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บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา
เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและข้ันตอน
การเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี 
 
 

หนังสือเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2566 
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                                                                           
(ไม่มีห้องประชุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19) 



  
      

สารบัญเอกสารเชิญประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566 
หน้า 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566 
 

 หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  

- สิ ่งที ่ส่งมาด้วยลำดับที ่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจำปี 2565 (เอกสาร
ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) 

9 - 28 

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. สารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2) 
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- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3. สารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3) 
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- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4. สารสนเทศของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซ่ึง
สินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3) 
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- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มา
ซึ ่งสินทรัพย์ เรื ่อง การซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั ่นส์ จำกัด (เอกสารประกอบการ
พิจารณา วาระที่ 2) 

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด (เอกสารประกอบการ
พิจารณา วาระที่ 3) 

 

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (เอกสาร
ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 และวาระที่ 5) 
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- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 
และวาระที่ 5)  
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- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9. ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 80 – 83 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11. หนังสือมอบฉันทะ 
- แบบ ก. 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12. รายละเอียดกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่บริษทัเสนอให้เปน็
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4 มกราคม 2566 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวนัจนัทร์ที ่25 เมษายน 2565 
2. สารสนเทศการทำรายการไดม้าซ่ึงสินทรพัย์ เรื่อง การซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 
3. สารสนเทศการทำรายการไดม้าซ่ึงสินทรพัย์ เรื่อง การซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท วัลแคน ดิจทิัล เดลิเวอรี่ จำกัด 
4. สารสนเทศของบริษทั บลูบิค กรุป๊ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) 
5. รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ เรื่อง การซ้ือหุ้น

สามัญของ  บริษทั อินโนวิซ โซลูชัน่ส์ จำกัด 
6. รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ เรื่อง การซ้ือหุ้น

สามัญของบรษิัท วัลแคน ดิจิทลั เดลิเวอรี ่จำกัด 
7. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทนุของบริษทัฯ 
8. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
9. ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
10. วิธีการลงทะเบียน ข้อปฎิบัติสาหรบัการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการ 

มอบฉันทะ 
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติ

กรรมการอิสระ 
13. แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้า 
14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีมติกําหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (ไม่มีห้องประชุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควดิ-19) ในวันจนัทรท์ี่ 13 
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมฉบับนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำปี 2565 รายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1  หน้าที่ 9 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ซึ ่งประชุมเมื ่อวันจันทร์ที ่ 25 เมษายน 2565 ให้ที ่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ้งที่ 
1/2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัตกิารเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บรษิัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จำกัด   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  วาระนี้กำหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจการให้คําปรึกษา
ด้านการพัฒนาระบบ ERP โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 
(“Innoviz”) จำนวน 100,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ Innoviz  โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับ
การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะจ่ายชำระโดยคำนวณตามผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ Innoviz 
สำหรับปี 2565-2567 โดยกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 904,000,000 
บาท (คิดเป็นราคาเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 9,040 บาท) โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนตามงวดการ
ชำระทั้งหมด 3 Tranches   

การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่
มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวม
เรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซ่ึงเมื่อพิจารณาขนาด
ของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มา
หรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 116.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินงวด 
9 เดือนของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รายการอื่น ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ทำให้มีขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 206.68 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเขา้จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) (ขนาดรายการมีมูลค่า
เท่ากับร้อยละ 100.00 หรือสูงกว่า) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ดี 
ธุรกรรมนี้เข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นสําหรับการยื่นคําขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ตาม
ข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซ่ึงต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทจำกัดมหาชน”) ซ่ึง
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี ่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”)  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง 
การซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 29 และรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการทำรายการธุรกรรมเข้าลงทุนใน 
Innoviz เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz เป็นการคุ้มค่าแก่การ
ลงทุน และจะส่งผลดีต่อบริษัทในการขยายขอบเขตการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุม อีกทั้ง คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า Innoviz ประกอบธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในการให้
ค ําปร ึกษาด ้านการพัฒนาระบบ ERP หล ัก ได ้แก ่ระบบ Microsoft Dynamic โดยมี
ประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 17 ปี และมีฐานลูกค้าองค์กรไม่น้อยกว่า 200 ราย ซึ่งจะช่วย
เสริมศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ 
อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทฯ สำหรับการให้บริการหลักเดิมของบริษัทฯ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน 
Innoviz จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว  อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้มี
ความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อสร้างความพร้อมในการ
แข่งขันในยุค Digital transformation และเป็นการสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดี
มากยิ่งขึ ้น ดังนั ้น จึงเห็นสมควรเสนอรายการพิจารณาอนุมัติการเข้าซื ้อหุ ้นสามัญของ 
Innoviz ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และมอบอำนาจให้ 
คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลง
นาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื ่น ๆ ที ่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที ่จำเป็นและเกี ่ยวข้องกับธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ดังกล่าวตามที่
จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตกิารเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บรษิัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกดั  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  วาระนี้กำหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software Development) โดยการเข้าซ้ือหุ้นสามัญ
ทั้งหมดในบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด (“VDD”) จาก บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ 
จำกัด (“อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด 
(มหาชน) (“MFEC”) โดย MFEC จะดำเนินการโอนทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงพนักงานที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software 
Development) ในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ให้แก่ VDD และบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้น
ทั้งหมดใน VDD จำนวน 500,000 หุ้น มมีูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดสว่น
ร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ VDD โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 691,000,000 
บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ ้นละ 1,382 บาท (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD”) โดยวิธีการโอน
กิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) 

การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม
ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการ
ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซ่ึงทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
89.21  ตามเกณฑ์เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินงวด 9 เดือน
ของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รายการอื่น ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ทำให้มีขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 206.68 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ
เรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน 
กับบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า 
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) 
ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมี
รายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.  

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD มีลักษณะเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทจำกัดมหาชน ซ่ึง
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ ่มเติมตามสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ ่งสินทรัพย์ 
 เรื่อง การซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้าที่ 40 
และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง 
การซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการทำรายการธุรกรรมเข้าลงทุนใน 
VDD เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD คุ้มค่าแก่การลงทุน และจะ
ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการขยายศักยภาพในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบ
วงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที ่ครอบคลุม เนื ่องจาก VDD มีบุคลากรผู้
ให้บริการที่เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมากกว่า 300 คน ซ่ึงจะต่อยอดการให้บริการแก่กลุ่ม
บริษัทฯ ได้ทันที อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software Development) เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื ่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที ่กำลังเข้าสู ่ความเป็นเศรษฐกิจดิจ ิทัล 
(Digital economy) และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู ้บริโภคในปัจจุบันที ่พึ ่งพาการทำ
ธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความต้องการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
และแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ๆ มีมากขึ้นเพื่อรองรับธุรกรรมออนไลน์ที่จะขยายตัวมากขึ้น 
นอกจากนี ้ ธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั ่น (Software 
Development) ยังมีช่องทางการเติบโตในด้านการรองรับภาคธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับระบบซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินธุรกิจ และ
พัฒนาองค์กร (Digitalization) 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน 
VDD จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว  อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มี
ความครอบคลุมมากย่ิงขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อสร้างความพร้อมในการ
แข่งขันในยุค Digital transformation และทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น จึงเห็นสมควร
เสนอรายการพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ VDD ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว 

 ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้ 
คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ซ่ึงรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม 
แก้ไขเพิ ่มเติมสัญญาการโอนกิจการ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื ่น ๆ ที ่จำเป็นและ
เกี ่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ดังกล่าวตามที่จำเป็น
และสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/
หรือ ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
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วัตถุประสงค์และเหตุผล :  วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นร่วมกันพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น 
มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่  
ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู ้ถือหุ ้นที ่จะทำให้บริษัทมีหน้าที ่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO)  และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) ทั้งนี้ การเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

(1)  ใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ
ลงทุนในหุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์ เป็นต้น  

(2)  ใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ  

(3)  เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอ่ืนใดที่จำเป็นและเก่ียวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้
บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้ 

2. การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

3. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

4. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการย่ืน
คำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ 

5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่ 72 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 8 หน้าที่ 76 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ 
บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยายกิจการ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึง
มูลค่าที่ขอเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเห็นว่าทุนที่เพิ่มเข้ามามีความเพียงพอต่อการ
นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอรายการพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
จำนวนไม ่เก ิน 10,000,000 หุ ้น ม ูลค่าท ี ่ตราไว ้ ห ุ ้นละ 0.50 บาท ม ูลค่ารวมไม ่เกิน 
5,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษ ัทมีหน้าที ่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั ่วไป (Public 
Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว  

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธ ิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) ในวาระที่ 4 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2566  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบ
มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  โดยมีรายละเอียดให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ขึ้นอีก 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท เป็น 55,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ 

ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจำนวน   55,000,000.00 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาท) 

   แบ่งออกเป็น  110,000,000.00 หุ้น  (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) 

   มูลค่าหุ้นละ       0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น :    

   หุ้นสามัญ   110,000,000 หุ้น  (หนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น) 

   หุ้นบุริมสิทธิ  -  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 

การลงมติ :  การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ :  เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 4 และวาระที ่5 ถือเปน็วาระทีม่ีความเก่ียวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 แล้ว จะถือว่าวาระอ่ืน ๆ  ที่ไดร้ับการอนมุัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ตอ่ไป โดยจะถือว่า
การพิจารณาอนุมตัิในเรื่องต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในวาระที ่ 4 และวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนมุัติจากที่ประชมุวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2566 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอ่ืนๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ได้ซักถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของ
บริษัทฯ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2566 (Record Date) ในวันที่ 
19 ธันวาคม 2565  โดยทาง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม  
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 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะให้ นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ หรือ  นาย
ชลากรณ์ ปญัญาโฉม ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12  หน้าที่ 103 

 ในการนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้ารว่มประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษาเอกสาร
หรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ 
ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคําถามระหว่างการประชุม 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10  หน้าที่ 84 

 ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ซ่ึงกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วใน
การประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หาก
ท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่  ir@bluebik.com  

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายธนา เธียรอัจฉริยะ) 
ประธานกรรมการบริษัท    

 

mailto:ir@bluebik.com


 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 

ของ 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

วัน เวลา สถานท่ีประชุม  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวัน

จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม SOCIAL ROOM 1 โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก เลขที่  

2 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม 

 น.ส. สุภาวดี มณีวรรณกุล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ พิธีกรผู้ดำเนินการการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีความไม่

แน่นอนและยังคงต้องเฝ้าระวัง รวมถึง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจึงได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม SOCIAL ROOM 1 

โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จํากัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Quidlab E-meeting & Voting 

System ในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง ยังได้เป็น 1 ใน 2 

บริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทเป็นไปตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด 

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้    

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน  9  ท่าน  ดังน้ี 

กรรมการท่ีอยู่ในห้องประชุม ได้แก่  

1. นายธนา   เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ 

2. นายวศิษฐ์   กาญจนหัตถกิจ  กรรมการอิสระ/  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการนโยบายความเสี่ยง/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายชลากรณ์  ปัญญาโฉม กรรมการอิสระ / ประธานกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ 

4. นายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นายพชร   อารยะการกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

6. นายปกรณ์   เจียมสกุลทิพย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 

7. นายพิพัฒน์  ประภาพรรณพงศ์ กรรมการ 

8. นางสาวสุธิดา  จันทร์สมบูรณ์ กรรมการ 

กรรมการท่ีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

1. นายครรชิต  บุนะจินดา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  
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ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุม และผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ 

1.  นางสาวศรีแพร   ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางสาวพิมพ์วิสาข์  เทียนศรี ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด  ได้แก่ 

1.  นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ 

1. นายพายุพัด  มหาผล  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ  

ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ได้แก่ 

1.  นางสาวมนัญญา   ฐิตินันทวรรณ 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไป ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่า

เทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2564  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่ง

คำถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียด

การส่งคำถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 

 การดำเนินการประชุม :   

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username 

และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วม

ประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยรูปแบบการประชุม
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ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้

ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม  

2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดตามรายการที่ระบุในเมนูลงคะแนนเสียง และสามารถลงคะแนนเสียง

ได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม เมื่อมีการอภิปรายและปิดการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ 

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะมีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ซ่ึงจะพิจารณาตามวาระที่ระบุใน

หนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือ

หุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อ

ที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ 

 วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน : 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 

หุ้นต่อ 1 เสียง  

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั ้งนี ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดย

แยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ 

3. บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1  นาที 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงได้

ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น 

 หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง :  

1. สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5  และวาระที่ 7 

โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ประจำปี 2565 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล  

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออก

เสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม 

โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  

ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนน

เสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 

สำหรับ วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป ี2564 ซ่ึงเป็นเรื่องเพ่ือทราบ จะไม่มีการลงมติ 
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3. การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งให้บริษัทฯ แล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

ซ่ึงบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่ 

- การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian 

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ 

- การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ สำหรับกรณี Custodian เท่านั้น 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  และบัตรเสีย โดยในแต่

ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้เข้าร่วมประชมุในแต่

ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน เนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลัง

เพ่ิมเติม 

 การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม หรือความ

คิดเห็นที่เมนูถามคำถาม และส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกบัคำถามนั้น อย่างไรก็ดี หากมี

จำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม 

  จากนั้น ผู้ดำเนนิการประชมุได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ได้กำหนดวนักำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้ารว่มประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) โดยการประชุมในวันนีม้ีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม คอื  

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และ โดยการมอบฉันทะจำนวน 56 ราย นับรวมทัง้สิ้น 76  ราย ถือหุ้นรวมกันได ้

78,036,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.04 เปน็อันครบองค์ประชมุตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัทฯ ซ่ึงกำหนดให้

ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่

จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทั จึงจะครบเปน็

องค์ประชมุ  

  (บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออก 

เสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ) 

 นายธนา  เธียรอัจฉริยะ  ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที ่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวคำขอบคุณ 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับ

ของบริษัทแล้ว ในฐานะประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

  ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564  

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวง

พาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้

ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว 

 

 

 



Page | 13  

 

  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้

อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

  ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมต ิโดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสยีง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ 

    โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 78,092,495  100.00% 

ไม่เห็นด้วย 0  0.00% 

งดออกเสียง 0 0.00% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 78,092,495  100.00% 

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากเมื่อตอนเริม่เปิดประชมุจำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 

56,101 หุ้น  

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น

ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้

ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังลดการใช้ทรัพยากร

โดยมุ่งหมายให้เกิดความย่ังยืนระยะยาวต่อไป 

 ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ 

สรุป ดังนี้ 

1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้

อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ 

และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อาทิเช่น ห้ามเรียกร้อง หรือ เรียกรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน 

และมิใช่ตัวเงิน การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมถึง การกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างต้องเป็นระบบ และมีความโปร่งใส เป็นต้น 
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2. บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ รวมถึง มี

มาตรการคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแส หรือ หลักฐาน เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับ

บริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่

กำหนดไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Regulations) 

 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ มาอย่างต่อเนื ่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศน์

พนักงาน ผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัทในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวทางและวิธีการ

แจ้งเบาะแส และร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึง มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เก่ียวเนื่อง

กับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต การจัดทำแบบประเมินภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต่อไป 

   จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาว 

ศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และชี้แจงแผนการดำเนินงาน

ของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

   นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และ

แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร 

(End-to-End digital transformation) ครอบคลุมการให้บริการหลัก ดังนี้  

1. Management Consulting : การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการระดับองค์กร และรวมไปถึงการ

ให้บริการวางแผนการสร้างแบรนด์, ทำการตลาด, และการวางแผนเข้าสู่ตลาด (go-to-market strategy)  

2. Digital Excellence and Delivery : การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกลยุทธ์

และการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

3. Strategic PMO : การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 

4. Big Data & Advanced Analytics : การจ ัดการข ้อม ูลขนาดใหญ่และการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลช ั ้นส ูงด ้วย

ปัญญาประดิษฐ์ 
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นอกจากการให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นครบวงจรให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ขยายตัว

สู่การให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (“Orbit 

Digital”) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ซ่ึงถือหุ้น 100% 

โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Orbit Digital ร้อยละ 

60 และ OR มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 40 ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว มุ่งหวังในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างธุรกิจใหม่ และการบ่มเพาะองค์

ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร เพ่ือการเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle และมี Digital 

Platform ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างย่ังยืน 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบปีที่ผ่าน ทำให้ตลาด Digital Transformation มีการ

เติบโตตามทิศทางของภาคธุรกิจที่เน้นการใช้กลยุทธ์ Digital transformation เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ 

ทั้งรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นและต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากตลาดต่างประเทศ คิด

เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของรายได้ทั้งหมด 

 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มี Backlog จำนวนประมาณ 385 ล้านบาท (ซึ่งยังไม่รวม Backlog ของบริษัท

ร่วมทุน Orbit Digital) โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทในอนาคต ดังนี้ 

 

