัน วำคม 2563 มี ผู้ถื อ หุ้น ทั้งสิน้ 4,619 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 2,022,033,307 หุ้น นำยสุเ ทพ พงษ์ พิ ทัก ษ์ ประธำน
กรรมกำรบริษัท ("ประธานฯ") ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุม กล่ำวเปิ ดกำรประชุม วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 และ
มอบหมำยให้เลขำนุกำรที่ประชุมทำหน้ำที่เป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุม
เลขำนุกำรที่ประชุมกล่ำวแนะนำกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรดังนี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 ท่ำน
1. นำยสุเทพ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พงษ์พิทกั ษ์

ดำรงตำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
นำยจำนรรจ์
กุลนรัตน์
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
นำงอำรยำ
สัลเลขวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
นำยนิมิต
วงศ์จริยกุล
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
นำงสำวนรำวดี วรวณิชชำ
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
นำยชวภำส
องค์มหัทมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลงทุน
นำงสำวฉันธนำ ศรีสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นำยพรพุทธ ริจิรวนิช

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอเอพี จากัด
1. นำงสำวอมลภำ รักแผน

ที่ปรึกษำกฎหมำย

นอกจำกนี ้ บริษัทได้มอบหมำยให้ บริษัท อินเวนเทคส์ ซิสเทม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นหน่วยงำนอิสระทำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีด้ ว้ ย
เลขำนุกำรที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับ
กำรดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกันนัน้ ในกำรจัดประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือ
หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ร่ ว ม ป ระ ชุ ม ไ ด้ ส ำ ม ำ ร ถ ม อ บ ฉั น ท ะ ใ ห้ ก ร รม ก ำ รอิ ส ระ เ ป็ นผู้ ร ั บ ม อ บฉั น ทะ แ ทน
ผูถ้ ือหุน้ ได้ ซึง่ มีขอ้ มูลโดยสังเขปตำมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วยในลำดับ
ที่ 7
หลังจำกนัน้ เลขำนุกำรที่ประชุมอธิบำยถึงวิธีกำรลงมติตำ่ ง ๆ ในกำรประชุมครัง้ นีใ้ ห้ถือตำมข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 38 คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิ ดเผย ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวำระ กำรนับคะแนนเสียงจะนับเฉพำะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็น
ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่ำนัน้ จำกนัน้ จะนำคะแนนเสียงดังกล่ำวหักออกจำกจำนวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ำร่วมประชุม
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ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวำระนัน้ ๆ โดยในกำรลงคะแนนในแต่ละวำระนัน้ มีวิธีกำรปฏิบตั ิในกำร
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1.
ในกำรลงคะแนนเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ เลือกวำระที่ตอ้ งกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ ระบบจะแสดงปุ่ มสำหรับกำร
ออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ ) 4. ไม่
ส่งออกเสียงลงคะแนน (สีฟำ้ )
2.
หำกผูถ้ ือหุน้ เลือก “ไม่สง่ กำรออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่ำท่ำนเห็นด้วยกับ
วำระนัน้ ๆ และกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถทำกำรเปลีย่ นแปลงได้จนกว่ำจะมีกำรแจ้งปิ ดกำรลงคะแนน
3.
กรณีผรู้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ หลำยรำย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งำน” และกดที่ปมุ่ “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้ำใช้งำนในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รำยอื่น ๆ
4.
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดที่มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวำระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ๆ
5.
ในกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะเป็ นดังนี ้


วำระที่ 1 และ วำระที่ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 2 วำระที่ 4 ถึง วำระที่ 8 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่มีผใู้ ดแสดงควำมเห็นคัดค้ำน หรือแสดงควำมคิดเห็นเป็ นอย่ำงอื่น ให้ถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบ
หรืออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
6.

ผู้ถื อ หุ้น มี เ วลำในกำรลงคะแนนเสี ย งเป็ น เวลำ 1 นำที ห ลัง จำกที่ มี ก ำรแจ้ง เปิ ด กำรลงคะแนนเสี ย งของ
แต่ละวำระ และเมื่อมีกำรปิ ดกำรส่งผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระแล้ว จะประกำศผลของวำระนัน้ ให้ที่ประชุม
ทรำบต่อไป
7.
ก่อนลงมติในแต่ละวำระ บริษัทจะเปิ ดโอกำสให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวำระนัน้ ๆ ตำมควำมเหมำะสม
8.
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในวำระใด สำมำรถพิมพ์ขอ้ ซักถำมใน Q&A แล้วกด
ส่งคำถำมเข้ำมำในระบบ หรือสอบถำมผ่ำนช่อ งทำงระบบกำรประชุมทำงไกล (vdo conference) โดยกดที่
สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำกำรเปิ ดกล้องและไมโครโฟนของท่ำน เมื่อได้รบั สัญญำณให้ถำมคำถำม
โดยผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นำมสกุลก่อนถำมคำถำมทุกครัง้
9.
ในกรณี ที่มีคำถำมที่เกี่ ยวข้องในวำระนัน้ ๆ ถูกส่งเข้ำมำในระบบเป็ นจำนวนมำก บริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจ ำรณำ
คัดเลือกคำถำมตำมควำมเหมำะสม
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ เ ชิ ญ ตั ว แทนที่ ป รึ ก ษำกฎหมำย น ำงสำวอมลภำ รั ก แผนเพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ดู แ ลให้
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริษัท
เมื่อผูด้ ำเนินกำรประชุมได้ชีแ้ จงถึงวิธีกำรลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินกำรประชุมโดยเรียงตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมที่ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
24 มิถุนายน 2563
ประธำนฯ ขอให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม

เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2563 และได้สง่ สำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวได้บนั ทึกขึน้ โดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ ประจำปี 2563 ดังกล่ำว รำยละเอียดปรำกฏตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้สง่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่
เสนอ
โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงของผู้
ถือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้
มติ

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย

รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด
มติที่ประชุม :

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ร ั บ รองรำยงำนกำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
24 มิถนุ ำยน 2563 ตำมที่เสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้ หุ้นสามัญในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิรค์ จากัด รวมทั้งการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่
บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้ แ ก่ บ ริ ษัท ไทยดิ จิ ต อลเวนเจอร์ จ ากั ด เพื่ อ เป็ น
ค่าตอบแทนสาหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วันดิจิตอลเน็ ตเวิรค์ จากัด แทนการ
ชาระด้วยเงินสด
ประธำนฯ ขอให้นำงสำวนรำวดี วรวณิชชำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
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นำงสำวนรำวดี วรวณิชชำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
ดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกำสในกำรขยำยและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบกำรของ
บริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ในอนำคต อีกทัง้ เป็ นกำรขยำยขอบเขตงำนในกลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรรับโฆษณำทำงสื่อ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบต่ำง ๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และผ่ำนทำงสื่อโฆษณำอื่น ๆ ได้แก่
นิตยสำร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตลอดจนรับจ้ำงออกแบบโฆษณำและผลิตสือ่ โฆษณำทุกชนิดทุกประเภททำงสื่อ
ต่ำง ๆ เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ให้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุนของบริษัทให้
มำกที่สดุ ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 8/2563 จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์โดยกำรซือ้ หุน้ สำมัญทั้ งหมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิรค์ จำกัด
(“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ในรำคำซือ้ ขำยหุน้ ละ 416.67 บำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จำกบริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่ำกำรเข้ำทำรำยกำร
รวมเท่ำกับ 50,000,000 บำท (“หุ้นสามัญของ ONE”) ภำยหลังกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว ONE จะถือเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัท (โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100)
ONE ประกอบธุ ร กิ จ ให้บ ริก ำรรับ โฆษณำทำงสื่อ โดยใช้ค อมพิ วเตอร์ผ่ำนระบบต่ำ ง ๆ เช่ น ระบบ
อินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และผ่ำนทำงสื่อโฆษณำอื่น ๆ ได้แก่ นิตยสำร หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
ตลอดจนรับจ้ำงออกแบบโฆษณำและผลิตสื่อโฆษณำทุกชนิดทุกประเภททำงสื่อต่ำง ๆ โดยมีแหล่งที่มำของรำยได้ 4
ช่องทำง ได้แก่
(1)

รำยได้จำกกำรทำโฆษณำบนแบนเนอร์ (Banner) ของเว็บไซต์ checkraka.com

(2)
(3)

รำยได้จำกกำรทำโฆษณำบนเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ checkraka.com
กำรนำเสนอเนือ้ หำต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ผ่ำนรู ปแบบของกำรรีวิวสินค้ำและกำรเขียนบทควำมเชิง
ประชำสัมพันธ์ (Advertorial & Review)
ค่ำคอมมิชชั่นจำกผูใ้ ห้บริกำรสินเชื่อและกำรเงิน (Affiliate)

(4)