 บริษัทฯ ยังคงมุ่งรักษาและขยายฐานรายได้และกำไรโดยรักษาความเป็นเลิศด้านการให้บริการตามมาตรฐานระดับโลก 

รวมถึงการเสนอบริการแบบ End-to-End ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการทุ่มเทพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร และเน้นขยายทีม

บุคลากร ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของลูกค้าได้อย่างครบวงจร 
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 นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2564 กล่าวคือ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการโดยรายได้รวมของปี 2564 เท่ากับ 303.69 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 103.16 ล้านบาท หรือ

คิดเปน็อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.4  กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 185.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 56.55 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44.0 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 เริ่มบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน Orbit 

Digital ที่เริ่มดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นจำนวน 3.35 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 

2564 จำนวน 66.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 22.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.1 และนับเป็นรายได้และกำไรสุทธิที่

สูงที่สุดตั้งแต่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกิจการมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายได้จากการขายและการให้บรกิารรวมของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น เป็นจำนวน 103.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อัตราการเพิ่มขึ ้นร้อยละ 51.4 ซึ ่งรายได้ที่เพิ่มขึ ้นสาเหตุหลักมาจากการให้บริการของส่วนงานการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้

คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) และธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence) เนื่องจากการเติบโตของความต้องการในการ

ทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital transformation) นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากตลาดต่างประเทศ คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของรายได้ทั้งหมด 

รายได้และกำไรอื่นสำหรับปี 2564 มีจำนวน 5.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.74 ล้านบาท โดยหลักมาจากการบันทึกส่วน

แบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียของ Orbit Digital ที่เริ่มดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 เป็นจำนวน 3.35 ล้านบาท   
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สำหรับกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 56.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44.0 จากการ

เพิ่มขึ้นของรายได้ ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 ที่ร้อยละ 60.9 ลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2564 ที่ร้อยละ 64.1 

เนื่องจากมีรายได้ส่วนของการให้บริการบุคลากร (Secondment) ไปยัง Orbit Digital จำนวน 15.71 ล้านบาท ตามอัตราค่าบริการ

ที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาร่วมทุน แต่กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบส่วนแบ่งกำไรสำหรับการดำเนินงานแทน อย่างไรก็

ตาม หากพิจารณาเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินตามปกติของปี 2564 ยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับอัตรากำไรขั้นต้นของปี 

2563 ซ่ึงแสดงให้เห็นความสามารถในการควบคุมต้นทุนและการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 22.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.1 ตามการ

เติบโตของรายได้ โดยอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 21.7 ซึ่งลดลงจากปี 2563 เล็กน้อย เนื่องจาก ในไตรมาส 4 ปี 

2564 กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น 1.89 ล้านบาท จากหนี้คงค้างของบริษัท

ประกันภัย 1 ราย ซ่ึงหากพิจารณาอัตรากำไรสุทธิของปี 2564 ก่อนหักการตั้งสำรองค่าเผ่ือฯ ดังกล่าว จะอยู่ที่ร้อยละ 22.3 ซ่ึงดีขึ้น

จากปี 2563  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 651.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 483.84 ล้านบาท โดย

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์รวมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์รายการดังต่อไปนี้ 

- การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192.02 ล้านบาท สาเหตุจากการรับเงินจากการเสนอขายหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) สุทธิจากการใช้จ่ายในการดำเนินงาน การบริหารสภาพคล่องและการ

ลงทุน 

- การเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และงานระหว่างทำจำนวน 37.06 ล้านบาท ตามการเติบโต

ของการดำเนินงาน 

- การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเพ่ือบริหารสภาพคล่อง จำนวน 229.58 ล้านบาท 

- การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 18.35 ล้านบาท 

- การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้อาคารสำนักงานและสินทรัพย์ถาวร จำนวน 6.05 ล้านบาท จากการเช่าและตกแต่ง

สำนักงานเพ่ิมเติม และการซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 107.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 50.03 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้ และ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการเติบโตของการดำเนินงาน  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสิ้น 543.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 433.81 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ

เพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนจำนวน 17.09 ล้านบาทจากการเพิ่มทุนขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและส่วนเกิน

ทุนสุทธิจำนวน 440.34 ล้านบาทจากการออกหุ้น IPO การเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2564 จำนวน 66.50 ล้านบาท การเพิ่มขึ้น

ของกำไรเบ็ดเสร็จของปี 2564 (กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและกำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย) จำนวน 2.37 ล้านบาท และการลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 92.49 ล้านบาท 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี2564 ซ่ึงมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญตัิ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในครั้งนี้  

  ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที ่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ

ข้อบังคับบริษัทข้อ 54 กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 

31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงขอเสนองบการเงิน ประจําปี 2564 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว 

 จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 

 นางสาวศรีแพร ธนฐิติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี  2564 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2563 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 654.43 161.48 651.00 167.16 

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 115.50 55.88 107.11 57.08 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 538.93 105.59 543.89 110.08 
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รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี  2564 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2563 

รายได้รวม (ล้านบาท) 295.35 194.51 303.69 200.53 

กำไรสุทธ ิ (ล้านบาท) 66.05 41.62 66.50 44.29 

กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.89  1.02  0.89                1.08  

  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำปี 2565 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมต ิโดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสยีง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ 

    โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 79,830,395 99.91% 

ไม่เห็นด้วย 0  0.00% 

งดออกเสียง 72,100 0.09% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 79,902,495  100.00% 

หมายเหต ุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,810,000 หุ้น  

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 

ประจำปี 2564 

 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่

มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
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 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการจำนวน 3,750,000 บาท ดังนั ้น ในปี 2565 บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกจำนวน 

1,250,000 บาท  ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมียอดรวมเท่ากับ 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุน

สำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว จากงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะ

ทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นความเหมาะสม และ

ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยในปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ  66,052,337 

บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.89 บาทต่อหุ้น และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ  66,495,345 บาท คิดเป็นอัตรากำไร 0.89 

บาทต่อหุ้น หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้  

 บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 

ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลประมาณ 37,500,000 

บาท  โดยจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  73,500,000  บาท ในอัตราหุ้นละ 

0.98 บาท  ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564   
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,250,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่

ได้จัดสรรไว้แล้วที่มีอยู ่  จำนวน 3,750,000 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 

5,000,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ใน

อัตราหุ ้นละ 0.375 บาท สำหร ับหุ ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ ้น รวมเป็นเง ินปันผลประมาณ 

37,500,000 บาท  โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน   

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับ

รายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงเป็นวันให้สิทธิผู้ถือ

หุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

  ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมต ิโดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสยีง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 

2564 ตามที่เสนอ 
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    โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 79,902,495  100.00% 

ไม่เห็นด้วย 0  0.00% 

งดออกเสียง 0 0.00% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 79,902,495  100.00% 

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

  ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการ ออกจากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก 

  เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18  กำหนดว่า ในการ

ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

  โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 

ช่ือ-สกลุ ตำแหน่ง 

1. นายครรชิต  บุนะจินดา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

2. นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย์ กรรมการบริษัท 

3. นางสาวสุธิดา จันทร์สมบูรณ์ กรรมการบริษัท 

  อนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

เหมาะสม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทําหน้าที่พิจารณาสรรหาโดย

ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู ้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัท ยังได้คํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจําเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มี
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ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ และ/หรือนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี 

  ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ

บริษัท ได้ดําเนินกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย

คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจน 

ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบตัิ

หน้าที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนํา

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจน ได้ทําประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและบริษัทเป็นอย่างดี

ยิ่ง มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็น

กรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน 

  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเหน็ว่า 

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ

ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ  

  นอกจากนี้ นายครรชิต  บุนะจินดา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายความ

เสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายครรชิต  บุนะจินดา กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

2. นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย์ กรรมการบริษัท 

3. นางสาวสุธิดา จันทร์สมบูรณ์ กรรมการบริษัท 

  ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี

รายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซ่ึง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้

ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว 

 ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการ

ประชุมได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง (1) นายครรชิต  บุนะจินดา  (2) นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย์  และ (3) นางสาวสุธิดา จันทร์

สมบูรณ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ  
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   โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

1) นายครรชิต บุนะจินดา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 79,902,495  100.00% 

ไม่เห็นด้วย 0  0.00% 

งดออกเสียง 0 0.00% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 79,902,495  100.00% 
 

2) นายปกรณ์  เจยีมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  อีกวาระหนึ่ง  
 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 79,865,895  99.95% 

ไม่เห็นด้วย 36,600 0.05% 

งดออกเสียง 0 0.00% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 79,902,495  100.00% 
 

3) นางสาวสุธิดา จันทร์สมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 79,902,495  100.00% 

ไม่เห็นด้วย 0  0.00% 

งดออกเสียง 0 0.00% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 79,902,495  100.00% 

 

วาระท่ี 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 

  ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม)  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความ

รับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ ่งอยู ่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับ 

บริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน

นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี 
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  ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ

บริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมี

ขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแล้ว เห็นควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2565 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน

จำนวน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าเบ้ียประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 ปี 2564 

(บาท/ครั้ง) 

ปีท่ีเสนอ 2565 

(บาท/ครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 30,000  30,000  

- กรรมการ 20,000  20,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  

- กรรมการ 10,000  10,000  

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง  

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000  20,000  

- กรรมการ 10,000  10,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000  20,000  

- กรรมการ 10,000  10,000  

คณะกรรมการบริหาร  

- ประธานกรรมการบริหาร - ไมม่ี - - ไมม่ี - 

- กรรมการ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
 

2) เงินโบนัส  :  บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ  โดยให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสม 

โดยขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมี

ส่วนร่วมในการประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัส

กรรมการ 

3) สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  :  ไม่มี 

  ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

  ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมต ิโดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน

บาท)  ตามที่เสนอ 

    โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 79,860,395  99.95% 

ไม่เห็นด้วย 42,100  0.05% 

งดออกเสียง 0 0.00% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 79,902,495  100.00% 

 

วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำป ี2565 

  ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นกำหนด” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ

หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 

7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 

5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็

ได้ 

  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา

เปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พราวด์ อิน โปร 

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ประจําปี 2565 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

  รายนาม   เลขที่ใบอนุญาต  ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 

1.  นางสาว ศันสนีย์    พูลสวัสดิ์                  6977                         1 ปี  ( 2564 ) 

2.  นางสาว วิทิตา  สุจิตรานุช      7408  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

2.  นางสาว ภิตินันท์  ภัทรกฤติเดช      10467  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

  โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่

งบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญช ี
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  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด

ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 970,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 

รายการ ปี 2565  (ปีท่ีเสนอขอ) ปี 2564 

ค่าตรวจสอบบัญชี 970,000 900,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) - - 

รวม 970,000   900,000 

  สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเติบโตมากขึ้น รวมถึงแผนการลงทุน

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมค้าต่างๆ ที่เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  

  และเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา  บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ยัง

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  ดังนี้ 

1. บริษัท อินเจนิโอ จำกัด 

2. บริษัท แอดเดนด้า จำกัด 

3. บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด 

4. บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด 

  ทั้งนี้  บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่

จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งแนบไปพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

 ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 

และ/หรือ   นางสาววิทิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7408  และ/หรือ นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช  ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 10467 แห่ง บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 รวมทั้งสิ้น 970,000 บาทตามที่เสนอ  

   โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จำนวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 79,902,495  100.00% 

ไม่เห็นด้วย 0  0.00% 

งดออกเสียง 0 0.00% 

บัตรเสีย 0  0.00% 

รวม 79,902,495  100.00% 
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วาระท่ี 8   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระอ่ืน ๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ 

และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมในครั้งนี้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี)  

ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ 
 

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ได้สอบถามในประเด็นดังน้ี 

1. บริษัทมีวิธีจูงใจและรักษาบุคลากรให้ทำงานกับบริษัทฯ ได้นานโดยไม่ถูกดึงตัวจากคู่แข่งที่เป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกได้

อย่างไร 

นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้ 

บริษัทฯ มีวิธีจูงใจและรักษาบุคลากร โดยเสริมสร้าง Employee Engagement ดังนี้ 

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง   

- บริษัทฯ ได้จัดคอร์สการอบรมสำหรับบุคลากรภายใน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานจากงานเดิม 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน  (Upskill) หรือ คอร์สการสร้างทักษะใหม่ที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่ทำอยู่ เป็น

การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้กับบริบทอื่นของตำแหน่งงาน (Reskill) ทั้งการแชร์ความรู้และประสบการณ์จาก

หัวหน้าทีมของแต่ละทีม รวมถึงการเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้กับพนักงาน  

- บริษัทฯ มี Career Path ที่หลากหลาย จึงทำให้พนักงานแต่ละคนสามารถปรับสายงานได้ตามความต้องการของ

ตนเองได้โดยไม่ต้องย้ายงาน  

- บริษัทฯ มีการให้รางวัลหรือผลตอบแทน (Incentive) ที่เหมาะสม ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว  

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทในช่องทางต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ของ

กลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- จากการเติบโตของบริษัทที ่เติบโตสูงในช่วงหลายปีที ่ผ่านมา พนักงานแต่ละคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมี

ศักยภาพ มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดในหน้าที่การงานของตนเอง  

2. ความคืบหน้าของการย่ืนขอ BOI  

 นายพชร อารยะการกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า Orbit Digital ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI เรียบร้อยแล้ว สำหรับบริษัทฯ และ บริษัท แอดเดนด้า จำกัด ซ่ึง

เป็นบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก BOI  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการติดตามผลการพิจารณาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

คาดว่าการย่ืนขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI จะได้รับการอนุมัติและเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หลังไตรมาส 2 ของปีนี้  

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม   
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ประธานฯ ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดย

ตลอด รวมทั้ง ขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ ้นและคณะกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ

บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้า ซึ่งมี

ส่วนช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดในฐานะที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 

(นายธนา  เธียรอัจฉริยะ)  

     ประธานทีป่ระชมุ  

 

   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

(นางสาวกัญจน ีชคัตตรยาพงษ์)  

         เลขานุการบริษทั  



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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สารสนเทศของบริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน)  
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกีย่วกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จำกัด 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ความเห็นชอบรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในหุ้น
สามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ 
จำกัด (“Innoviz”)  จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Innoviz  

ทั้งนี้ Innoviz ประกอบธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในการให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ ERP ในระบบหลัก ได้แก่
ระบบ Microsoft Dynamic โดยมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 17 ปี และมีฐานลูกค้าองค์กรไม่น้อยกว่า 200 ราย ซึ่งจะช่วยเสริม
ศักยภาพของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทฯ 
สำหรับการให้บริการหลักเดิมของบริษัทฯ ได้อีก โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนซึ่งคำนวณตามผลกำไรสุทธิของ Innoviz สำหรับปี 
2565-2567 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ Innoviz โดยเป็นการทยอยเข้าซ้ือหุ้นตามสัดส่วนและกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

(1) การเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 (Tranche A) จะเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และทำการซื ้อหุ ้น Tranche A ภายใน 3 เดือนนับจากวันที ่ลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase 
Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) และ/หรือข้อตกลง และ/หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การซ้ือขายหุ้นของ Innoviz (รวมเรียกว่า “สัญญาซื้อขายหุ้น”) หรือวันที่บริษัทฯ และ Innoviz จะตกลงกัน โดยเป็นการซ้ือหุ้นสามญั
จำนวน 55,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการไม่เกิน 290,000,000 บาท การชำระเงินซื้อหุ้น Tranche A แบ่งการชำระเงินเป็น 2 งวด
โดยงวดแรกจะชำระด้วยเงินสดในจำนวน 264,000,000 บาท ณ วันที่ซ้ือขายหุ้นสำเร็จ ในสัดส่วนร้อยละ 55 และงวดที่สองชำระด้วย
เงินสดภายใน 7 วันนับจากวันที่ประชุมสามัญประจำปีของ Innoviz พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ทั้งนี้ มูลค่าการซ้ือขาย
จะเป็นไปตามสูตรการปรับปรุงราคาซื้อขายหุ้นที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement) กล่าวคือ 
ในกรณีที่กำไรสุทธิของ Innoviz ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2565 น้อยกว่า 44 ล้านบาท ให้ทำการปรับปรุง ราคาซ้ือขายหุ้น 
เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นในงวดที่สองตามกำไรสุทธิที ่เกิดขึ ้นจริงของ Innoviz ในปี 2565 คูณด้วย P/E ในอัตรา 12 เท่า ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

การชำระราคางวดที่สอง = (กำไรสุทธิปี 2565*12*55%) – 264 ล้านบาท 

อนึ่ง หากราคาซื้อขายหุ้นภายหลังการปรับปรุงราคาต่ำกว่า 264 ล้านบาท ให้ถือเอาราคา 264 ล้านบาทเป็นราคาซื้อขาย
หุ้น Tranche A  

(2) การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 30 (Tranche B) มูลค่าซื้อหุ้นเท่ากับกำไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2566 คูณ
ด้วย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณด้วยสัดส่วนร้อยละ 30 ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 384,000,000 บาท โดยจะชำระด้วยเงินสดภายใน 15 วันนับ
จากวันที่บริษัทฯ นำส่งงบการเงินประจำปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

(3) การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 15 (Tranche C) มูลค่าซื้อหุ้นเท่ากับกำไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2567 คูณ
ด้วย P/E ในอัตรา 16 เท่าคูณด้วยสัดส่วนร้อยละ 15 ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 230,000,000 บาท โดยจะชำระด้วยเงินสดภายใน 15 วันนับ
จากวันที่บริษัทฯ นำส่งงบการเงินประจำปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์ 

มูลค่ารวมของการเข้าซื้อหุ้นของ Innoviz ทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายชำระ จะต้องคำนวณตามผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นของ 
Innoviz สำหรับปี 2565-2567 โดยถูกกำหนดมูลค่าสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน 904,000,000 บาท ทั้งนี้ ตัวอย่างการคำนวณราคาซื้อขาย 
ในกรณีที่มีกำไรสุทธิในแต่ละปีเป็นดังนี้ 
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 มูลค่าการซื้อขายรวม* 
(ล้านบาท) กำไรสุทธ ิ

(ล้านบาท) 
ราคาซ้ือขาย 
Tranche A 
(ล้านบาท) 

กำไรสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ราคาซ้ือขาย 
Tranche B 
(ล้านบาท) 

กำไรสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ราคาซ้ือขาย 
Tranche C 
(ล้านบาท) 

30 264 30 144 30 72 480 
40 264 40 192 40 96 552 
50 290 50 240 50 120 650 
60 290 60 288 60 144 722 
70 290 70 336 70 168 794 
80 290 80 384 80 192 866 
90 290 90 384 90 216 890 

100 290 100 384 100 230 904 
*มูลค่าการซ้ือขายรวมตามตัวอย่างการคำนวณ เกิดจากการรวมยอดราคาซ้ือขายหุ้น Innoviz ทั้ง 3 Tranche ในประมาณ

การณ์กำไรสุทธิที่เท่ากันในแต่ละปี ในการจ่ายชำระจริง จะต้องคำนวณมูลค่าการซ้ือขายรวมจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี 

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)  

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงบริษัทจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัน เดือน ปีท่ีเกิดรายการ 

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการ
ทำรายการทั้งหมดคาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2568 

2. คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

ผู้ซื้อ: บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Innoviz ซ่ึงมีรายชื่อดังนี้ 

1. บริษัท ทวีวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด 
2. นางวันดี    วณิคพันธุ์ 
3. นางสาวพัสรา   อมรจารุสนธิกุล 
4. นางสาวปิยะรัตน์      กัญญะลา 
5. นางสาวศรีวิไล         คงคารัตน ์
6. นายสุรเกติ์              เกษมประศาสน์พร 
7. นายสมเกียรติ          อภิวัฒน์อุดมคุณ 
8. นายอัครพล             กสิวิทยานันท์ 
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ลักษณะ
ความสมัพันธ์
ระหว่างกัน : 

ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ถือหุ ้นปัจจุบันของ Innoviz เป็นบุคคลและนิติ 
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจากบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ 
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญใน  Innoviz จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Innoviz จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนแล้วทั ้งหมด ในราคาที่คำนวณจากกำไรสุทธิที ่เกิดจริงของ Innoviz ใน 
ปี 2565-2567 ไม่เกิน 904,000,000 บาท (คิดเป็นราคาเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 9,040 บาท) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาซ้ือ
ขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Innoviz 

โครงสรา้งการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ 

 

โครงสร้างหลังเข้าซื้อหุ้น Innoviz ในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญท้ังหมด 

 
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ Innoviz  

ช่ือบริษัท บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 

ท่ีตั้ง 
888/93 อาคารมหาทุน พลาซ่า ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล  010554801966 
วันจดทะเบียนบริษัท 9 กุมภาพันธ์ 2548 
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

Innoviz 

กลุ่มผู้ถือหุ้น 
Innoviz 

100.00% 

Innoviz 

บริษัทฯ 

100.00% 
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ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,350,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าชำระหุ้นละ 43.50 บาท 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการที่ปรึกษา ให้บริการพัฒนา ติดตั้ง แนะนำและดูแลระบบ โดยมุ่งเน้น

การให้บริการในผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Microsoft Dynamic ในส่วนของงาน ERP 
ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจที่รองรับระบบงานหลากหลาย เช่น บัญชีการเงิน 
การบริการ และห่วงโซ่อุปทานเป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีการขายและให้บริการด้วย ได้แก่ 
1) K2 ซึ ่งเป็นซอฟท์แวร์ในกลุ ่ม Business Process Management (BPM) ที่
ช่วยในการจัดการระบองค์กร และเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน 
2) UiPath ซึ ่งเป็นซอฟท์แวร์ในกลุ่ม Robotic Process Automation (RPA) ที่
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานได้ 

 
4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใน Innoviz 

ลำดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนเข้าทำธุรกรรม หลังเข้าทำธุรกรรม 
ทุนจดทะเบียน 

10,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียน 

10,000,000 บาท 
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท ทวีวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด  1 55,000 55.00 - - 
2 นางวันดี วณิคพันธุ์ 18,000 18.00 - - 
3 นางสาวพัสรา อมรจารุสนธิกุล 13,500 13.50 - - 
4 นางสาวปิยะรัตน์ กัญญะลา 2,700 2.70 - - 
5 นางสาวศรีวิไล คงคารัตน์ 2,700 2.70 - - 
6 นายสุรเกติ์ เกษมประศาสน์พร 2,700 2.70 - - 
7 นายสมเกียรติ อภิวัฒน์อุดมคุณ 2,700 2.70 - - 
8 นายอัครพล กสิวิทยานันท์ 2,700 2.70 - - 
9 บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ 

กำหนด 
- - 100,000 100.00 

รวม 100,000 100.00 100,000 100.00 
หมายเหตุ : 1 รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ทวีวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบด้วย นางวันดี วณิคพันธุ์  ถือหุ้นร้อยละ 99.9990 
(จำนวน 199,998 หุ้น จากทั้งหมด 200,000 หุ้น) , นางสาวพัสรา อมรจารุสนธิกุล ถือหุ้นร้อยละ 0.0005 (จำนวน 1 หุ้น 
จากทั้งหมด 200,000 หุ้น) และ นางสาวเกตุมณี  พลับนิล ถือหุ้นร้อยละ 0.0005 (จำนวน 1 หุ้น จากทั้งหมด 200,000 
หุ้น) 

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ Innoviz 

ลำดับ 
ก่อนเข้าทำธุรกรรม หลังเข้าทำธุรกรรม 

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล 
1 นางวันดี วณิคพันธุ ์ จะมีการกำหนดและแต่งตั้งภายหลังตามข้อกำหนดใน

สัญญาซ้ือขายหุ้น 2 นางสาวพัสรา อมรจารุสนธิกุล 
3 นางศรีวิไล คงคารตัน ์

หมายเหตุ : ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz จะยังคงมีกรรมการชุดเดิมของ Innoviz บางราย ที่จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือผู้บริหารของ Innoviz ต่อไป 
เนื่องจากมีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 
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4.4  ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ Innoviz  
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2564 

สินทรัพย์รวม 122.55 95.23 165.26 
หนี้สินรวม 28.86 52.33 120.39 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 93.69 42.90 44.87 
รายได้รวม 235.61 235.16 243.83 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 206.62 217.43 241.19 
กำไรสุทธ ิ 28.99 17.73 2.64 

อ้างอิงจากงบการเงินของ Innoviz สำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของ Innoviz 

5. ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน Innoviz จากผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเข้าข่ายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศ
การได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 
ของบริษัทฯ และงบการเงินประจำปี 2564 ของ Innoviz มีรายละเอียดดังนี้ 

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

หลักเกณฑ์ การคำนวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มูลค่า

สินทรัพย์ที่มตีัวตน
สุทธ ิ(NTA) 

(NTA ของเงินลงทนุในบรษิัท x สดัส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป) x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

(44.87 x 100%) 
x100 

579.89 

ร้อยละ 7.74 

2. เกณฑ์กำไรสุทธิ
จากการ
ดำเนินงาน 

(กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทนุในบริษทั x สัดส่วนที่ซ้ือหรือ
ขาย) x 100 

กำไรสุทธจิากการดำเนนิงานของบริษัทจดทะเบียน 

(2.64 x  100%) 
x100 

120.58 

ร้อยละ 2.19 

3. เกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ* x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

*มูลค่ารายการที่จ่ายคำนวณจากมูลค่าสูงสดุที่กำหนดไว ้

904.00 x 100 
774.55 

ร้อยละ 116.71 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
ที่ออกเพ่ือชำระค่า
สินทรัพย์ 

จำนวนหุ้นทุนที่บริษทัออกเพ่ือชำระค่าสินทรัพย์ x 100 
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษทั 

- ไม่นำมาคำนวณ 
เนื่องจากบริษัทฯ 
ไม่ไดม้ีการออก
หุ้นทุนเพ่ือชำระ
เป็นสิ่งตอบแทน

การได้มาซ่ึง
สินทรัพย์ 

เกณฑ์การคำนวณสูงสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565  ร้อยละ 116.71 
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*มูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธ ิ(NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี ้
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท งบการเงินรวมฉบับสอบทาน 

ของบริษัท สิ้นสดุ  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

(ล้านบาท) 
สินทรัพย์ 774.55 
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก 23.10 
หัก : หนี้สินรวม 167.45 
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 4.11 
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) 579.89 

 
จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 116.71 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ

แทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน และรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์รายการอื่น ที่ไดร้ับอนุมัติจาก ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ทำให้มีขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 206.68 (ขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน)  จึงเข้าข่ายเป็นรายการเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) (ขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป 
แม้ว่าขนาดรายการสูงสุดรวมของการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Innoviz จะมีขนาดสูงสุดที่ร้อยละ 206.68 อย่างไรก็ดี รายการเข้าซื้อหุ้น
สามัญใน Innoviz เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อยกเว้นสําหรับการยื่นคําขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ตามข้อ 24 ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. ธุรกิจท่ีได้มามีลักษณะท่ีคล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้อง  โดยมุ่งเน้น

การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร  มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด ให้แก่องค์กร  ซ่ึงมี
ขอบเขตการให้บริการหลักที่ดำเนินการและมีรายได้ในปัจจุบัน ได้แก่ 

1) ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting; MC) เป็นการออกแบบแผนกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจระยะสั้นและยาว (3 ปี – 5 ปี) การออกแบบแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า การวิจัย ตลาดเพื่อสร้าง
กลยุทธ์การแข่งขัน การออกแบบกระบวนการทำงานเพ่ือลดความซ้ำซ้อน และการปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับธุรกิจ 

2) ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO) เป็นการให้บริการบริหารโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบ
การกำกับดูแลโครงการ กลไกการจัดการโครงการตลอดจนดำเนินการบริหารโครงการ หรือบริหารผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
ดำเนินงานได้ทันเวลา และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

3) ธุรกิจการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery; DX) เป็นการให้ 
คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ประสบการณ์
ของผู้ใช้งานและส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UX/UI)  บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นการพัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงระบบงาน SAP และระบบงาน CRM ตลอดจน การให้คำปรึกษาด้านความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านภายในองค์กร โดยมีเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน และความคล่องตัวให้กับธุรกิจ 

4) ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics 
and artificial intelligence; AI) เป็นการให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ในขณะที่ Innoviz ดําเนินธุรกิจและเป็นผู้นำตลาดในการให้คําปรึกษาด้านการพัฒนา ติดตั้ง แนะนำ และดูแล โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการในผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamic ในส่วนงานของ ERP ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจที่รองรับระบบงานหลากหลาย 
เช่น บัญชีการเงิน การบริการ และห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น  
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นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีการขายและให้บริการด้วย ได้แก่ 
1) K2 ซ่ึงเป็นซอฟท์แวร์ในกลุ่ม Business Process Management (BPM) ที่ช่วยในการจัดการระบองค์กร และเชื่อมโย’

ระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน 
2) UiPath ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ในกลุ่ม Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาใน

การทำงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได้ 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวของ Innoviz จะช่วยเสริมศักยภาพการขายและการให้บริการธุรกิจของบริษัทฯ โดย
เติมเต็มผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครบวงจรมากขึ้น และตอบโจทย์การเป็น End-to-End digital transformation 
partner ของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งฐานลูกค้าองค์กร ไม่น้อยกว่า 200 รายของ Innoviz จะเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ 
ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาจยังไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกค้าใหม่นี้ โดยคาดหวังว่า บริษัทฯ จะสามารถต่อยอดการ
ให้บริการหลัก หรือแพลตฟอร์มเดิมของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังฐานลูกค้ากลุ่มใหม่จาก Innoviz ได้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 17 ปีของ 
บริษัทฯ เชื่อว่า Innoviz สามารถเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ด้วยลักษณะธุรกิจที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ได้ 

2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในธุรกิจหลักของบริษัท 
ภายหลังการเข้าทํารายการเข้าซ้ือหุ้นสามัญใน Innoviz บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ

ของบริษัทฯ 

3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีคุณสมบัติที ่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย 

ภายหล ังการเข ้าท ํารายการเข ้าซ ื ้ อห ุ ้ นสาม ัญใน  Innoviz บร ิษ ัทฯ ย ั งคงม ีค ุณสมบ ัต ิท ี ่ จ ะจดทะเบ ียนกับ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้  

3.1   คุณสมบัติของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นตามที่ประกาศกําหนดทุกประการ  
3.2   บริษัทฯ ไม่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญซ่ึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท 
3.3  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด กล่าวคือ  

(ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้
บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

(ข)   ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั ่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียน 
หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ให้ถือปฏิบัติ
ที ่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้น และผู ้ลงทุน หรือการ
เปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน  มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของบริษัทจดทะเบียนจะต้อง เป็นกรรมการอิสระ และ
บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทํา
รายการ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ 

3.4   บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คือ นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์  

3.5  บริษัทฯ มีบุคคลที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลที่ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ หรือตําแหน่งเทียบเท่า ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมี นายธนา เธียร
อัจฉริยะ เป็นประธานกรรมการ และ นายพชร อารยะการกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3.6 บริษัทฯ จัดให้มีระบบกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐาน และ
เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องมีกรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามทีกํ่าหนด ในประกาศ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน ตาม ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
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3.7  บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน คือ ผู้สอบบัญชี 
จาก บริษัท พราวด์ อินโปร จำกัด 

3.8  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ กํากับ
ตลาดทุน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นองค์กรจากภายนอก 
(Outsourcing) คือ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และจาก บริษัท พราวด์ อินโปร 
จำกัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชี
ไม่พบประเด็นที่มีนัยสําคัญที่มีผลต่อระบบควบคุมภายใน 

3.9  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ กํากับ
ตลาดทุน โดยภายหลังการเข้าทํารายการ จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และ Innoviz โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้โอน ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และผู้บริหารปัจจุบันของ Innoviz เข้า
ทําข้อตกลงกับ Innoviz ว่าตราบที่ตนมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญแ่ละ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้บริหารของ Innoviz (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศ เกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์) จะต้องไม่ดําเนินการดังต่อไปนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(1)   ประกอบกิจการหรือดําเนินธุรกิจใด ๆ หรือเข้าไปมีส่วนรวมในการบริหาร ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา หรือเข้าร่วมเป็น
สมาชิก เข้าไปเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ร่วมลงทุน หรือร่วมดําเนินธุรกิจในบริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่น ซ่ึง
ประกอบธุรกิจที่เทียบเท่า หรือมีลักษณะเดียวกัน หรือ มีลักษณะ เป็นการแข่งขัน กับกิจการของ Innoviz 

(2)   ชักชวนลูกค้า คู่ค้า หรือผู้จัดจําหน่ายของ Innoviz เพ่ือไม่ให้บุคคลดังกล่าวดําเนินธุรกิจกับ Innoviz  
(3)   ชักชวน หรือเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใด ๆ ที่มีลักษณะหรือประเภทที่เหมือน หรือ คล้ายคลึง หรือเป็นการ

แข่งขันกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Innoviz ให้กับลูกค้าของ Innoviz 
(4)   ชักชวน หรือพยายามชักชวนให้กรรมการ พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ Innoviz ลาออกจากการ เป็นกรรมการ 

พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ Innoviz 
(5)   ช่วยเหลือผู้อื่นในการดําเนินกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับกิจการของ Innoviz หรือเป็น

การแข่งขันกับกิจการของ Innoviz 
(6)   กระทําการใด ๆ อันเป็นการกระทําในลักษณะที่เชื่อได้ว่ามีการมุ่งหวัง หรือถูกกําหนด หรือ ถูกคาดหวังให้ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าของ Innoviz ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
กิจการของ Innoviz ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือมีโครงการจะดําเนินการในอนาคต 

3.10  บริษัทฯ ดํารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อย กว่า 150 ราย 
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่นอ้ยกว่าร้อยละ15 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัท
ฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด 3,496 คน ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 38.12 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ 

3.11   บริษัทฯ มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดตั้ง 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอํานาจการควบคุมบริษัท หรือผู้
ถือหุ ้นที ่ม ีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ภายหลังการเข้าทํารายการจะไม่มีการเปลี ่ยนแปลง อย่างมีนัยสําคัญ ใน
คณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