ทัง้ นี ้ ONE เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เว็บไซต์ checkraka.com ซึ่งมีกำรทำ Banner เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
กำรโฆษณำที่แสดงผลอยู่บนเว็บไซต์ นอกจำกนี ้ ONE ยังมีกำรขำยพืน้ ที่โฆษณำบนเว็บเพจโดยกำรโปรโมทโพสต์ผ่ำน
เฟสบุ๊ค (Boost Post on Facebook) ให้คนอื่นมองเห็นโพสต์ ทำให้แฟนเว็บเพจที่เป็ นผูต้ ิดตำม (Follower) สำมำรถเห็น
โพสต์ที่อพั เดทบนหน้ำเว็บเพจได้และเพื่อน (Friend) ของผูต้ ิดตำมแฟนเพจก็มีโอกำสได้เห็นโพสต์นนั้ ๆ และนอกจำกนี ้
ONE ยังมีแหล่งรำยได้จำกกำรนำเสนอเนือ้ หำต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ผำ่ นรู ปแบบของกำรรีวิวสินค้ำและกำรเขียนบทควำมเชิง
ประชำสัมพันธ์ (Advertorial & Review) เช่น ทำวิดีโอ (VDO Content) โดยกำรโปรโมทโพสต์ผำ่ นเฟสบุ๊ค (Boost Post on
Facebook) และ ยูทปู (Youtube) เป็ นต้น
ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รบั
1)
บริษัทได้เข้ำไปอยูใ่ นธุรกิจที่มีกำรเติบโตสูง และมีกำรดำเนินงำนต่อเนื่องทำให้สำมำรถมีฐำน
ลูกค้ำและรำยได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นใหม่
2)
บริษัทคำดว่ำจะมีรำยได้ กำไร และกระแสเงินสด เพิ่มมำกขึน้
3)
เป็ นกำรกระจำยควำมเสีย่ งของบริษัทไปในธุรกิจที่แตกต่ำง
4)
ขยำยขอบเขตด้ำนธุรกิจสือ่ โฆษณำของบริษัท จำก Offline ไปสู่ Online
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วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ของ ONE เพื่อให้ผบู้ ริโภคสำมำรถเปรียบเทียบรำคำของผลิตภัณฑ์ ต่ำง ๆ
และศึกษำข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนจะตัดสินใจซือ้ สินค้ำ ซึง่ ONE ให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 9 หมวดหมู่ คือ (1) รถยนต์
ใหม่ (2) รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ (3) คอนโดใหม่ (4) บ้ำนใหม่ (5) สินเชื่อเงินสด (6) บัตรเครดิต (7) ดอกเบีย้ เงินฝำก (8) หุน้
และ (9) โทรศัพท์ โดยแต่ละหมวดหมู่จะมีกำรนำเสนอข้อมูลด้ำนผลิตภัณฑ์ของหมวดหมู่นนั้ ๆ โดยตรงจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน อีกทัง้ อำจมีกำรนำข้อเสนอพิเศษให้กับผูบ้ ริโภคที่เข้ำมำในเว็ปไซต์ของ ONE เช่น กำรให้ส่วนลด แพ็คเกจ
โปรโมชั่นเสริม เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทจะชำระค่ำหุน้ สำมัญของ ONE โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะกำร
เสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แ ก่ บุค คลในวงจ ำกัด (Private Placement) ให้แ ก่ ผู้ข ำย แทนกำรช ำระด้ว ยเงิ น สด
(Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.20 บำท
คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผูข้ ำยจะจองซือ้ หุน้ สำมัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่ำหุน้
ออกใหม่ดว้ ยหุน้ ของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยนหุน้ เท่ำกับ 1 หุน้ ของ ONE ต่อ 2,083 หุน้
ใหม่ของบริษัท (เศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ )
กำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่
ทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ิกำรของบริษัท
จดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยมีขนำด
รำยกำรรวมซึ่งคำนวณตำมเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่กำหนดตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปแล้วมีขนำดรำยกำรสูงสุด
เท่ำกับร้อยละ 29.30 โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวม ไตรมำสที่ 3 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งสอบทำนแล้วโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต (โดยเมื่อรวมกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ ในช่วงระหว่ำง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ทำให้มีขนำด
รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 31.13) ซึ่งมีขนำดรำยกำรมำกกว่ำร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ดังนัน้
ธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ ONE จึงจัดเป็ นรำยกำรประเภทที่ 2 ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไป บริษัทจึงมี
หน้ำที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวของบริษัทต่อตลำดหลักทรัพย์
(2) จัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภำยใน 21 วัน
นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกรำยกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่ำวนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเห็นว่ำ
เป็ นกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมสำคัญต่อผลกำรดำเนินกำรของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์และดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว นอกจำกนี ้ กำรเข้ำทำ
ธุรกรรมกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ขำ้ งต้นมีลกั ษณะเป็ นกำรซือ้ หรือรับโอนกิ จกำรของบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท ตำม
มำตรำ 107(2)(ข) แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท
ข้อที่ 39 ซึง่ บริษัทจะต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในกำรนี ้ คณะกรรมกำรเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรมอบอำนำจให้
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำก
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่
จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ ONE ตำมที่จำเป็ นและสมควรภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนำจดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ ในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรเจรจำและเข้ำทำ
สัญญำซือ้ ขำยหุน้ และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงกำรลงนำมในเอกสำร และกำรแก้ไขเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
รำยละเอียดของกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ ONE ปรำกฏตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์ สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 ที่ได้สง่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
ทัง้ นี ้ ผูข้ ำยไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับผูบ้ ริหำร กรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ และผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริษัท รวมทัง้ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (ตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะควำมสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรกระทำร่วมกับ
บุคคลดังกล่ำว (concert party) ของบุคคลดังกล่ำว ดังนัน้ กำรทำธุรกรรมดังกล่ำวจึงไม่เข้ำข่ำยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และผูข้ ำยตกลงที่จะไม่สง่
บุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรและ/หรือผูบ้ ริหำรของบริษัท
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วและเห็ น สมควรเสนอต่อที่ ป ระชุมวิ สำมัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์โดยกำรซือ้ หุน้ สำมัญทัง้ หมดใน ONE จำนวนรวม 119,998 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ในรำคำซือ้ ขำยหุน้ ละ 416.67 บำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ
ONE จำกบริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด ด้วยมูลค่ำกำรเข้ำทำรำยกำรรวมเท่ำกับ 50,000,000 บำท ภำยหลังกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว ONE จะถือเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100) ทัง้ นี ้ บริษัทจะชำระค่ำหุน้
สำมัญของ ONE โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผขู้ ำย แทนกำรชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท (หรืออีกนัย
หนึ่งคือผูข้ ำยจะจองซือ้ หุน้ สำมัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่ำหุน้ ออกใหม่ดว้ ยหุน้ ของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share
Swap) โดยมีอตั รำแลกเปลีย่ นหุน้ เท่ำกับ 1 หุน้ ของ ONE ต่อ 2,083 หุน้ ใหม่ของบริษัท (เศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ ) และกำรมอบ
อำนำจตำมรำยละเอียดข้ำงต้นทุกประกำร
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
จำกนัน้ มีผถู้ ือหุน้ สอบถำมและสรุปข้อชีแ้ จงในที่ประชุมดังนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่งคำถำมให้บริษัทโดยสอบถำมว่ำบริษัทจะดำเนินกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ ONE
เมื่อใด
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชีแ้ จงว่ำ หลังจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว
บริษัทจะดำเนินกำรขออนุญำตกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
จะมีกำรดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลีย่ นแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท โดยคำดว่ำกำรซือ้ ขำย
หุน้ จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ 2564
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2.

ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถำมเพิ่มเติมว่ำหุน้ ที่ทำกำรซือ้ ขำยดังกล่ำวจะมีระยะเวลำ Silent Period
หรือไม่ และผูบ้ ริหำรของ ONE จะทำงำนใน ONE ต่อไปหรือไม่
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชีแ้ จงว่ำ หำกรำคำหุน้ ที่ซือ้ ขำยดังกล่ำวต่ำกว่ำรำคำตลำดเป็ นจำนวน
ร้อยละ 10 จะมี Silent Period เป็ นระยะเวลำ 1 ปี ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกรำคำซือ้ ขำยของหุน้ บริษัท ณ
ปั จจุบนั คำดว่ำจะต้องมี Silent Period เป็ นระยะเวลำ 1 ปี และผูบ้ ริหำรและพนักงำนของ ONE ยังคง
ทำงำนใน ONE ต่อไป
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่

เสนอ
โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้
มติ

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย

รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิรค์ จำกัด รวมทัง้ กำรออกและเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
(Private Placement) ได้แก่บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนสำหรับกำรได้มำซึ่ง
หุน้ สำมัญของบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิรค์ จำกัด แทนกำรชำระด้วยเงินสด ตำมที่เสนอทุกประกำร ด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท รุ ่นที่ 3
(B52-W3) ให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถอื หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
ประธำนฯ ขอให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม

เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทประสงค์ที่จะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท รุ น่ ที่ 3 (“B52-W3”) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right
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Offering) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในกำรดำเนินธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัทและเป็ นกำรเตรียมควำมพร้อม
และสร้ำงควำมยืดหยุน่ ทำงกำรเงินในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อ
พิ จ ำ ร ณ ำ อ นุ มั ติ ก ำ ร อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข ำ ย ใ บ ส ำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ จ ะ ซื ้ อ หุ้ น ส ำ มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท รุ ่ น ที่ 3
(B52-W3) จำนวนไม่เกิ น 252,754,163 หน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) ในอัตรำส่วน 8 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 (B52-W3)
(กรณีมีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้ ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำวมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มี
อัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ และมีรำคำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับ 0.25 บำทต่อหุน้
(ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิ) โดยมีสรุปข้อมูลเบือ้ งต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ดังนี ้
ชื่อของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซื อ้ หุ้นสำมัญของบริษั ท บี -52 แคปปิ ตอล จ ำกัด
(มหำชน) รุน่ ที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 ” หรือ “B52-W3”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย

ไม่เกิน 252,754,163 หน่วย

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ไม่เกิน 252,754,163 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท) คิดเป็ นร้อยละ
12.50 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ณ วันที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 จำนวน 2,022,033,307 หุน้ (มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท)

วิธีการเสนอขาย

เป็ นกำรจัดสรรและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือ หุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำร
ถือหุน้ (Right Offering) โดยผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิ ได้รบั ใบสำคัญแสดงสิท ธิ
จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวัน Record
Date (วันที่ 14 ธันวำคม 2563)

ทัง้ นี ้ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ น่ ที่ 3 จะดำเนินกำรเมื่อ
ได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 แล้ว

โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในอัตรำส่วน
8 หุน้ สำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้ ง นี ้ ผู้ ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ซื ้ อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ต ำ ม ใ บ ส ำ คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ
รุน่ ที่ 3 ไม่จำเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

1 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
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วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำร
บริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็ นผูท้ ี่มีอำนำจในกำรกำหนดวันที่
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 3 เมื่อได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุม
วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สำมัญใหม่ (อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ

0.25 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ น่ ที่ 3 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้
ในวันทำกำรสุดท้ำยของเดือน มิถุนำยน และธันวำคม ของแต่ละปี ปฏิทิ น
ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ
ใช้สิทธิ
ของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิท ธิ ซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท
ระหว่ำงเวลำ 9.00-15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สทิ ธิ
ในแต่ละครัง้ (ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ) สำหรับกำรใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ำย กำหนดให้มีระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย (ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิ

เมื่อผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 3 แล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิก
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวได้เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษัท

ระยะเวลาเสนอขาย

เสนอขำยให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจำกวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิกำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ น่ ที่ 3 โดยให้คณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ
บุค คลที่ ค ณะกรรมกำรบริษัท หรือ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร มอบหมำย เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียด
ต่อไป

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
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ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ

บริษัทจะนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ น่ ที่ 3
เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ

หุน้ สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 จะมีสิทธิ
และสภำพหุ้น เท่ำ เที ย มกับ หุ้น สำมัญ ของบริษั ท ที่ อ อกไปก่ อ นหน้ำ นีท้ ุก
ประกำร

การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิ ด
เหตุก ำรณ์ใ ดเหตุก ำรณ์ห นึ่ ง ดัง ต่ อ ไปนี ้ ทั้ง นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ รัก ษำ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 ไม่ให้ดอ้ ยไป
กว่ำเดิม
1. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัทอันเป็ น
ผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือกำรแบ่งแยกหุน้
2. เมื่ อ บริ ษั ท ได้เ สนอขำยหุ้น สำมั ญ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ /หรื อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในรำคำต่อหุน้ ของหุน้
สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้
ของหุน้ สำมัญของบริษัท
3. เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิ ม
และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์
นัน้ ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำร
ซือ้ หุน้ สำมัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้ สำมัญ) โดยที่รำคำต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ
ดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของ
บริษัท
4. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้
5. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของกำไร
สุท ธิ ห ลัง หัก ภำษี เ งิ น ได้ข องบริษั ท สำหรับ กำรด ำเนิ น งำนในรอบ
ระยะเวลำบัญชีใดๆ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ตลอดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รบั เมื่อมีกำรใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม
ทัง้ นี ้ บริษัทจะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
บริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย
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เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรปรับ
หรือกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำรใช้สทิ ธิและรำคำใช้สทิ ธิ
เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่เพิม่ เติม
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิ ตำมที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3
ซึง่ เป็ นเหตุกำรณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตำมประกำศ ทจ.34/2551

รำยละเอียดโดยสังเขปของ B52-W3 ปรำกฏตำมสรุ ปรำยละเอียดเบือ้ งต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่
จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ที่จะออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ รุน่ ที่ 3 (B52-W3) และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้สง่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
แล้ว
ทั้ง นี ้ ก ำหนดวัน ก ำหนดรำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ร ับ จัด สรร B52-W3 ในวัน ที่ 14 ธัน วำคม 2563
(Record Date) (ในกำรนี ้ บุคคลในวงจำกัดที่จะเข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจำกกำรแลกหุน้ ตำมกำรเข้ำทำรำยกำรที่ระบุใน
วำระที่ 2. ข้ำงต้นไม่มีสทิ ธิได้รบั จัดสรร B52-W3)
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรมอบอำนำจให้
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำร
บริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรกำหนดและเปลีย่ นแปลง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ น่ ที่ 3 (B52-W3) ได้ทกุ ประกำร
ตำมที่เห็นสมควรและภำยใต้ขอบอำนำจที่กฎหมำยกำหนด อำทิ กำรจัดสรร และวันออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุน่
ที่ 3 (B52-W3) เป็ นต้น รวมทัง้ มีอำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ อันจำเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรออกเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 (B52-W3) ได้ทุกประกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสำรต่ำงๆ ที่
จำเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ น่ ที่ 3 (B52-W3) และกำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ น่ ที่
3 (B52-W3) เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”)
ตลอดจนดำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำนำจช่วง เป็ นต้น
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่
เสนอ
โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงของผู้
ถือหุน้ ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย
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รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

มติ

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ
ของบริษัท รุ น่ ที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) ตำมที่
เสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธำนฯ ขอให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม

เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยก่อนที่จะเพิ่ม
ทุนเป็ นจำนวนอื่น ดังนัน้ บริษัทจึงจำเป็ นต้องทำกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,883,207.50 บำท จำกทุน
จดทะเบียนเดิมจำนวน 1,278,899,861.00 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บำท โดยกำรตัดหุน้ จด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริษัทซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 535,766,415 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ซึ่ง
เป็ นหุน้ ที่เหลือจำกกำรจัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมั ญของบริษัท ตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ B52-W2 ซึง่ ได้หมดอำยุแล้ว จำนวน 351,199,722 หุน้ และเป็ นหุน้ ที่เหลือจำกกำรจัดสรรไว้เพื่อเสนอขำยให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน
2562 จำนวน 184,566,693 หุน้
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วและเห็ น สมควรเสนอต่อที่ ป ระชุมวิ สำมัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ
พิ จ ำรณำอนุ มัติ ก ำรลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 267,883,207.50 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน
1,278,899,861.00 บำท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจ ำนวน 1,011,016,653.50 บำท โดยกำรตัด หุ้น จดทะเบี ย นที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ออกจำหน่ำยของบริษัทซึง่ เป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 535,766,415 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ซึ่งเป็ นหุน้ ที่เหลือจำก
กำรจัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W2
ซึ่งได้หมดอำยุแล้ว และเป็ นหุน้ ที่เหลือจำกกำรจัดสรรไว้เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right
Offering) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562 ตำมรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้นทุก
ประกำร
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่
เสนอ
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โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้
มติ

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย

รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,883,207.50 บำท จำกทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 1,278,899,861.00 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,016,653.50 บำท โดยกำรตัด
หุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยของบริษัทซึ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 535,766,415 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ซึ่งเป็ นหุน้ ที่เหลือจำกกำรจัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทซึ่งได้หมดอำยุแล้ว ตำมที่ เสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธำนฯ ขอให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม

เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย บริษัทจำเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่ำหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สำมัญ

1,011,016,653.50 บำท (หนึ่งพันสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งหมื่ นหกพันหก
ร้อยห้ำสิบสำมบำทห้ำสิบสตำงค์)
2,022,033,307 หุน้ (สองพันยี่สิบสองล้ำนสำมหมื่นสำมพัน
สำมร้อยเจ็ดหุน้ )
0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)
2,022,033,307 หุน้ (สองพันยี่สิบสองล้ำนสำมหมื่นสำมพัน
สำมร้อยเจ็ดหุน้ )
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หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ (- หุน้ )

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วและเห็ น สมควรเสนอต่อที่ ป ระชุมวิ สำมัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น รวมทัง้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำมอบหมำยให้กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทมอบหมำย เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรลงนำมในคำขอ หรือใน
เอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และกำรยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ กำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ
หรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำวที่เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทที่ตอ้ งยื่นต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ รวมทัง้ มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎมำย ระเบียบข้อบังคับ และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตำมคำแนะนำหรือคำสั่งของนำยทะเบียนหรือเจ้ำหน้ำที่
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่
เสนอ
โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้
มติ

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย

รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรมอบอำนำจ ตำมที่เสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธำนฯ ขอให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
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เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนกำรเข้ำทำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์
ให้กับบริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยกำรซือ้ หุน้ สำมัญทัง้ หมดในบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิรค์ จำกัด
(“ONE”) จำนวนรวม 119,998 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ในรำคำซือ้ ขำยหุน้ ละ 416.67 บำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ONE จำกผูข้ ำย ด้วยมูลค่ำกำรเข้ำทำรำยกำรรวมเท่ำกับ 50,000,000 บำท (“หุ้น
สามัญของ ONE”) ภำยหลังกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว ONE จะถือเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100) ทัง้ นี ้ บริษัทจะชำระค่ำหุน้ สำมัญของ ONE โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะกำรเสนอขำย
แบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผูข้ ำย แทนกำรชำระด้วยเงินสด (Payment in
Kind) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำ
ไม่เกิน 50,000,000 บำท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผูข้ ำยจะจองซือ้ หุน้ สำมัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่ำหุน้ ออกใหม่ดว้ ย
หุน้ ของ ONE ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยนหุน้ เท่ำกับ 1 หุน้ ของ ONE ต่อ 2,083 หุน้ ใหม่ของบริษัท
(เศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ ) ทัง้ นี ้ รำยละเอียดกำรเพิ่มทุนปรำกฏตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุน ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสำเนำแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (แบบ F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้
ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วและเห็ น สมควรเสนอต่อที่ ป ระชุมวิ สำมัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ
พิ จ ำรณำอนุมัติ ก ำรเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 251,377,081.50 บำท จำกทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน
1,011,016,653.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่
เกิน 502,754,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด เป็ นค่ำตอบแทนสำหรับหุน้ สำมัญของ ONE โดยวิธีกำรแลกหุน้ (Share Swap)
และ (2) รองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ รุ ่นที่ 3 (B52-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตำมสัดส่วน ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นทุกประกำร
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่
เสนอ
โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย
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รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

มติ

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด

มติท่ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 251,377,081.50
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,011,016,653.50 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,262,393,735 บำท โดยกำร
ออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยให้แก่บคุ คล
ในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด เป็ นค่ำตอบแทนสำหรับหุน้ สำมัญของ ONE
โดยวิธีกำรแลกหุน้ (Share Swap) และ (2) รองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ รุน่ ที่ 3 (B52-W3)
ซึง่ จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วน ตำมที่เสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธำนฯ ขอให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม

เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน

1,262,393,735 บำท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองล้ำนสำมแสน
เก้ำหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยสำมสิบห้ำบำท)

แบ่งออกเป็ น

2,524,787,470 หุน้ (สองพันห้ำร้อยยี่สบิ สีล่ ำ้ นเจ็ดแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบหุน้ )

มูลค่ำหุน้ ละ

0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สำมัญ

2,524,787,470 หุน้ (สองพันห้ำร้อยยี่สบิ สีล่ ำ้ นเจ็ดแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ (- หุน้ )

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วและเห็ น สมควรเสนอต่อที่ ป ระชุมวิ สำมัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น รวมทัง้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ มอบหมำยให้กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
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หรือบุคคลที่กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทมอบหมำย เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรลงนำมในคำขอ หรือในเอกสำรใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และกำรยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของ
บริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ กำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อควำมใน
เอกสำรดังกล่ำวที่เกี่ ยวกับกำรจดทะเบียนแก้ไขหนัง สือ บริค ณห์สนธิ ของบริษั ทที่ต ้องยื่นต่อกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ รวมทัง้ มีอำนำจในกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่
เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎมำย ระเบียบข้อบังคับ และกำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตำม
คำแนะนำหรือคำสั่งของนำยทะเบียนหรือเจ้ำหน้ำที่
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่
เสนอ
โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้
มติ

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย

รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรมอบอำนำจ ตำมที่เสนอทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียง เป็ นเอกฉันท์
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากั ด (Private Placement) และ (2) เพื่ อ รองรั บ การออกใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท รุ ่นที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering)
ประธำนฯ ขอให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดต่อที่ประชุม

เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ ประชุมว่ำ ตำมที่บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตำมรำยละเอียดที่ระบุในวำระที่ 6 นัน้ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องพิจำรณำอนุมตั ิกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนใหม่
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คณะกรรมกำรพิ จำรณำแล้ว และเห็ นสมควรเสนอต่อ ที่ป ระชุมวิสำมัญผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 502,754,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50
บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท โดยเสนอ
ขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แ ก่ บุค คลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แ ก่ บริษั ท ไทย
ดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนสำหรับกำรได้มำซึ่งหุน้ สำมัญของ
ONE จำนวน 119,998 หุน้ รำคำซือ้ ขำยหุน้ ละ 416.67 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 50,000,000
บำท แทนกำรชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตรำแลกเปลี่ยนหุน้ เท่ำกับ 1 หุน้ ของ
ONE ต่อ 2,083 หุน้ ใหม่ของบริษัท เศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ ) โดยผูข้ ำยดังกล่ำวมิใช่บคุ คลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัท ตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และผูข้ ำยไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับ
ผูบ้ ริหำร กรรมกำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ และผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท รวมทัง้ ไม่ได้เป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง (ตำมมำตรำ 258 ของพระรำชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะควำมสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่
เข้ำ ข่ำยเป็ นกำรกระท ำร่วมกับ บุคคลดัง กล่ำว (concert party) ของบุค คลดังกล่ำว ทั้งนี ้
ผูข้ ำยตกลงที่จะไม่สง่ บุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรและ/หรือผูบ้ ริหำรของบริษัท
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผขู้ ำยซึ่งถือเป็ นกำรจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัดในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดย
ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติกำหนดรำคำเสนอขำยไว้ชดั เจนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่
บุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) ดังนัน้ นอกเหนือจำกที่บริษัทจะต้องได้รบั
อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผขู้ ำยในครัง้ นีแ้ ล้ว
บริษัทจะต้องได้รบั อนุญำตให้เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลใน
วงจำกัดจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมประกำศที่
ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจำรณำรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผขู้ ำยในรำคำเสนอ
ขำยหุน้ ละ 0.20 บำท ในครัง้ นีเ้ ทียบกับรำคำตลำดของหุน้ ของบริษัทซึง่ คำนวณจำกรำคำถัว
เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ของบริษัทที่ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันทำกำรติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 มีมติ
ให้เสนอวำระนีต้ ่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำร
ออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ระหว่ำงวันที่ 16 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 6
พฤศจิ ก ำยน 2563) ซึ่ ง เท่ ำ กั บ หุ้น ละ 0.1369 บำท (ข้อ มู ล จำก SETSMART ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็ นกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในรำคำที่มีสว่ นลดไม่เกินร้อยละ 10
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(2)

ของรำคำตลำด ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.72/2558 โดย “รำคำตลำด”
หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวันทำ
กำรติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ำวันทำกำรติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้บริษัทเสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ โดยรำคำที่ นำมำถัวเฉลีย่
ดังกล่ำวต้องใช้รำคำเฉลี่ยของกำรซือ้ ขำยหุน้ นัน้ ในแต่ละวัน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ของบริษัทเห็นว่ำมีเหตุอนั สมควรเมื่อพิจำรณำถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริษัท คณะกรรมกำร
ของบริษัท อำจกำหนดรำคำเสนอขำยโดยมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละสิบของรำคำที่
คำนวณได้ดังกล่ำว โดยในกำรกำหนดส่วนลดนัน้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำจำกสภำวะ
ตลำด ณ ขณะนัน้ ด้วยแล้ว ตำมที่กำหนดในประกำศ ที่ ทจ. 72/2558
ภำยหลังจำกกำรออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผขู้ ำยข้ำงต้น ผูข้ ำยจะถือ
หุน้ ในบริษัทจำนวน 250,000,000 หุน้ หรือประมำณร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและ
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังกำรออก
เสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจำกัดตำมรำยละเอียดข้ำงต้นเรียบร้อยแล้ว
ในกำรนี ้ คณะกรรมกำรเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจำรณำอนุมัติก ำรมอบ
อำนำจให้ คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท และ/หรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ผูกพันบริษัทหรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำยเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรพิจำรณำกำหนด
รำยละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุน ของบริษัท ให้แ ก่บุค คลใน
วงจำกัดข้ำงต้น เช่น (1) กำรกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซือ้ และวันเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุน กำรชำระค่ำหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจองซือ้ และ
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว (2) กำรเข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง แก้ไข และลงนำมใน
เอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ มีอำนำจในดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออก เสนอขำย และจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนข้ำงต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจัดเตรียม
กำรลงนำม กำรยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตออกและเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงต่อหน่วยงำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) กำรดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงคำ
ขอหรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำวที่เกี่ยวข้อง และกำรนำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนำจในกำรดำเนินกำรอื่นใดอันจำเป็ นและสมควร
เพื่อให้กำรออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน และเสนอขำยแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท
สำเร็จลุลว่ งไปได้ภำยใต้กรอบของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิ น 252,754,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
0.50 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิ น 126,377,081.50 บำท เพื่อรองรับกำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้ ของบริษัท รุ น่ ที่ 3 (B52-W3) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจำนวน
หุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) ในอัตรำส่วน 8
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หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ ่นที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้ )
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มี
อัตรำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ และมีรำคำกำรใช้สทิ ธิ
เท่ำกับ 0.25 บำทต่อหุน้ (ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิ )
ทัง้ นี ้ เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสะสมปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สำหรับไตร
มำสที่ 3/2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทจึงอำจกำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ำ
มูลค่ำที่ตรำไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบตั ิตำมมำตรำ 52 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดของกำรออกเสนอขำยและกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจำกัด สิ่งที่
ส่งมาด้วย 4 และสำเนำแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้สง่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
ทัง้ นี ้ หำกที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ลงมติไม่อนุมัติวำระที่ 2 เรื่องกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญใน ONE บริษัทจะไม่
นำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิเรื่องกำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขำยแบบ
เฉพำะเจำะจงให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนสำหรับกำรได้มำซึ่งหุน้ สำมัญของ ONE
แทนกำรชำระด้วยเงินสด (รวมเรียกว่ำ “กำรเพิ่มทุน PP”) หรือหำกกรณีที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติไม่อนุมตั ิเรื่องกำรเพิ่มทุน
PP จะถือว่ำวำระที่ 2 เรื่องกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญใน ONE ที่ได้รบั กำรอนุมตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิกไป เนื่องจำกเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกัน นอกจำกนี ้ กำรลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรือ่ งดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรพิจำรณำอนุมตั ิวำระกำรออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ B52-W3 กำรเพิ่มทุนและกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในส่วนที่รองรับ B52-W3 แต่อย่ำง
ใด เนื่องจำกมิได้เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวเนื่องกัน
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมหรือไม่
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำม เลขำนุกำรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงในเรือ่ งดังกล่ำวตำมที่
เสนอ
โดยมติในวำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย
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รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