4.1.  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัทฯ 
4.2.  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ  
4.3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นหุ้นรายใหญ่ที่สุดยังคงเป็นบริษัท บลูบิค กรุ๊ป 

โฮลดิ้ง จำกัด ตามเดิม 
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับ

คะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ 
และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ 
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 ทั้งนี้ การเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน Innoviz ดังกล่าว ไม่ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากผู้ขายไม่เข้าข่ายเป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศรายการเก่ียวโยง  

 นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการใน Innoviz เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 
107(2)(ข) พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึงบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสีย 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ คำนวณจากกำไรสุทธิที่เกิดจริงของ Innoviz สำหรับ
ปี 2565-2567 โดยกำหนดมูลค่าไว้ทั้งสิ้นไม่เกิน 904,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนตามงวดการชำระ 
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญา
ที่เก่ียวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้นแล้ว  

7. เกณฑ์ท่ีใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนบริษัทเป็นมูลค่าที่ตกลงและเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Innoviz โดย

บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบโดยการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ของ Innoviz รวมถึงมูลค่าสินทรัพย์ รูปแบบการ

ประกอบธรุกิจ ผลการดำเนินงาน ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคต

เป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ บริษทัฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนกับข้อมูลสถิติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทีอ่ยู่
ในหมวดอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับ Innoviz ไดแ้ก่หมวดอุตสาหกรรม Technology ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

 
ตัวย่อ อุตสาหกรรม Tech BBIK BE8 IIG NETBAY 

P/E (เท่า)* 57.54 98.24 112.54 44.33 33.35 
*อ้างอิงข้อมูล P/E ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการซ้ือหุ้น Innoviz ที่คำนวณจากค่า P/E เฉลี่ยตามสัดส่วนร้อยละ ของหุ้น
ที่เข้าซื้อในแต่ละ Tranche ที่ 13.8 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เท่ากับร้อยละ 
76.02 และต่ำกว่าบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ Innoviz  ที่จดทะเบียนใน MAI ซึ่งได้แก่ BBIK, BE8, IIG และ 
NETBAY ที่ร้อยละ 85.95, 87.74, 68.87 และ 58.62  ตามลำดับ 

 

8. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อน
ทั้งหมดภายใต้สัญญาการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะได้รับโอน
หุ้นใน Innoviz จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ 
Innoviz  
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9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ 

ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ และ 
บริษัท ทวีวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด และผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลธรรมดาจำนวน 7 ราย (ผู้ขาย) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอ่ืนๆ และเอกสารอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยข้อกำหนดของสัญญาซ้ือขายหุ้นที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

คู่สัญญา (1) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซ้ือ 
(2) บริษัท ทวีวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด และผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลธรรมดาจำนวน 7 ราย 

ในฐานะผู้ขาย  
หุ้นท่ีซื้อขาย หุ้นสามัญของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด จำนวน จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
ราคาซ้ือขาย ไม่เกิน 904,000,000 บาท 
เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีสำคัญ* (1) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz จากที่ประชุมคณะกรรมการ 

และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) Innoviz และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนด สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้น Innoviz 

(3) บริษัทฯ ในฐานะผู้ซ้ือ และบริษัท ทวีวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด และผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลธรรมดาจำนวน 7 
ราย  ในฐานะผู้ขาย เข้าทำสัญญาซื ้อขายหุ ้น (Share Sale and Purchase Agreement) 
และ/หรือ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) รวมถึงข้อตกลงและสัญญา
อ่ืนๆ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการซ้ือขายหุ้นของ Innoviz  

(4) บริษัท ทวีวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด และผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลธรรมดาจำนวน 7 ราย  ในฐานะผู้ขาย ชำระ
ทุนจดทะเบียน (paid-up capital) ของ Innoviz ให้เต็มจำนวน10,000,000 บาท  

 

10. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน Innoviz เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริม
ศักยภาพในการเป็น End-to-end digital transformation partner โดยประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนใน 
Innoviz สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Innoviz ในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการขายและ
ให้บริการระบบ Microsoft Dynamic ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง อีกทั้ง Innoviz ดําเนินธุรกิจและ
เป็นหนึ่งผู้นำตลาดในการให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาระบบดังกล่าวรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ มาไม่น้อยกว่า 17 ปี และมีฐาน
ลูกค้าองค์กรไม่น้อยกว่า 200 ราย ซึ่งเป็นการต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงในอนาคต และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 

2) Innoviz มีฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ที่สามารถต่อยอดการให้บริการหลักหรือแพลตฟอร์มเดิมของบริษัทฯ ไปยังฐานลูกค้า
กลุ่มนี้ได้ 

3) Innoviz มีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือให้คำแนะนำบริษทัฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลดีต่อ
บริษัทในด้านการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

4) เป็นการลงทุนทีส่ามารถรบัรู้รายไดแ้ละกำไรจากธุรกิจการขายและพัฒนาระบบ Microsoft Dynamic และผลิตภัณฑ์อ่ืน
ได้ทันที เนื่องจาก Innoviz มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและมีมูลค่าคงเหลือคาดการณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ไม่น้อยกว่า 110  ล้านบาท  

5) เนื่องจากธุรกิจของ Innoviz เป็นธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงและเสริมกันกับบริษัทฯ จึงจะช่วยให้ทั้งบริษัทฯ และ Innoviz 
ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรร่วมกัน ซึ ่งจะทำให้มีการ
ประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) ซ่ึงจะส่งให้ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนอัตราการทำกำไรในภาพรวม
เพ่ิมขึ้นได้ 
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11. แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขาย 

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการโดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินสำหรับการซ้ือหุ้น Tranche A และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรบัการซ้ือหุ้น Tranche B และ Tranche C  

 
12. กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีและ/หรอืเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  

-ไม่ม-ี 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำรายการธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz เนื่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz เป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุน และจะส่งผลดีต่อบริษัทในการขยายขอบเขตการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลมุ อีกทั้ง คณะกรรมการบรษิัทฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า Innoviz ประกอบธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในการให้คาํปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ ERP หลัก ได้แก่ระบบ 
Microsoft Dynamic โดยมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 17 ปี และมีฐานลูกค้าองค์กรไม่น้อยกว่า 200 ราย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพ
ของการเป็น End-to-end digital transformation partner ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทฯ สำหรับการ
ให้บริการหลักเดิมของบริษัทฯ  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz จะเป็นประโยชนต์่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว  อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ
ครอบคลุมมากย่ิงขึ้นเพ่ือรองรับลูกค้าที่หลากหลาย และเพ่ือสร้างความพร้อมในการแข่งขันในยุค Digital transformation และเป็น
การสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดีมากย่ิงขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใน
วาระที่เก่ียวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ต่อไป  

 
14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี – 
 
คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
ขอแสดงความนับถือ 
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

 

- นายพชร อารยะการ

   

- นายปกรณ์ เจียมสกลุทพิย์ - 
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สารสนเทศของบริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน)  
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกีย่วกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด 

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่  
1 ธันวาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนในธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software 
Development) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด (“VDD”) จาก บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ 
จำกัด (“อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์”) โดย อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ซ่ึงมสีถานะเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“MFEC”) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย MFEC จะดำเนินการ
โอนทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงพนักงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software 
Development) ในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ให้แก่ VDD และบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดใน VDD จำนวน 500,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ VDD โดยมมีูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 
691,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 1,382 บาท  (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน 
(Entire Business Transfer หรือ “EBT”) โดยบริษัทฯ จะซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจากอีสท์วินด ์โฮลดิ้งส์ ซ่ึงหมายถึง ทรัพย์สิน 
หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของอีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ 
อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ ไม่มีหนี้สินใดๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของบริษัท VDD จำนวน 499,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99996 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ VDD ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญ 
VDD จำนวน 499,998 หุ้นจากอีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ รวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้น ซ่ึงถือโดยบุคคลธรรมดา ตัวแทนของอีสท์วินด ์โฮล
ดิ้งส์ รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 500,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ด้วยเงินสดทั้ง
จำนวน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด หรือสัญญาลักษณะอ่ืนใด
เพื่อตกลงเกี่ยวกับการโอนกิจการ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD (“สัญญาการ
โอนกิจการ”) เพ่ือเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)  

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD มีลักษณะเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหนา่ยไปซ่ึง
ทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  

ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ (ก) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมเข้าลงทุนใน 
VDD รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (ข) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด
ภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เก่ียวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ 
เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาการโอนกิจการแล้ว โดยมีเงื่อนไขบงัคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 
9 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการเข้าลงทุนทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 
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2. คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

ผู้รับโอน : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ผู้โอน : บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด0

1 ซ่ึงจะถือหุ้นโดยบุคคลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 รายช่ือ 
สันส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1.  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 94.21 
2.  ผู้ถือหุ้นอ่ืน 5.79 

 

รายชื่อกรรมการของอีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ 
 รายช่ือ 

1.  นายอาร์ม ศิวะดิตถ์ 
2.  นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 

 

ลักษณะ
ความสมัพันธ์
ระหว่างกัน 

: ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจาก
บริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นของ VDD จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของหุ้นทั้งหมดของ VDD โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมเข้าลงทุนใน 
VDD ด้วยเงินสดทั้งจำนวน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำสัญญาการโอนกิจการ 
ข้อตกลง สัญญาอ่ืน ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 อีสทวินด โฮลด้ิงส อยูระหวางการจดทะเบียนจัดต้ัง ซ่ึงคาดวาจะจดทะเบียนจดัต้ังแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 

VDD 

อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส ์

MFEC ผู้ถือหุ้นอ่ืน 

94.21% 5.79% 

99.9996% 
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โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้ารายการลงทุนใน VDD 

 

 

 

 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินท่ีได้มา1

2 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ VDD  

ช่ือบริษัท บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด  

ท่ีตั้ง เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 30 ยูนิต 3001-3003, 3009-3014ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล  อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง 
วันจดทะเบียนบริษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง 
ทุนจดทะเบียน และทุนจด
ทะเบียนชำระแล้ว 

50,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกด้านของการ SDLC 
(Software Development Life Cycle) โ ด ย แ บ ่ ง เ ป ็ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร  Strategy 
Assessment, การออกแบบในส่วนของ UX/UI, การวางโครงสร้างของ Solution 
Architect และการพัฒนา Solution รวมถึงการนำระบบขึ้นเพื่อใช้งาน (Development 
Management) การดูแลหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ตรงความ
ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- Strategy Assessment เป็นบริการส่งทีมงานด้าน Business Consultant เข้าไป

ทำงานร่วมกับลูกค้าในการวางแผนทางด้านธุรกิจ และทำ Gap Analysis เพ่ือให้แน่ใจ
ว่า Solution ที่ลูกค้าต้องการนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าและตอบโจทย์ของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ 

- Rapid User and Customer Experience  เป็นบริการออกแบบ User experience 
โดยรองรับการทำ Persona และ User Journey และรวมถึงการทำ User Interface 
ที่สวยงามน่าใช้งานเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานอย่างแท้จริง 

- Solution Design เป็นบริการให้คำปรึกษาในการออกแบบและวางโครงสร้างหลกัของ 
Solution ของลูกค้าเพ่ือให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ มีระบบความปลอดภัยป้องกัน
การโจรกรรมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการสูงสุดให้กับลูกค้า 

- Solution Delivery เป็นบริการจัดการพัฒนาและส่งมอบระบบ โดยทีมงานบุคลากรที่
มีความสามารถในแต่ละ Solution ทำให้มั่นใจได้ว่า Solution แต่ละตัวสามารถทำงาน
ร่วมกับระบบที่มีอยู่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 

- Support and Maintenance เป็นบริการหลังการขายเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า Solution ที่
ลูกค้าได้รับบริการอยู่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องต่อระยะเวลาการรับประกนัโดย
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ สาขาของการพัฒนาระบบแบบ end to end 

- Blockchain Procure-to-Pay built on Corda เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพในการะบวน
จัดซ้ือจัดจ้างครบวงจรดว้ย B2P หรือ Blockchain Solution for Procure-to-Pay 
ช่วยให้การติดตามกระบวนการจัดซื ้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างโปร่งใส่ 
น่าเชื่อถือและปลอดภัย 

 
2 VDD อยูระหวางการจดทะเบยีนจัดต้ัง ซ่ึงคาดวาจะจดทะเบยีนจัดต้ังแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 

VDD 

บริษัทฯ 

100.00% 
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4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใน VDD 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใน VDD ก่อนเข้าทำธุรกรรม หลังเข้าทำธุรกรรม 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 
50,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 
50,000,000 บาท 

จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 499,998 99.9996 - - 

2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 1 0.0002 - - 

3. นายอาร์ม ศิวะดิตถ์ 1 0.0002 - - 

4. บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ 
กำหนด 

- - 500,000 100.00 

รวม 500,000 100 500,000 100 
 
4.3 รายชื่อคณะกรรมการ VDD 

ลำดับ 
ก่อนเข้าทำธุรกรรม หลังเข้าทำธุรกรรม 

ช่ือ-สกุล ช่ือ-สกุล 
1 นายปัญญา พรขจรกิจกุล นายพชร อารยะการกุล 
2 นายอาร์ม ศวิะดติถ์ นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ 
3 นายศิริวัฒน ์วงศ์จารุกร นายปัญญา พรขจรกิจกุล 
  นางสาวศรแีพร ธนฐิติพันธ ์

หมายเหตุ : ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD จะยังคงมีกรรมการชุดเดิมของ VDD บางราย ได้แก่ นายปัญญา 
พรขจรกิจกุล ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้บริหารของ VDD 
ต่อไป เนื่องจากมีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

4.4 ข้อมูลทางการเงินของ VDD  

เนื่องจาก VDD ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ดังนัน้ จงึยังไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี

5. ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรอืจำหน่ายไปซ่ึงทรพัย์สิน โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลตาม
งบการเงินงวด 9 เดือน ของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที ่ 30 กันยายน 2565 ในการคํานวณขนาดรายการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ สูตรคำนวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ูลค่าสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธ ิ(NTA) 
NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 

NTA ของบริษัท* 
- ไม่สามารถคำนวณได้เนื ่องจาก VDD 

ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนั้น 
จึงยังไม่มีงบการเงินที ่ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี 

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจาก
การดำเนินงาน 

กำไรสุทธิของสินทรัพย์ทีได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 
กำไรสุทธิของบริษัท 

- 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน* 

มูลค่ารายการที่ได้รับ x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัท 

691.00 x 100 
774.55 

 ร้อยละ 89.21 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ ้นทุนที่
ออกเพ ื ่ อชำระราคา
สินทรัพย์ 

จำนวนหุ้นที่ออกเพ่ือชำระค่าสินทรัพย์ x 100 
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท 

- ไม่นําเกณฑ์ดังกล่าวมาคํานวณ
เนื่องจาก บริษัทไม่มีการออก

หลักทรัพย์ 
เกณฑ์การคำนวณสูงสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565   ร้อยละ 89.21 
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*มูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธ ิ(NTA) ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี ้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท งบการเงินรวมฉบับสอบทาน 
ของบริษัท สิ้นสดุ  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 774.55 
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก 23.10 
หัก : หนี้สินรวม 167.45 
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 4.11 
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) 579.89 

การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 89.21 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน โดยคำนวณจากงบการเงินงวด 9 เดือนของบริษัทฯ ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ทำให้มีขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 206.68 (ขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบรษิัทจด
ทะเบียน กับบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงาน
และเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติ
การเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (IFA) ซ่ึงต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้แก่บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีมูลค่ารวม 
691,000,000 บาท สำหรับการรับโอนหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ VDD โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทน
ทั้งหมดด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการ
ผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เก่ียวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาการโอน
กิจการแล้ว 

7. เกณฑ์ท่ีใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที ่ ใช ้กำหนดมูลค่าสิ ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที ่ตกลงและเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อีสท์ว ินด์  
โฮลดิ้งส์ จำกัด  โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบโดยการคำนึงถึงปจัจัยต่าง ๆ  ของ VDD รวมถึงมูลค่าสินทรพัย์ 
รูปแบบการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
ในอนาคตเป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ บริษทัฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนกับข้อมูลสถิติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมใกล้เคยีงกับ VDD ได้แก่หมวดอุตสาหกรรม Technology ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
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ตัวย่อ อุตสาหกรรม TECH BBIK BE8 IIG NETBAY 
P/E (เท่า)* 57.54 98.24 112.54 44.33 33.35 

*อ้างอิงข้อมูล P/E ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

 เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการเข้าทำรายการลงทุนใน VDD ที่ 691 ล้านบาท และประมาณการณ์กำไร
สุทธิปี 2565 ของ VDD (ประมาณการณ์จากผลประกอบการของหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ของ MFEC) ที่คาดการณ์ไว้ที่ 32 
ล้านบาท จะพบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่า P/E ที่ 21.59 เท่า และหากคำนวณมูลค่าของสิ่งตอบแทนของการเข้าทำ
รายการสุทธิกับเงินสดจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VDD จะพบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่า P/E สุทธิ ที่ 20.03 เท่า 
ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เท่ากับร้อยละ 65.19 และต่ำกว่าบริษัทจดทะเบียนที่
ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ VDD ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้แก่ บริษัทฯ, บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ที่ร้อยละ 79.61, 82.20, 54.82 และ 39.94 ตามลำดับ 

8. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด
ภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นใน 
VDD จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ VDD  

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ 

ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาการโอนกิจการ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท 
อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดย
ข้อกำหนดของสัญญาการโอนกิจการที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้

คู่สัญญา (1) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับโอน 
(2) บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะผู้โอน  

หุ้นท่ีโอน หุ้นสามัญของบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท ซ่ึงเป็นหุ้นที่ชำระแล้วจนเต็มมูลค่า  

มูลค่าการลงทุน 691,000,000 บาท 
เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีสำคัญ* (1) บร ิษ ัทฯ ได ้ร ับการอน ุม ัต ิการเข ้าทำธ ุรกรรมเข ้าลงทุนใน VDD จากท ี ่ประชุม

คณะกรรมการ และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ และ MFEC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการเข้าทำ
ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD 

(3) อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ ในฐานะผู้รับโอน และ MFEC ในฐานะผู้โอน เข้าทำสัญญาโอนทรัพย์สนิ 
และสัญญาโอนพนักงานเพื่อโอนทรัพย์สิน และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธ ุรก ิจการพ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ และแอปพล ิ เคช ั ่น  (Software 
Development) ของหน่วยธุรกิจ Digital Delivery โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต่ำ
ตามที่บริษัทฯ กำหนด และธุรกรรมภายใต้สัญญาโอนกิจการบางส่วนได้ดำเนินการเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว 

(4) MFEC เข ้าทำสัญญาตกลงกระทำการ และ/หรือข้อตกลง และ/หรือสัญญาอื ่นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD กับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ 
กำหนด  

*หมายเหตุ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการเข้าลงทุนใน VDD ทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 

 



Page | 46  

 

10. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

(1) บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software 
Development) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(2) การเข้าลงทุนใน VDD ซึ่งประกอบธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software 
Development) อย่างครบวงจรครอบคลุมทุกดา้นของการ Software Development life cycle ตั้งแต่แรกเริ่มตน้
จนถึงการให้บริการหลังการขายจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในการขยายขอบเขตของธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการให้บริการที่ครบวงจรทั้งในด้านการให้คำปรึกษา วางแผน
กลยุทธ์พัฒนาระบบดิจิทัล รวมถึงการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Software Development) และการ
ให้บริการหลังการขาย ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร เพื่อรองรับความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

(3) VDD ซึ ่งเป็นบริษัทย่อยของ MFEC ซึ ่งอยู ่ในธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที ่หลากหลาย และมี
ผู้เชี่ยวชาญมากถึง 300 คน ซึ่งสามารถต่อยอดการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างแข็งแกร่ง และมีพันธมิตรที่
สามารถสนับสนุน หรือให้คำแนะนำบริษัทฯ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู ้
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการตลาดร่วมกัน ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่จะ
สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ 

(4) บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software Development) 
ต่อ รวมถึงสามารถรับรู้รายได้และกำไรของ VDD ได้ทันที 

(5) เนื่องจากธุรกิจของ VDD เป็นธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงและเสริมกันกับกลุ่มบริษัทฯ จึงจะช่วยให้ทั้งกลุ่มบริษัทฯและ 
VDD ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรร่วมกัน ซึ่งจะทำให้มี
การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) ซ่ึงส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนอัตราการทำกำไรใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 
 

11. แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขาย 

 ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  จำนวน 691,000,000 บาท 
โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก 
สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่คงเหลือ เป็นจำนวนไม่เกิน 93,800,000 บาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท และจำนวนที่เหลือจากการเพ่ิมทุน  

12. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  

-ไม่มี-  

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำรายการธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD เนื ่องจาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD คุ้มค่าแก่การลงทุน และจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการขยายศักยภาพในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุม เนื่องจาก VDD มีบุคลากรผู้ให้บริการ
ที่เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมากกว่า 300 คน ซึ่งจะต่อยอดการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ทันที อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software Development) เป็นธุรกิจที ่มี
แนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่กำลังเข้าสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) และรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันที่พึ่งพาการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความต้องการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ๆ มีมากขึ้นเพ่ือรองรับธุรกรรมออนไลน์ที่จะขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software Development) ยังมีช่องทางการเติบโตในด้านการรองรับภาคธุรกิจที่
กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับระบบซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กร 
(Digitalization) 
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ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว  อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลาย และเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันในยุค Digital transformation และทำ
ให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD 
ต่อไป 

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมม่ี – 

 

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

   

(นายพชร อารยะการกุล)  (นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์) 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

 

 

- นายพชร อารยะการกลุ -  - นายปกรณ์ เจียมสกลุทพิย์ - 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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สารสนเทศของบริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน) 
เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 5/2565 ของบริษัท บลูบิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื ่อวันที่  
1 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ 

(1) การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด (“Innoviz”) จำนวน 
100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ 
Innoviz โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะจ่ายชำระโดยคำนวณ
ตามผลกำไรสุทธิที ่เกิดขึ ้นจริงของ Innoviz สำหรับปี 2565-2567 โดยกำหนดมูลค่าสิ ่งตอบแทน
จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 904,000,000 บาท (คิดเป็นราคาเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 9,040 บาท) โดยชำระเป็นเงิน
สดทั้งจำนวน (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz”) 

(2) การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด (“VDD”) 
จาก บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม 
เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“MFEC”) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย MFEC จะ
ดำเนินการโอนทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงพนักงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น (Software Development) ในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ให้แก่ VDD 
โดยบริษัทจะเขา้ซื้อหุ้นทั้งหมดใน VDD จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ VDD โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 691,000,000 
บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 1,382 บาท (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ “EBT”) โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมเข้า
ลงทุนใน VDD ด้วยเงินสดทั้งจำนวน 

การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz และ ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้า
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ
เรื่องรายการได้มาหรอืจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)  

อนึ่ง ธุรกรรมเขา้ลงทุนใน Innoviz และ ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) 

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซ่ึงทรัพย์สิน (ตามบัญชี 2) ดังต่อไปนี้ 
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1. สารสนเทศท่ีเปิดเผยตามบัญชี (1)  

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ดังรายการต่อไปนี้  

(1) สารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของบริษทั อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

(2) สารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ 
จำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลใน
สารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งใน
สาระสำคัญ 

3. รายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ คุณสมบัติของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระการถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัทและคู่กรกณีที่เกี่ยวข้อง คำยินยอม
ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็น และวันท่ีให้ความเห็น 

บริษัท ดิสคัฟเวอร แมเนจเมนท จำกัด และบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz และ 
ธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD ตามลำดับ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้น และไม่มีความสัมพันธ์กับ
บริษัทและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องใน 2 ธุรกรรมดังกล่าว และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 6 มกราคม 2566  และลงวันที่ 4 มกราคม 2566 ตามลำดับ 

โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่แนบมา
พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 

4. ภาระหน้ีสินของบริษัท 

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบ
อำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร 

 4.1.1 ตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้ว 

  -ไม่มี- 

 4.1.2 ตราสารหนี้ที่ยังมิได้ออกจำหน่าย 

  -ไม่มี- 

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน โดยระบุภาระการนำสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท อยู่ระหว่างการขอวงเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 
เพื่อนำมาใช้ในการจ่ายชำระ Tranche A ของธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz ซึ่งบริษัทคาดว่าจะนำหุ้นสามัญของ 
Innoviz ตามสัดส่วนที่บริษัทเข้าลงทุน เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ดังกล่าว 
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4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มียอดหนี้สินต่างๆ ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม ดังนี้ 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน   128,929,362 

หนี้สินตามสัญญาเช่า      12,824,116 
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ     25,700,057 

ทั้งนี้ หนี้สินของบริษัททั้งหมด ไม่มีสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ดังนี้ 

- บริษัทมีหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการส่ง
มอบงานโครงการสำหรับลูกค้า 4.21 ล้านบาท 

- บริษัทมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้เบิกใช้ จำนวน 4.70 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจำนวน 2.00 ล้านบาท ค้ำประกัน
ด้วยเงินฝากธนาคาร และที่เหลือจำนวน 2.70 ล้านบาท ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท 

- บริษัทมีวงเงินบัตรเครดิต จำนวน 2.00 ล้านบาท ซ่ึงยังไม่ได้เบิกใช้ จำนวน 0.35 ล้านบาท 

5. ข้อมูลของบริษัท 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท  

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000,000 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000,000 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 9 บริษัท (อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดตั้งจำนวน 3 บริษัท) และบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 3 บริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท อินเจนิโอ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการให้บริการจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่และ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big data, advanced analytics and artificial intelligence (AI)) 

ทุนจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 



 

Page | 51  
 

ชื่อบริษัท : บริษัท แอดเดนด้า จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจการให้ บริการด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้บริการบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่ลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 

ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านดิจทิัล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท แบ่งออกเปน็หุ้นสามัญ จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  

ทุนชำระแล้ว : 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มวีพาย จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการที่ปรึกษาด้านระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) - SAP 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร ์

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จำนวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 1,000,000 บาท จำนวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

   

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค เน็กซัส จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดจิิทลัและบล็อกเชนโซลูชัน 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท จำนวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 1,000,000 บาท จำนวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
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ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค ยูเค (สหราชอาณาจักร) จำกัด (จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบดจิิทัลและให้คำปรึกษาดา้นเทคโนโลยี (Digital excellence 
and delivery) และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการในภูมิภาคยุโรป 

ทุนจดทะเบียน : 25,000 GBP จำนวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 GBP 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค (เวียดนาม) จำกัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบดิจิทลัและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital excellence and 
delivery) และธรุกิจอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทุนจดทะเบียน : 650,000,000 VND  

 

ชื่อบริษัท : บริษัท บลูบิค (ฮ่องกง) จำกัด (จดทะเบียนในฮ่องกง) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบดิจิทลัและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital excellence and 
delivery) และธรุกิจอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการในภูมิภาคเอเชีย 

ทุนจดทะเบียน : 20,000 หุ้น จำนวน แบ่งออกเปน็หุ้นสามญั จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 HKD 
 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ชื่อบริษัท : บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านดิจทิัล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท  

ทุนชำระแล้ว : ทุนที่เรียกชำระ 25,000,000 บาท จำนวน 500,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 50 บาท 

  

ชื่อบริษัท : Bluebik Technology Center India Private Limited 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : HD006 WeWork Chromium CTS No 106/1-5 JVLRMilind Nagar Powai Mumbai 
Mumbai City 

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบดิจิทลั และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital 
excellence and delivery) และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในประเทศอินเดีย 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 รูปี แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 รปู ี 
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ชื่อบริษัท : บริษัท ไอท-ีแคท จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : 33 หมู ่บ้านชวนชื ่นนีโอเฮ้าส์ ซอยคู ้บอน 6 (แยก1) ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกิจ : ให ้บร ิการด ้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web application, Mobile 
application แล ะ  Network application) ร วมถ ึ งการพ ัฒนาผล ิ ตภ ัณฑ ์  ไ ด ้ แ ก่  
ระบบปฏิบัติการสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ชื่อ “HumanOS” 

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิัท เฉพาะส่วนของบริษัทที่ไดจ้ัดตัง้ หรือเข้าลงทนุเรียบร้อยแล้ว มีดงันี้ 

 
 

5.2 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 5.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

  บริษัท ประกอบธุรกิจที ่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื ่นที่
เกี่ยวข้อง  โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
องค์กร การดำเนินธุรกิจของบริษัท นั้น จะดำเนินการผ่านบรษิัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)  ซึ่งมีขอบเขตการ
ให้บริการหลักที่ดำเนินการและมีรายได้ในปัจจุบัน ได้แก่ 
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1. ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting; MC) เป็น
การออกแบบแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะสั้นและยาว (3 ปี – 5 ปี) การออกแบบแผนการตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า การวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน การ
ออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
กับธุรกิจ 

2. ธุรกิจการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO; PMO) เป็นการให้บริการ
บริหารโครงการต่างๆ ในรูปแบบการกำกับดูแลโครงการ กลไกการจัดการโครงการตลอดจน
ดำเนินการบริหารโครงการ หรือบริหารผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานได้ทันเวลา 
และองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

3. ธุรกิจการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and 
Delivery; DX) เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสำหรับองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานและส่วน
ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UX/UI)  บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบงาน SAP และระบบงาน CRM ตลอดจนการ
ให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะด้านภายในองค์กร โดย
มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวให้กับธุรกิจ  

4. ธุรกิจการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big 
data, advanced analytics and artificial intelligence; AI) เป็นการให้บริการออกแบบ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ
พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

5.2.2 แนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

เป้าหมายของกลุ่มบริษัท คือ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับการทำ Digital Transformation แบบ
ครบวงจร (End-to-end digital transformation partner) ให้กับธุรกิจต่างๆ ซ่ึงจากศักยภาพในการให้บริการของบริษัทใน
ปัจจุบัน ประกอบกับภาวะตลาดและอุตสาหกรรมที่มกีารเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการได้เปรียบด้านกลยุทธ์การแข่งขันใน
ธุรกิจและองค์กรต่างๆ จากปัจจัยเสริมในด้านต่างๆ เช่น 

- การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ประเทศไทย 4.0) 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยมีการเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว เช่น อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IOT), คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing), ระบบอัตโนมัติ (Automation), ระบบบล็อกเชน (Blockchain) และโปรแกรมอัจฉริยะ 
(Automation of knowledge work) 

- จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมขึ้น 

- แนวโน้มมูลค่าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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- แนวโน้มมูลค่าตลาดบ๊ิกดาต้า (Big Data) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- แนวโน้มการดิสรัปชั่นจากเทคโนโลยีขององค์กรในประเทศไทย (Technology Disruption) 

ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตและรักษาศักยภาพในการเป็น End-to-end digital 
transformation ของกลุ่มบริษัทในระยะสั้นถึงระยะยาว 

5.3 สรุปข้อมูลทางการเงินของบรษิัท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 415.98 253.77 61.75 16.44 
ส่วนของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันที่
ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 

2.20 5.85 8.46 12.04 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 76.41 55.82 50.29 60.07 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 130.46 47.16 21.44 13.91 
สินค้าคงเหลือ - 0.01 0.56 - 
งานบริการระหว่างทำ 20.77 14.73 7.74 10.30 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 0.00 0.26 0.25 0.31 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน 0.39 0.25 0.31 0.01 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 14.43 203.27 - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2.13 1.16 0.73 1.55 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 662.77 582.28 151.55 114.63 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน 2.01 2.00 - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 35.19 18.35 - - 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26.23 26.31 - - 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  12.49 10.70 5.85 5.36 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11.90 9.11 7.91 - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.87 0.03 0.04 0.12 
ค่าความนิยม 18.86 - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2.37 1.82 1.54 0.73 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.87 0.40 0.28 0.05 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 111.78 68.72 15.61 6.26 
รวมสินทรัพย ์ 774.55 651.00 167.16 120.89 
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งบแสดงฐานะการเงิน  30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 128.93 70.82 33.27 30.96 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 5.69 14.34 0.70 9.12 
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 0.00 - - 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 

    

 - หนี้สินตามสัญญาเช่า 1.97 1.31 0.94 - 
 - ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์

พนักงาน 
0.68 0.43 0.26 0.18 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 0.80 - - - 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.13 2.25 4.72 3.42 
ประมาณการรับประกันคุณภาพงาน - 0.05 0.01 0.35 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4.76 3.00 5.03 8.20 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 147.96 92.20 44.93 52.22 
     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สินตามสัญญาเช่า 10.85 8.46 7.33 - 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 

8.64 6.45 4.82 2.73 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 19.49 14.91 12.15 2.73 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

    

หุ้นที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50.00 50.00 20.41 20.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 427.84 427.84 - - 
ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น 4.93 4.93 4.93 - 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10.77 10.77 10.77 10.77 
ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนใน
บริษัทย่อย 

(3.33) (3.33) - - 

กำไรสะสม 
    

  - จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 5.00 3.75 2.00 2.00 
  - ยังไม่ได้จัดสรร 105.67 47.78 75.30 31.53 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 2.10 2.15 (3.33) - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 602.98 543.88 110.08 64.30 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4.11 0.00 0.00 1.63 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  607.10 543.89 110.08 65.93 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  774.55 651.00 167.16 120.89 
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งบกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

รายได้จากการให้บริการ 424.57 302.97 200.53 183.78 

รายได้จากขาย 0.03 0.72 - 1.16 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 424.60 303.69 200.53 184.94 

ต้นทุนการให้บริการ (200.32) (117.98) (72.01) (103.44) 

ต้นทุนขาย (0.01) (0.63) - (3.54) 

รวมต้นทุนขายและบริการ (200.33) (118.61) (72.01) (106.98) 

กำไรข้ันต้น 224.27 185.08 128.53 77.96 

รายได้จากการให้บริการบริษัทที่เก่ียวข้องกัน - - - 0.24 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.57 0.18 - 1.81 

กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทนุ - 0.17 - - 

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -   - 5.08 

รายได้อ่ืน 1.30 2.11 0.20 0.01 

ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ (0.00) - - - 

ต้นทุนการจัดจำหน่าย (58.03) (46.93) (33.63) (11.27) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (72.69) (63.73) (40.58) (23.45) 

ค่าบริการที่ชำระโดยตราสารทุน - - - (10.77) 

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 98.41 76.89 54.52 39.61 

รายได้ทางการเงิน 1.60 0.56 0.06 0.21 

ต้นทุนทางการเงิน (0.56) (0.57) (0.43) (0.09) 

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้
วิธีส่วนได้เสีย 

16.62 3.35 - - 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 116.06 80.22 54.15 39.74 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (16.45) (13.72) (9.86) (8.02) 

กำไรสำหรับงวด / ปี 99.61 66.50 44.29 31.71 

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืน         

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงิน 

0.03 - - - 

กำไร(ขาดท ุน)จากอ ัตราแลกเปล ี ่ยนของ
สินทรัพย์ทางการเงิน - สุทธิจากภาษ ี

2.52 (0.29) - - 

ขาดทุนจากการวัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน - สุทธิจากภาษ ี

(2.59) 2.43 - - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธจิากภาษี 

- 0.23 (0.13) - 

กำไรเบ็ดเสร็จรวม 99.58 68.87 44.15 31.71 

 
 
 



 

Page | 58  
 

 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

ด้วยกระแสและความต้องการในการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital transformation) องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร กลุ่มประกันภัย และกลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น ได้เล็งเห็นและให้
ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยี รวมถึงการหาที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายใน
องค์กร เพื่อนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 

ในช่วงเดือนกันยายน 2564 บริษัทได้รับกระแสตอบรับดีภายหลังประสบความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าสู ่ตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นที่เรียบร้อย ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักอย่างเป็นวงกว้างและเพิ่มมากขึ้นในองค์กร 
สถาบันการเงิน และนักลงทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จากปัจจัยที่ได้กล่าวข้างต้น ตลอดจนการรักษาคุณภาพ
ในการให้บริการที่เป็นเลิศเสมอมา เป็นผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงานโครงการขนาดใหญ่และย่อยเข้ามาเป็นจำนวน
หลายโครงการ ซึ่งส่งผลให้มีการเติบโตของรายได้ธุรกิจในทุกกลุ่ม และทำให้บริษัทมีประวัติการทำรายได้และกำไร
สุทธิที่สูงที่สุดตั้งแต่กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการมาโดยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ  

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562 ถึงงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

บริษัทมีการเติบโตของรายได้จากการขายและการให้บริการอย่างต่อเนื่องจาก 184.94 ล้านบาท สำหรับปี 2562 
เป็น 424.60 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยหลักเกิดจากการเติบโตของรายได้
กลุ่มงาน DX, AI, MC และ PMO ทั้งในส่วนของการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการได้โครงการต่อเนื่องจากกลุ่ม
ลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายการให้บริการสู่ต่างประเทศ ซึ่งเริ่มสร้างรายได้ในปี 2564 สำหรับการให้บรกิารลูกค้า
ในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ และขยายต่อเนื่องสู่ลูกค้าในสหราชอาณาจักรในปี 2565 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเติบโตขึ้นตามการเติบโตของรายได้ โดยหลักจากการว่าจ้างบุคลากร
สำหรับการดำเนินงานที่ปรึกษาในการให้บริการ รวมถึงบุคลากรในส่วนงานสนับสนุนเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564 ต่อเนื่องมาถึง
ปัจจุบัน ในภาพรวม บริษัทจึงมีการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของรายได้ โดยบริษัทมีอตัรา
กำไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 17 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 23 สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 อีกด้วย 

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

บริษัทมีการเติบโตในฐานะทางการเงินอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน โดยมี
สินทรัพย์รวมจาก 120.89 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 774.55 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565 โดยหลักเกิดจากการเติบโตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า งานระหว่างทำ สินทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญา ซ่ึงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ที่ดี นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า รวมถึงค่าความนิยมจากการลงทุนใน
บริษัทย่อยเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565 บริษัท มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมถึงร้อยละ 86 และมีสัดส่วนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดต่อสินทรัพย์รวมถึงร้อยละ 54 

หนี้สินรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 54.95 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 167.45 ล้านบาท ณ วันที่ 
30 กันยายน 2565 โดยหลักเกิดจากการการเติบโตของการดำเนินงาน และการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงาน จากการจ้างงานพนักงานที่เพิ ่มมากขึ้น และหนี้สินสัญญาเช่า จากการบันทึกรายการ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 65.93 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น 607.10 ล้านบาท ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2565 จากผลการดำเนินงานในแต่ละปี รวมถึงการเพ่ิมทุนและส่วนเกินทุนจากการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI 

ปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท 

1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
จำนวนผู้ประกอบการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมา เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการที ่ เพิ ่มมากขึ ้น อีกทั ้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่มีแนวโน้มที ่จะเป็น
ผู้ประกอบการเอง เมื ่อมีความเชี ่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นก็กลายเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติในการมีส่วนร่วมที่จะ
ให้บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการเช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้าน
จำนวนบริษัทที่ปรึกษาที่อาจเป็นคู่แข่ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าปัจจุบันคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพในการให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบวงจร และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับบริษัทมีจำนวนไม่มาก ซึ่งกลุ่มลูกค้า
หลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพ
ของงานและประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานที่ปรึกษาและทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก โดย
บริษัท ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีชื่อเสียง ด้วยทีมงานผู้บริหารที่ดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป มีความรู้ความสามารถที่จะส่งมอบงานแก่ลูกค้าตามมาตรฐานสากล มีความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าเป็นอย่างดี และมีระบบการปฏิบัติงานที่เน้นการควบคุมคุณภาพของงานบริการในทุกๆ ขั้นตอน จึงทำให้
บริษัทมีศักยภาพและจุดแข็งในการแข่งขันในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับ
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจทั ้งในประเทศและต่างประเทศที ่สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้าน
ประสบการณ์และบุคลากรอันเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับบริษัทในการเสนองานโครงการต่างๆ อีก
ด้วย รวมถึงบริษัทมีอัตราค่าบริการที่ปรึกษาต่ำกว่าบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังมีประสบการณ์ใน
การให้บริการกลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มประกันภัย และกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาของ
บริษัท ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในการให้บริการองค์กรในกลุ่มดังกล่าวมีมากขึ้น 

2) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอก (External factor) 

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ
กำลังซ้ือของผู้บริโภค ทำให้องค์กรต่างๆ ชะลองบประมาณการใช้จ่ายลงทุน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ  
บริษัท อีกทั้งบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรายโครงการ โดยการดำเนินงานในแต่ละโครงการนั้นจะใช้ระยะเวลาสั้น
หรือยาว ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะ
โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน อาจมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผล
กระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดำเนินโครงการ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด สภาพคล่องทาง
การเงินของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลทำให้การดำเนินโครงการเกิดความ
ล่าช้ากว่ากำหนดหรืออาจส่งผลกระทบจนต้องหยุดดำเนินโครงการไประยะหนึ่ง ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
เหตุปัจจัยต่างๆ จนทำให้เกิดผลกระทบในระหว่างการดำเนินโครงการตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่
จะได้รับชำระเงินล่าช้า เพราะลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือไม่สามารถรับรู้รายได้จากการ
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บริการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เพราะมีการชะลอหรือหยุดการดำเนินโครงการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพ
คล่อง และผลการดำเนินงานของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจึงได้มุ่งเน้นในการรักษามาตรฐาน
และคุณภาพของการให้บริการเพื่อรักษาฐานลูกค้ารายเดิม และพัฒนามาตรฐานการให้บริการและนำเสนอ
นวัตกรรมที่พร้อมใช้งานใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถหาลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อเหตุปัจจัย
ภายนอกหรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกรูปแบบ รักษาฐานรายได้ในระยะยาว และมีการเติบโตใน
อนาคตอย่างย่ังยืน  

3) ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทุนงานโครงการที่ปรึกษาต่ำเกินไป หรือต้นทุนสูงกว่าที่คาดการณ์ 

บริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ซ่ึงงานในแต่
ละโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการทำงานประมาณ 3-6 เดือน โดยมีการกำหนดราคาในการให้บริการใน
อัตราคงที่ของแต่ละโครงการ ดังนั้น บริษัทต้องมีการประเมินต้นทุนงานให้ครบถ้วนก่อนที่จะเสนอราคาแก่ลูกค้า 
เพ่ือทำให้บริษัทได้รับอัตรากำไรตามที่ได้คาดการณ์ไว้หลังโครงการแล้วเสร็จ โดยในการประเมินต้นทุนงานดังกล่าว 
บริษัทจะพิจารณาจากชั่วโมงการทำงานของบุคลากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ต้นทุน
ค่าจ้าง outsource และต้นทุนอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทอาจไม่สามารถประมาณต้นทุน
งานให้ถูกต้องแม่นยำได้ เนื่องจากลูกค้าอาจขอแก้ไข หรือปรับรูปแบบในรายละเอียดของการให้บริการ ซ่ึงอาจทำให้
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (Cost Overrun) ทำให้อัตรากำไรของแต่ละโครงการลดลง ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท  

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินต้นทุนโครงการ ซึ ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานและความสามารถในกำไรของบริษัท บริษัทจึงมีการหารือและประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการกำหนด
ขอบเขตงาน และผลงานที่ต้องการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำประมาณการ
ต้นทุนการทำงานที่ละเอียด โดยผ่านการคัดกรองจากทั้งผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ตลอดจน
ผู้อำนวยการหน่วยงาน อีกทั้งมีการพิจารณาค่าเผ่ือของต้นทุนก่อนการเสนอราคาแก่ลูกค้า และมีระบบการบริหาร
จัดการต้นทุนโดยฝ่ายบัญชี ซึ่งจะมีการประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการทำงานและปรับปรุงงบประมาณ
ต้นทุนโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประมาณการที่ดีที่สุด นอกจากนี้หากบริษัทพบ
โครงการที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะนำโครงการดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อหา
แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงจากการที่มีต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ 

4) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเป็นธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความเชี ่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาการเงิน เป็นต้น ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมมาทำงานร่วมกับบริษัท ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญปัจจัยหนึ่ง
ในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี ่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับการทำ Digital 
transformation ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจำนวนน้อย เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีการแข่งขันในดา้น
บุคลากร บริษัทจึงต้องการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ทั้งใน
ระยะสั้นและยาว รวมถึงนโยบายการรักษาบุคลากรให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การขาดแคลนบุคลากรทีม่ี
ความเชี่ยวชาญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุข้อผูกพันตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า หรือ
อาจส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้  
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและความเสี่ยงจาก
การสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน บริษัทจึงได้มีการ
ทบทวนโครงสร้างองค์กร มีการวางแผนด้านอัตรากำลังคนที่ชัดเจนเพียงพอและเหมาะสม โดยพัฒนากลยุทธ์การ
ดำเนินงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทได้อย่างทันเวลา 
สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัท ประกอบกับบริษัทประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษัท (Employer 
Branding) ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารภาพลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร ช่วยสร้าง
ความได้เปรียบด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งการดึงดูด (attract) 
สรรหา (recruit) และรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร (retain) อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในสายงานระดับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยการอบรมแก่บุคลากรทั้งเชิงทฤษฎีด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั ้งให้พนักงานลงมือปฏิบัติจริง เพื ่อเพิ ่มทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา และเพ่ิม
ความสามารถของการให้บริการกับลูกค้า ตลอดจนเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทุกระดับในบริษัท และสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการระดมความคิดและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนมีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน และ
สวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม รวมถึงบริษัทยังได้จัดทำกลยุทธ์ในการรักษาพนักงานในองค์กร 
(Employee Retention) โดยมีการวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) และ
บุคลากรที่มีความเสี่ยงในการออกจากองค์กร เพื่อหาแนวทางในการจัดการตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
รวมทั้งจัดทำแผนการประเมินกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถและผลงานที่โดดเด่น ให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่สาย
การงาน รวมถึงออกแบบวิธีการพัฒนาสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีผลประเมินตามที่คาดหวังหรือต่ำกว่าที่คาดหวัง
อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยสร้างแรงจูงใจการทำงานให้แก่บุคลากรของบริษัท เพ่ือให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานที่
มีความสามารถ และมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน 

5.4 ประมาณการทางการเงินในปีปจัจุบัน (ถ้ามี)  

-ไม่มี- 

5.5 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 19 ธันวาคม 2565) 

 5.5.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 

ลำดับ รายช่ือคณะกรรมการ ตำแหน่ง 
1.  นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ 

2.  นาย พชร อารยะการกุล 
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
กรรมการ 

3.  นาย ปกรณ์ เจยีมสกุลทิพย์ กรรมการ 
4.  นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ ์ กรรมการ 
5.  น.ส. สธุดิา จันทรส์มบูรณ์ กรรมการ 
6.  นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  นาย ครรชิต บุนะจินดา กรรมการอิสระ 
8.  นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9.  นาย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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 5.5.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 

ลำดับ รายช่ือผู้บริหาร ตำแหน่ง 
1.  นาย พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ 
2.  นาย ปกรณ์ เจยีมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 
3.  นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
4.  นางสาว พิมพ์วิสาข์ เทียนศร ี ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

5.5.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที ่19 ธันวาคม 2565 

ลำดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 25,000,123 25.00 
2 นายพชร อารยะการกุล 16,855,062 16.86 
3 นายปกรณ์  เจยีมสกุลทิพย์ 10,005,008 10.01 
4 บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จำกัด 5,107,438 5.11 
5 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 4,923,000 4.92 
6 น.ส.วรรษมน อารยะการกุล 3,675,029 3.68 
7 นายเชิงชัย เจรญิจิตเสรีวงศ ์ 3,460,035 3.46 
8 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,250,000 3.25 
9 นายชานนท์ เจียมสกุลทิพย์ 3,175,029 3.18 

10 นายชัยสิทธิ์ อารยะการกุล 2,825,029 2.83 
รวม 78,275,753 78.28 

 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทจะชำระราคาค่าหุ้นสำหรับธุรกรรมเข้าลงทุนใน Innoviz โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
สำหรับการซื้อหุ้น Tranche A และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับการซื้อหุ้น Tranche B และ
Tranche C โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบ 2 เรื่อง สารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง 
การซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด  

บริษัทจะชำระราคาค่าหุ้นสำหรับธุรกรรมเข้าลงทุนใน VDD โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน บริษัทมแีหล่งเงินทุนจาก
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเปน็ครั้งแรก สำหรับวัตถุประสงคใ์นการลงทุนในธุรกิจ
อื่นที่คงเหลือเป็นจำนวนไม่เกิน 93,800,000 บาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นจำนวนไม่
เกิน 300,000,000 บาท และจากการเพ่ิมทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 297,200,000 บาท 

ทั้งนี้ หลังจากลงทุนซ้ือหุ้นใน Innoviz และ VDD กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทยังคงมีความเพียงพอ
ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่จะได้รับจากลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และงานระหว่างทำ 
ประกอบกับมูลค่าสัญญาคงเหลือ และแผนการเติบโตของในการดำเนินงานของบริษัท  
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7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 

บริษัทไม่มีคดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ
หรือสถานะทางการเงินของบริษัท ซ่ึงอยู่ระหว่างดำเนินการ  
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8. รายการระหว่างกันในปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด  

บุคคลท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการระหวา่งกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน ปี 2564 ไตรมาส 3  
ของปี 2565 

1. บริษัท อารยะทรัพย์ 
จำกัด (อารยะทรัพย์) 

ม ีผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ น ใหญ ่ ร ่ วมก ันก ั บบร ิษ ัท  โดยกลุ่ ม 
อารยะการกุลถือหุ ้นทางตรงในอารยะทรัพย์ ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการถือหุ้น 
ดังนี้ 

1. นายชัยสิทธิ ์ อารยะการกุล ถือหุ ้นในอารยะ
ทรัพย์ ร้อยละ 20.00 

2. นางวีรณา อารยะการกุล ถือหุ้นในอารยะทรัพย์ 
ร้อยละ 20.00 

3. นายธีรธัช อารยะการกุล ถือหุ้นในอารยะทรัพย์ 
ร้อยละ 15.00 

4. นางสาวปาลิตา อารยะการกุล ถือหุ้นในอารยะ
ทรัพย์ ร้อยละ 15.00 

5. นายพชร อารยะการกุล ถือหุ้นในอารยะทรัพย์ 
ร้อยละ 15.00 

6. นางสาววรรษมน อารยะการกุล ถือหุ้นในอารยะ
ทรัพย์ ร้อยละ 15.00 

 

 