มติ

คะแนนเสียง

คิดเป็ นร้อยละของจานวนเสียงของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1,310,592,281

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

0.00

งดออกเสียง

0

0.00

บัตรเสีย

0

0.00

1,310,592,281

100.00

เห็นด้วย

รวมทั้งหมด

มติท่ปี ระชุม : ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ ก ำรจั ด สรรหุ้น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จ ำนวนไม่ เ กิ น
502,754,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท ดังนี ้
(1)
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50
บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.20 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 50,000,000 บำท โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจง ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไทยดิจิตอลเวนเจอร์ จำกัด (“ผูข้ ำย”) เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนสำหรับ
กำรได้มำซึ่งหุน้ สำมัญของ ONE จำนวน 119,998 หุน้ รำคำซือ้ ขำยหุน้ ละ 416.67 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 50,000,000
บำท แทนกำรชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) (อัตรำแลกเปลี่ยนหุน้ เท่ำกับ 1 หุน้ ของ ONE ต่อ 2,083 หุน้ ใหม่ของ
บริษัท เศษของหุน้ ให้ปัดทิง้ ) และกำรมอบอำนำจ ตำมรำยละเอียดที่เสนอทุกประกำร
(2)
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 252,754,163 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
0.50 บำท คิดเป็ นมูลค่ำไม่เกิน 126,377,081.50 บำท เพื่อรองรับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ของบริษัท รุน่ ที่ 3
(B52-W3) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ
(ศูนย์บำท) ในอัตรำส่วน 8 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 3 (B52-W3) (กรณีมีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้ ) โดย
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอตั รำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ และมีรำคำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 0.25 บำทต่อหุน้ (ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิ)
ตำมรำยละเอียดที่เสนอทุกประกำร
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลขำนุกำรที่ประชุมสอบถำมต่อที่ประชุมว่ำมีผูถ้ ื อหุน้ ท่ำนใดมีเรื่องอื่นใดจะเสนอหรือมีขอ้ ซักถำม

หรือไม่
มีจำนวนผูถ้ ือหุน้ มำเพิ่มในวำระนี ้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้

จำนวน จำนวน 29

รำย
รำย

ทัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ ที่มำร่วมประชุมทัง้ หมด ดังนี ้
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รวมจำนวน
รวมจำนวน 1,310,592,281

หุน้
หุน้

ผูถ้ ือหุน้ ที่มำด้วยตนเอง

จำนวน

3 รำย

รวมจำนวนหุน้

42,000

หุน้

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ

จำนวน

26 รำย

รวมจำนวนหุน้

1,310,550,281 หุน้

รวมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สิน้

จำนวน

29 รำย

รวมจำนวนหุน้ ทัง้ สิน้

1,310,592,281 หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 64.8156 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดจำนวน 2,022,033,307 หุน้ ซึ่งครบเป็ น
องค์ประชุม
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถำมอื่นใด ประธำนฯ จึงกล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุม
และกล่ำวปิ ดกำรประชุม
เลิกประชุมเวลำ 15.22 น.
-สุเทพ พงษ์พทิ กั ษ์(นำยสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์)
ประธำนที่ประชุม

-อ้อยทิพย์ ชลธิชานันทน์(นำงสำวอ้อยทิพย์ ชลธิชำนันทน์)
เลขำนุกำรบริษัทฯ / ผูบ้ นั ทึกกำรประชุม
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