1)  เป็นรายการเช่าอาคารสำนักงานช้ัน 1,2,3,5,6 
และช้ันดาดฟ้า โดยบริษัท 

รายการจ่ายชำระ 
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไฟฟ้า 
รายการในงบกำไรขาดทุน 
จากการบันท ึกรายการค่าเช ่าตามสัญญาเช่า 
(Lease) 
- ต้นทุน/ ค่าใช้จ่าย 
(ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื ่อมราคา – สินทรัพย์
สิทธิการเช่า) 
- ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 
ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 
จากการบันท ึกรายการค่าเช ่าตามสัญญาเช่า 
(Lease) 
- สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธ ิ
- หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธ ิ
    - ระยะส้ัน 
    - ระยะยาว 
- ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 
 
 
2)  เป็นรายการเช่าอาคารสำนักงานช้ัน 4 โดย

บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด 
รายการจ่ายชำระ 
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไฟฟ้า 

 
 
 

3,107 
 
 
 

2,932 
 
 

481 
 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 
 

9,105 
 

1,306 
8,462 

18 
 
 
 
 
 

348 

 
 
 

3,025 
 
 
 

2,876 
 
 

415 
 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 
 

11,896 
 

1,971 
10,853 

37 
 
 
 
 
 

600 

อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่กำหนดเป็น
อัตราที่อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าตลาด และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนด
อัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาด ที่
เทียบเท่ากับอัตราค่าเช่าของผู้เช่ารายอ่ืน
ที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

-  รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี
ความจำเป็นและสมเหตุสมผลโดย
เป ็นการเช ่ าพ ื ้ นท ี ่ เพ ื ่ อ ใช ้ เ ป็น
สำนักงานสำหรับดำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยทำเลที่ตั ้งของพื้นที ่เช่า
อยู่ในทำเลที่เหมาะสม  อัตราค่าเช่า 
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการเช่าพื ้นที ่  เป็นอัตราที ่ต่ำ
กว่าอัตราเช่ารวมของสำนักงานอ่ืน
ในบร ิ เ วณใกล ้ เ ค ี ย งก ั น  แล ะ
เทียบเคียงได้กับค่าเช่ารวมที่บรษิัท 
อารยะทรัพย์ จำกัด ที่เคยให้เช่ากับ
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บุคคลท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการระหวา่งกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน ปี 2564 ไตรมาส 3  
ของปี 2565 

รายการในงบกำไรขาดทุน 
จากการบันท ึกรายการค่าเช ่าตามสัญญาเช่า 
(Lease) 
- ต้นทุน/ ค่าใช้จ่าย 
(ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื ่อมราคา – สินทรัพย์
สิทธิการเช่า) 
- ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า 
ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 
จากการบันท ึกรายการค่าเช ่าตามสัญญาเช่า 
(Lease) 
- สินทรัพย์สิทธิการเช่า 
- หนี้สินตามสัญญาเช่า 
    - ระยะส้ัน 
    - ระยะยาว 
- ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 
 

 
 

(ปี 2564 ออร์บิท ดิจิทัล 
ยังไม่ได้บันทึกค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า (Lease) 
เนื่องจากเป็นสัญญาระยะ
ส้ัน) 

 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 

 
- 
- 
 
 

4 
 

 

 
 
 

566 
 
 

127 
 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 
 

3,582 
 

273 
4,140 

7 
 
 

บ ุคคลภายนอกล ่าส ุด ภายใต้
เง่ือนไขการเช่าทั่วไป 

 

2. บริษัท เพอร์เพิล เวน
เจอร์ส จำกัด 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท  ค่าให้บริการที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,500 1,118 บริษัท ให้บริการที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ ่งเป็นบริการปกติที่บริษัท 
ให้บริการ โดยกำหนดราคาตามอัตรา
ค่าบริการมาตรฐานของบริษัท รวมถึงมี
ขั้นตอนการรับงาน การดำเนินงาน และ
การส่งมอบงานที่เป็นไปตามข้ันตอนปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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บุคคลท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการระหวา่งกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน ปี 2564 ไตรมาส 3  
ของปี 2565 

-    รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี
ความจำเป็นและสมเหตุสมผลโดย
เป ็นการกำหนดราคา/เง ื ่อนไข
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดย
บ ร ิ ษ ั ท เ สน อรา คา ในแ นวทาง
เด ียวก ันก ับการเสนอราคาต่อ
ลูกค้ารายอ่ืน 

 

 

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
อีสบอนน์ (อีสบอนน์)  

มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ กลุ่มอารยะการกุล 
ถ ือหุ ้นในห้างหุ ้นส ่วนจำกัด อีสบอนน์ ร ้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว รายละเอียด
ดังนี้ 

     1. นายธีรธัช อารยะการกุล ถือหุ ้น   ร้อยละ 
40.00 

2. นางวีรณา อารยะการกุล ถือหุ้น ร้อยละ 40.00 
  3. นายชัยสิทธิ์ อารยะการกุล ถอืหุ้น ร้อยละ 
20.00 

ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 0.39 - ซื้อวัสดุสำนักงานเพ่ือใช้ในการดำเนินงาน
ของบริษัท และเป็นราคาตลาด 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

-  รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี
ความจำเป็นและสมเหตุสมผลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเน ินธ ุรกิจของ
บริษัท และเป็นราคาตลาด  

4. นายรวินท ์บุนะจินดา บุตรของกรรมการ ค่าเบ้ียเลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน 26 - เบ้ียเลี้ยงนักศึกษาฝึกงานเป็นอัตรา
มาตรฐานที่กำหนดสำหรับนักศึกษา
ฝึกงานทุกราย รวมถึงรายอ่ืนที่ไม่
เก่ียวข้องกัน โดยการคัดเลือกนักศีกษา
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บุคคลท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการระหวา่งกัน 

มูลค่ารายการ (พันบาท) 
ความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน ปี 2564 ไตรมาส 3  
ของปี 2565 

ฝึกงานจะผ่านกระบวนการที่กำหนดโดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามปกติ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี
ความจำเป็นและสมเหตุสมผลเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท และเป็นราคาตลาด 
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9. สรุปสาระของสัญญาท่ีสำคัญของบริษัท ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการอาคารสำนักงาน 

ผู้เช่า บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้ให้เช่า บริษัท อารยะทรัพย์ จำกัด 

ลักษณะของสัญญา เช่าพื้นที่ และสัญญาบริการอาคารสำนักงาน ชั้นที่ 1, 2, 3, 5, 6 และดาดฟ้าอาคาร
อารยะทรัพย์ เลขที ่  51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่เช่าเฉล่ีย 130 ตารางเมตรต่อช้ัน 

ระยะเวลาของสญัญา ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ช้ัน 1,3,5,6) 
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ช้ัน 2) 
ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ดาดฟ้า) 

อัตราค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าอัตราเดือนละ 36,000 บาทต่อช้ัน ค่าบริการอัตราเดือนละ 26,000 บาทต่อช้ัน 
ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาทต่อชั้น สำหรับชั้น 1,2,3,4,5,6 และค่าเช่าอัตราเดือนละ 
30,000 บาท สำหรับดาดฟ้า 

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ 1. ผู้ตกลงจะชำระค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไฟฟ้า ล่วงหน้าเป็นรายเดือนภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน ณ สำนักงานของผู้ให้เช่า ในกรณีที่ผู้เช่าชำระล่าช้า ผู้เช่าจะต้องชำระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อวัน สำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระนับแต่วันที่ค้าง
ชำระจนกว่าจะได้ชำระครบถ้วน 

2. ผู้เช่ามีสิทธิที่จะขอขยายระยะเวลาการเช่าได้คราวละ 3 ปี ภายใต้ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกับสัญญาน้ี ทั้งน้ี  

- ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับหนังสือบอกกล่าวขอขยายระยะเวลาการเช่า และ       
- คู่สัญญาจะต้องตกลงกำหนดค่าเช่า และค่าธรรมเนียมที่จอดรถเพิ่มข้ึน (ถ้ามี) 
สำหรับระยะเวลาการเช่าที่ขยายออกไปดังกล่าว 

3. หากภายหลังมีการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก ผู้เช่าตกลงให้ผู้เช่า ปรับเปลี่ยนอัตรา
ค่าเช่าและค่าบรกิาร เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งจะปรับ
ค่าเช่าและค่าบริการข้ึนทุก 3 ปี 

4. ผู้เช่าจะไม่ให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าในสถานที่เช่า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าเสียก่อน ใน
กรณีดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องแจ้งรายละเอียดของการให้เช่าช่วงหรือการรอนสิทธิการ
เช่าเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ให้เช่าพิจารณาให้ความยินยอม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการให้
เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าดังกล่าว ผู้เช่ายังคง
ต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าตามสัญญาทุกประการ 
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2.  สัญญาวงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเงินกู้เกินบัญชี) 

ผู้กู้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้ให้กู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ประเภทวงเงินสินเชื่อ วงเงิน 4.7 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 วงเงิน 

วงเงินที่ 1 : วงเงินสินเช่ือประเภทกู้เบิกเกินบัญชี 2.70 ล้านบาท 

วงเงินที่ 2 : วงเงินสินเช่ือประเภทกู้เบิกเกินบัญชี 2.00 ล้านบาท 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจการค้า 

อัตราดอกเบ้ีย วงเงินที่ 1 :  MRR-2.00% 

วงเงินที่ 2 :  F/D1/ +1.50% 

ภาระหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2565 วงเงินที่ 1 : -ไม่มี- 

วงเงินที่ 2 : -ไม่มี- 

หลักประกันและผู้ค้ำประกัน 1. นาย พชร อารยะการกุล และนาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ เป็นผู้ค้ำประกันเต็ม
สำหรับวงเงินที่ 1 จำนวน 2.70 ล้านบาท 

2. บัญชีเงินฝากประจำ ของบริษัท ค้ำประกันเต็มวงเงิน สำหรับวงเงินที่ 2 จำนวน 
2.00 ล้านบาท 

เงือ่นไขเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง
การเงินทีส่ำคญั 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ : 1/ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (F/D Rate : Fixed Deposit Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามระยะเวลาสำหรับลูกค้าผู้ฝาก
เงินตามประกาศของธนาคาร 
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3.  สัญญาวงเงินสินเช่ือ (วงเงินเบิกเงินกู้เกินบัญชีและเงินทุนหมุนเวียน) 

ผู้กู้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ผู้ให้กู้ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ประเภทวงเงินสินเชื่อ วงเงิน 35 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 วงเงิน 

วงเงินที่ 1 : วงเงินสินเช่ือประเภทกู้เบิกเกินบัญชี 5 ล้านบาท 

วงเงินที่ 2 : วงเงินกู้ระยะส้ัน (ต๋ัวสัญญาใช้เงิน) 20 ล้านบาท 

วงเงินที่ 3 : วงเงินกู้ระยะสั้น (ทรัสต์รีซีท) 20 ล้านบาท (โดยใช้วงเงินร่วมกับวงเงิน
สินเช่ือที่ 2) 

วงเงินที่ 4 : การค้ำประกัน 10 ล้านบาท 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจการค้า 

อ ั ต ร า ด อ ก เ บ ี ้ ย แ ล ะ / ห รื อ
ค่าธรรมเนียม 

วงเงินที่ 1 : อัตราดอกเบี้ย MOR-3.00% 

วงเงินที่ 2 และ 3 :  อัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกันในการเบิกถอนแต่ละคร้ัง 

วงเงินที่ 4 : ค่าธรรมเนียม 1.50% ต่อปี 

ภาระหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2565 วงเงินที่ 1 - 4 : -ไม่มี- 

หลักประกันและผู้ค้ำประกัน 1. บัญชีเงินฝากของบริษัท ค้ำประกัน จำนวน 5.00 ล้านบาท 

2. บัญชีเงินฝากของบริษัท ค้ำประกัน จำนวน 10.00 ล้านบาท โดยให้ทยอยฝากเงิน
ในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่า 100% ของภาระหน้ีวงเงินที่ 4 

เงือ่นไขเกี่ยวกับอัตราส่วนทาง
การเงินทีส่ำคญั 

- ดำรงไว้ซึ่งสัดส่วนระหว่างความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt 
Service Coverage Ratio “DSCR”) ณ ทุกๆ วันปิดรอบบัญชีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2565 เป็นต้นไป มิให้ต่ำกว่า 1.25 เท่า 

- ดำรงไว้ซึ่งสัดส่วนระหว่างหนี้สินทุกประเภทที่บริษัทมีอยู่กับธนาคาร (ยกเว้นเงินกู้
ยืมจากผู้ถือหุ้น แต่รวมถึงการซื้อขายลูกหนี้ทางการค้าและการเช่าซื้อ) ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ในแต่ละขณะมิให้เกินกว่า 2.0 เท่า  

- ดำรงไว้ซึ่งสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (Current Ratio) ในแต่
ละขณะไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า 
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10. รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

-ไม่มี- 

11. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 
รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)  

12. ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) 

-ไม่มี-  

บริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนใน
สาระสำคัญ และไม่ทำให้บุคคลใด ๆ สำคัญผิด อีกทั้ง สารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น 
ไม่ได้ทำขึ้นเพ่ือเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพ่ือให้ได้มาหรือจองซ้ือหลักทรัพย์ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

   

(นายพชร อารยะการกุล)  (นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์) 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

 

 

  

  - นายพชร อารยะการกุล -  - นายปกรณ์ เจียมสกุลทพิย ์- 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะทำให้ 
บริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) และ/หรือ 

บุคคลในวงจำกดั (Private Placement) 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติให้ความเห็นชอบเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นที่
จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือ
หุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 

โดยที่ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะต้องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนทุนจดทะเบียนเดมิ 
จำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 55,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าทีต่ามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

รายการ ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นเพ่ิมทุน 
มูลค่าท่ีตราไว ้

(บาท/หุ้น) 

มูลค่าเพ่ิมทุน 

(ล้านบาท) 

แบบมอบอำนาจทั่วไป 
(general mandate) 

หุ้นสามัญ 10,000,000 0.5 5,000,000 

 

2. วัตถุประสงค์เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะ
ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต 

การออกและจัดหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

(1) เพื่อใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือ
สินทรัพย์ เป็นต้น  

(2) เพ่ือใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ  

(3) เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
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3. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และข้อมูลของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึง
แผนการใช้เงินในอนาคต 

จัดสรรให้แก ่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จำนวนหุ้น % ต่อทุนชำระแล้ว* 

1.ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือ
หุ้นที่จะทำให้บริษทัมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO) 

หุ้นสามัญ ไม่เกิน 10,000,000 

 

ไม่เกิน 10% 

 

2.ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO) หุ้นสามัญ 

3.บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) หุ้นสามัญ 

รวม* ไม่เกิน 10% 

* % ต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ:  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว
เต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ เป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) นี้ จะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 5/2565 วนัที่ 1 ธันวาคม 2565  

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี ่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เก่ียวกับการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ือจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในแต่ละครั้ง) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด
รายละเอียดอ่ืนใดที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราว
เดียวก็ได้ 

2. การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

3. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อัน
เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

4. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ 

5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
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 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ 
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ท่ีเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยาย
กิจการ และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าที่ขอเพ่ิมทุนมีความสมเหตุสมผลและเห็นว่าทุนที่เพ่ิมเข้ามามีความเพียงพอต่อการนำไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
 
5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทรับรองว่าจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการนำเงินทุนเพื่อให้ไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ 
คาดหมายไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป 

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ จะได้มีความพร้อมสําหรับการดําเนนิการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้าง
โอกาสในการสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ด ีให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง
ยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล เงินสำรองตามกฏหมาย และเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มี
ขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซ้ือหุ้น
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฎเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
7. วันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) 

  บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date)  ใน
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 
 
8. วัน เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ จะจัดประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

9. ตารางสรุประยะเวลาดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมทุน โดยเรียงตามลำดับเวลาของเหตุการณ์ 

 บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีรายละเอียดดังนี้ 

การกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันท่ี 
1. วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 16 ธนัวาคม 2565 
2. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) 19 ธนัวาคม 2565 
3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 13 กุมภาพันธ ์2566 
4.  จดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นับแต่วันประชมุ 

วิสามัญผู้ถือหุ้น 
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การกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันท่ี 
5. การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนโดยไม่

จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) 
และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) 

กำหนดขึ้นภายหลังจากไดร้ับการ
อนุมัติจากที่ประชมุวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

   

(นายพชร อารยะการกุล)  (นายปกรณ์ เจยีมสกุลทิพย์) 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

 

- นายพชร อารยะการกลุ- 

  

- นายปกรณ์ เจียมสกลุทพิย์ - 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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(F 53-4) 

 

 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 

  

ข้าพเจ้า บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 มีมติให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 
55,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพ่ิมทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท รวม โดย
การเพ่ิมทุนมีรายละเอียดดังนี้  

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น 
จำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เงินทุน  

- 
  

- - 
 

- 

   แบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ  10,000,000 0.50 5,000,000 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่
จำนวนหุ้น  

(หุ้น) 
อัตราสว่น 

(เดิม: ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ และ

ชำระเงินค่าหุ้น 
หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม      

ประชาชน      

บุคคลใด ๆ 
(ระบุ)............ 

     

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของตราสาร 
(ระบุ)............ 
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2.2  แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จำนวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ชำระแล้ว 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น
ที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO) 

หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
10,000,000 

  

ไม่เกิน 10 
  

โปรดพิจารณา
หมายเหตุด้านล่าง 

 
 

ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO) หุ้นสามัญ 

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) หุ้นสามัญ 

 
หมายเหตุ:  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป โดย บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนครั้งเดียว
เต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ เป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(PPO) และ/หรือประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) นี้ จะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565  

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ือจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในแต่ละครั้ง) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด
รายละเอียดอ่ืนใดที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราว
เดียวก็ได้ 

2.  การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

3.  การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อัน
เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 

4.  การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ 

5.  ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
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ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ 
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

 
3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date)  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต  

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  

(1) เพื่อใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือ
สินทรัพย์  

(2) เพ่ือใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ  
(3) เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

 
6. ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ จะได้มีความพร้อมสําหรับการดําเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสรมิสร้าง 
โอกาสในการสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยัง
เป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล เงินสำรองตามกฏหมาย และเงินสำรองต่างๆ (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มี
ขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ  เริ่มตั้งแต่ผู้จองซ้ือหุ้น
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฎเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
7. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปขยาย
กิจการ และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าที่ขอเพ่ิมทุนมีความสมเหตุสมผลและเห็นว่าทุนที่เพ่ิมเข้ามามีความเพียงพอต่อ การนำไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
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8  ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการมมีติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลำดับ การดำเนินการ วัน / เดือน / ป ี
1 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 16 ธนัวาคม 2565 
2 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) 19 ธนัวาคม 2565 
3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 13 กุมภาพันธ์ 2566 
4 จดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นับแต่วันประชมุ

วิสามัญผู้ถือหุ้น 
5 การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ ผู ้ถือหุ ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนา้ที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ประชาชนทั ่วไป (Public 
Offering) หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

กำหนดขึ้นภายหลังจากไดร้ับ
การอนุมัติจากที่ประชวุิสามญั 

ผู้ถือหุ้น 

9 คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพ่ิมทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือ
หุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

   

(นายพชร อารยะการกุล)  (นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์) 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

 

 

- นายพชร อารยะการกลุ -  - นายปกรณ์ เจียมสกลุทพิย์ - 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 

หมวด 3 
กรรมการและอำนาจกรรมการ 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื ่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 17. ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั ้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอียู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 
บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 
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ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนิน
กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล 
คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน 

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง 
ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ 

ที่อ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด  
ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืน และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้  
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุม
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทได้ 

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบรษิทั
มหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บรษิัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือ
หุ้น หุ้นกู้ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์
และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธขิองพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รบั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด 
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  
ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” 

การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น    
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ 
ซ่ึงเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ 
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน  

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำ
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปนี้ 
(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งที่ของการประชมุทีม่อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมได้ 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเตมิไม่เสรจ็ 
และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม 
ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า
มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการ
อนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(5) การเพ่ิมทุน และการลดทุน 
(6) การออกหุ้นกู้ 
(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566   สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่น
แบบคำร้องเขา้รว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  ข้ันตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/BBIK175432R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ        และดำเนนิการตามข้ันตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเป�ดให้ดำเนินการตั้งแตว่ันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะป�ดการ
ลงทะเบียนวนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จนกว่าจะป�ดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. 

 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์  
เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป�ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 น. (ก่อนเป�ดประชุม 
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 

 

หากพบป�ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9139 

 @inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ วนัที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
แจ้งป�ญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพ่ือทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 

 

** หากตอ้งการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอเีมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ** 

 

ข้ันตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ข้ันตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสำหรับยนืยนัตัวตนผู้ถือหุ้น 

ข้ันตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ข้ันตอนท่ี 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 



Page | 85  

 

 
 
 
 
 
  

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะ
เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไข
การออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านท่ีได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 

 

6 

ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 

5 

4 

กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

 

1 

7 

จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”  
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ข้ันตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 

 

การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2

 กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

รอเจ้าหน้าท่ีจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนท่ีท่านจะสามารถ 

เป�ดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยูกั่บระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับ

ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการ

ใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพท์เคล่ือนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนำ) / Safari / Microsoft Edge  

** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กดปุ่ม “คําถาม”  
การสอบถามคำถาม 

กดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยืนยันการจองคิว 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 
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       รายละเอียดข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ย่ืนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/BBIK175432R หรือ  
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 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธานกรรมการหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย จะแจ้งสรุปวิธกีารออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง  
ให้ที่ประชมุทราบก่อนเขา้สู่วาระการประชุม 

- การออกเสียงลงคะแนน 
1. ให้นับหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง 
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย,  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง 

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออก
เสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน
สามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนน
เสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้
ที่ประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” 
เพ่ือเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่
ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไมถ่กูนำมานบัคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็
ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการ
กลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

5. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ีมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตาม 
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการบริษัทผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรยีบร้อย
แล้ว บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะดังกลา่วไปบันทึกไว้ลว่งหน้า และจะนํา
คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอ่ืนในที่ประชุมต่อไป 

- เกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอ่ืน ถ้าคะแนน

เสียงเทา่กัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แลว้นําไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะที่ไดบ้ันทึกไว้ล่วงหน้า 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม 
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การจัดเตรียมเอกสารของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแสดงเพื่อใช้ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  ให้แสดงสำเนารูปถา่ย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเทา่นั้น 
เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บตัรประจําตัวขา้ราชการ ใบอนญุาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-
นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองสำเนาถูกต้อง 

 
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและ 
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้อง 
นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
1.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชมุมี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
2.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรบัรองสำเนาถูกต้องโดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3  สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

2.4  สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดยีวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบ
ฉันทะได้ลงลายมือชื่อรบัรองสำเนาถูกต้อง 

3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลักฐานดังต่อไปนี้เพ่ิมเติม 
1)  หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ 

เอกสารที่มไิด ้
มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล 
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ทั้งนี้ Custodian สามารถบันทกึข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ โดยต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าได้ถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน 

 
** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในส่ิงที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) ** 
 
วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไดก้ำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้  
แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน 
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น ผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี ้

1.  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดยีวเทา่นั้น ดังนี ้
 1.1  ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้ 
 1.2  ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ 
2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคน

ใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อ
กรรมการอิสระ ตามทีบ่ริษัทระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ โดยเลอืกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเขา้รว่ม
ประชุมดังกล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
4.  ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ ที ่
1)  ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: IR@bluebik.com และ 
2)  ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์”  
 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 

 

mailto:IR@bluebik.com


 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนที ่                                                                              
วันที่                    เดือน                      พ.ศ.                    

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                   สัญชาต ิ                                                                                                           
อยู่บ้านเลขที่                                        ถนน                                                       ตำบล/แขวง                               
อำเภอ/เขต                                                     จังหวดั                                               รหัสไปรษณีย์    
 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                    เสียง 
หุ้นสามัญ                                                  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                               เสียง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
(3.1)  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใด 

 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)   หรือ 
 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)       
 

(3.2)                                                                                                   อายุ                    ป ี 
อยู่บ้านเลขที่                                        ถนน                                            ตำบล/แขวง                                                  
อำเภอ/เขต                                        จังหวดั                                      รหัสไปรษณีย์    
อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566  ในวันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  

ข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ 

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. กรุณากรอกข้อมูลทั ้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั ้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื ่อผู ้ใช้ 

(Username) และ รหัสผ่าน (Password)  ให้แก่ท่านเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที ่                                                                              
วันที่                    เดือน                      พ.ศ.                    

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                   สัญชาต ิ                                                                                               
อยู่บ้านเลขที่                                        ถนน                                                       ตำบล/แขวง                          
อำเภอ/เขต                                                     จังหวดั                                               รหัสไปรษณีย์  
 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                           เสียง 
       หุ้นสามัญ                                                  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                      เสียง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
(3.1)  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใด 

 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวสอบ)   หรือ 
 

 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)   
 

(3.2)                                                                                                 อายุ                    ปี  
อยู่บ้านเลขที่                                       ถนน                                           ตำบล/แขวง                                                     
อำเภอ/เขต                                       จังหวดั                                         รหัสไปรษณีย์    
อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566  ในวันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย  

ข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 
(ยกเว้น ผู ้ถือหุ ้นที ่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู ้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื ่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) เพ่ือเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก) 

(4)  มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
   วาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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   วาระท่ี 2 : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จำกัด   

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 4 :  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 5,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ

ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ 

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 5 :  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 6 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที ่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลง 
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
4. กรุณากรอกข้อมูลทั ้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั ้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื ่อผู ้ใช้ 

(Username) และ รหัสผ่าน (Password)  ให้แก่ท่านเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
_____________________________________________ 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566  ในวันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
   
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) 
 

เขียนที ่                                 

       Written at       

       วันที่                    เดือน                   พ.ศ.   

       Date                   Month  year   

 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                            สัญชาติ                                                                             
I/We                           Nationality  

อยู่บ้านเลขที่                                      ถนน                                                     ตำบล/แขวง     
Address                               Road                        Sub-District   

อำเภอ/เขต                                        จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย์    
District                          Province                                              Zip Code 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

Being a shareholder of Bluebik Group Public Company Limited (“the Company”) 
 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                              หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of                       shares and the voting right equals to                          votes as follows    

หุ้นสามัญ                                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                        เสียง 
 Ordinary share                               shares    equal to voting right                                     votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
        Hereby appoint 

(3.1) กรรมการอิสระ/กรรมการคนหนึง่คนใด 
  Independent directors 
 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)   หรือ 
 Mr. Vasit Kanjanahuttakit (Independent directors/Member of Audit Comittee) or, 
 

 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)   
 Mr. Chalakorn Panyashom (Independent directors/ Member of Audit Comittee)  

(3.2) นาย / นาง / นางสาว                                                                             อายุ                                   ปี   
          Mr. / Mrs. / Miss                             Age                      Years 

อยู่บ้านเลขที่                                         ถนน                                              ตำบล/แขวง      
Address            Road        Sub-District 
อำเภอ/เขต                                          จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                                      หรือ                                
District          Province                                            Zip Code 
อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
Email      Telephone 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2566  ในวันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2023 to be held on February 13th , 2023 at 10.00 a.m., or on the date and at the place as 
may be postponed or changed. 

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ ้นของบริษัท บลูบิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 
(ยกเว้น ผู ้ถือหุ ้นที ่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู ้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื ่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) เพ่ือเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก) 
I, as a custodian, consent Bluebik Group Public Company Limited to send username and password to the proxy 
with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted 
my proxy to vote at my desire, so the proxy shall not be obtained Username or Password to log in the system for 
voting). 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงันี้ 
         I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

    มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้
         To vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled. 

    มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามญั                             หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้                              เสียง 
         To vote with the partial shares of Ordinary share          shares, entitled to voting right                                 votes 

 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 
   วาระท่ี 1  : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
      Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2022 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสยีง 

              For                votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 2  : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จำกัด   

       Agenda 2 : To consider and approve the Acquisition of Innoviz Solutions Co., Ltd. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For                votes       Against             votes        Abstain                      votes 
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   วาระท่ี 3  : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด 

       Agenda 3 : To consider and approve the Acquisition of Vulcan Digital Delivery Co., Ltd.  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสยีง   งดออกเสียง                    เสียง 
              For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 5,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ

ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ 

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  

        Agenda 4 : To consider and approved for offering of the newly ordinary shares for the increasing capital 

under a General Mandate not more than 10,000,000 shares with the price of 0.50 Baht per 

share, calculated from total value 5,000,000 Baht to be offer to Rights Offering and/or 

Preferential Offering and/or Public Offering and/or Private Placement. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
              For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 5 :  พิจารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธ ิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

        Agenda 5 : To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company’s Memorandum of 

Association to reflect the increase of the Company’s registered capital. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
              For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 
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   วาระท่ี 6 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

       Agenda 6 : Other Matters (if any) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง 

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

        Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not 
be deemed as my/our votes as a shareholder. 

(7)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

        In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any 
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to 
any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance 
with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects  

 

 ลงชื่อ                                                                                ผู้มอบฉันทะ 

 Signature (                                                                          ) Grantor 

    

 ลงชื่อ                                                                                ผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                         ) Grantee 

 

 ลงชื่อ                                                                                กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                         ) Independent Director Proxy 
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หมายเหตุ 
Remarks: 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a 
custodian in Thailand is appointed thereof. 
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the 
number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the 
Directors. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ค.ตามแนบ 
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as 
attached. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Supplemental Proxy Form C) 

________________________________ 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของผู้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566  ในวันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 

10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

The appointment, on behalf of the custodian of Bluebik Group Public Company Limited’s shareholder, to 

attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 to be held on 

February 13th , 2023 at 10.00 a.m., or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 
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วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

          For              votes       Against             votes        Abstain                     votes 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects. 
 

 

ลงชื่อ                                                                         ผู้มอบฉันทะ 

Signature (                                                                                   ) Grantor 

    

ลงชื่อ                                                                         ผู้รับมอบฉันทะ 

            Signature (                                                                                   ) Grantee 

 

ลงชื่อ                                                                     กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                          ) Independent Director Proxy 

 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ 
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  กรรมการนโยบายความเสี่ยง   
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ : 44 ป ี
คุณวุฒิทางการศึกษา : -   Master of Science in Accounting, University 

of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA 
 -  Bachelor of Science in Commerce 

Accounting Concentration, University of 
Virginia, Charlottesville, Virginia, USA 

 
 

 

หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 

 

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565): 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบรษิัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด    
• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด 
• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด 
• 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Srisawad Vietnam LLC 
• 2561 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)   
• 2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  ตนเอง :      -ไม่ม-ี 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ :   -ไม่ม-ี 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี  (นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือน มีนาคม 2564 - วันประชุมวสิามญัผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566)   

จํานวนครั้งท่ีการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา : 
 คณะกรรมการบริษทั :    6/6  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ :     4/4 (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง :   3/4  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.00) 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 

ลักษณะความสัมพันธ ์ สถานะ 
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

ไม่ม ี

2. การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน  ในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566 

ไม่ม ี
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม 
ตําแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ   ประธานกรรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ   
อายุ : 47 ป ี
คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

  
หลักสูตรอบรมสัมมนาท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 

 

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ตำแหน่งท่ีสำคัญ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) : 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ   ประธานกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีป๊อป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาโนนีเซีย จำกัด 
• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซ๊ป ออนเซล จำกัด 
• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด 
• 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

จำกัด (มหาชน) 
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  ตนเอง :      -ไม่ม-ี 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ :   -ไม่ม-ี 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี  (นับตั้งแต่วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในเดือน มีนาคม 2564 - วันประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566)   

จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา : 
 คณะกรรมการบริษทั :    6/6 (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ :     4/4 (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2/2  (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00) 

ลักษณะความสัมพันธ ์ สถานะ 
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม 

ไม่ม ี

2. การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน  ในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566 

ไม่ม ี

 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้า 

 

ข้าพเจ้า (โปรดกรอกชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง)         

ที่อยู่เลขที่   หมู่     ซอย        

หมู่บ้าน      ถนน        

ตำบล /แขวง      อำเภอ/เขต       

จังหวัด       รหัสไปรษณีย์       

โทรศัพท์       อีเมล (ถ้ามี)       

 

มีความประสงค์จะสอบถามเก่ียวกับบริษัท หรือ ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ถือหุ้น 

จากนั้น โปรดส่งแบบฟอร์มนี้มายังบริษัท ทาง e-mail : ir@bluebik.com หรือ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่  
8 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ หากเป็นคําถามทีไ่ม่เก่ียวกับบริษัท หรือระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิใน
การไม่ตอบคําถามดงักล่าว 



 
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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คำประกาศการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม 

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นล่วงหน้า 

สำหรับการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 1/2566 

 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้    

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ประกอบในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ 

- กรณีผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัท

หลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

- กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ โทรสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพ

สมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทัง้

ทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

- กรณีคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด 

อายุ ที่อยู่ ข้อมูลการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วน

บุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทขอเรียนว่าบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูล

ดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจา้ของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด 

ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอ่ืน ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้

ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้น

ของผู้เสนอวาระ หรือชื่อกรรมการ หรือคำถาม รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ โดยยกเว้นการขอความ

ยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ

บริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซ่ึงบริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

กับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้

เสนอวาระการประชุม หรือเสนอคำถามล่วงหน้า หรือพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอวาระการประชุม หรือคำถามล่วงหน้า หรือบุคคลที่

ท่านเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ เนื่องจากบรษิัทไม่มี

ข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ หรือเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้

จัดเก็บไว้ได้นานกว่านั้น 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสทิธิ

ต่างๆ ได้แก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้

ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูล

ส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่

เก่ียวกับตน 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การ

ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล  หรือนิติบุคคล  หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจง้ใน

คำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ 

7. ช่องทางการติดต่อ 

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัททางอีเมล 

bluebik-dpo@bluebik.com สถานที่ติดต่อ : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสลีม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
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