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SABUY 10/2565 

วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั  

2. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

3. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั 

4. สรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 

5. สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 

6. รายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

7. สารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) 

8. สารสนเทศเกี่ยวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

9. สรุปรายละเอยีดส าคญัของหุน้กู้ 

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
4/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00 น. ผ่านระบบ Zoom Application ได้
พจิารณาและมมีตสิ าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
รบัทราบต่อไป  

2. ให้ความเหน็ชอบงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี สิ้นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2564  
ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป  

3. ใหค้วามเห็นชอบจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิ้นสุด  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป ตาม
รายละเอยีดดงันี้ 
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(1) ให้จดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,200,000 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 5.23 
ของก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2564 รวมเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายสะสมจ านวน 18,000,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.32 ของทุนจดทะเบยีน 

(2) ให้จ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 โดยการจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.030 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนทัง้สิน้ 38,860,557 บาท  

ในการนี้บรษิทัฯ ก าหนดใหว้นัที ่5 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปัน
ผล (Record Date) และก าหนดการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2565 
 

4. ใหค้วามเหน็ชอบการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 จ านวน 
3 คน คอื (1) นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี(2) นายศรณัย์ สุภัคศรณัย์ และ (3) นายวชริธร คงสุข กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง 

และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

5. ให้ความเหน็ชอบก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 
ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

  ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาทต่อเดือน )  

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาทต่อครัง้)  

คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 10,000 
กรรมการบรษิทั 15,000 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 8,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร 15,000 10,000 
กรรมการบรหิาร 10,000 8,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 10,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 8,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 10,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 10,000 8,000 

กรรมการทีเ่ป็นพนักงาน หรอืผูบ้รหิาร จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย 
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6. ใหค้วามเหน็ชอบแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชผีูส้อบบญัชแีหง่ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดัเป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ นายวชัระ ภทัรพทิกัษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6669 หรอื 
นางสาวพรทพิย ์ รมิดุสติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5565 หรอืนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที่ 6333 โดยให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ มอี านาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชขีอง
บริษัทฯ และในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้สอบบญัชีดงัรายนามขา้งต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร จดัหาผูส้อบบญัชรีายอื่นทีเ่หมาะสมปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได ้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 10,000,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ที่
บรษิทัฯ จ่ายตามจรงิ และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

7. ให้ความเหน็ชอบการเขา้ลงทุนในบรษิทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) 
โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่  
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (“AIT-W2”) จากนายอานนท์ชยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนท์ชยั”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้
เดมิของ AIT และ AIT-W2 ดงันี้ 

(1)  หุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ของ AIT 
ราคาหุน้ละ 7.08 บาท รวมมลูค่า 212,400,000 บาท และ  

(2)  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้
ที ่2 (“AIT-W2”) จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมลูค่า 497,000,000 บาท  

รวมมลูค่าทัง้สิน้ 709,400,000 บาท  

โดยทางบรษิัทฯ จะช าระค่าหุ้น AIT และ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชยัด้วยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยัจ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็น
ราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนั
ท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และ ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอ
ขายใหแ้ก่นายอานนทช์ยัเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะ
วนัท าการ) ซึง่เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน AIT บรษิทัฯ จะมสีทิธใินการแปลง
สภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 
280,000,000 บาท ดงันัน้ หากบรษิทัฯ มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ทัง้จ านวน การ
เขา้ลงทุนใน AIT ของบรษิทัฯ จะมมีลูค่าขนาดรายการทัง้สิน้ 989,400,000 บาท  

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 
2 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-
W2 จากนายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ  
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รายการดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ
บรษิัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 รวมถึงการแปลงสภาพ AIT-W2 มีมูลค่า 989,400,000 บาท และมี
ขนาดรายการ 23.95 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยเมื่อรวมขนาดรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั (ซึง่รวมถงึรายการเขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) และรายการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซี่บสี ์จ ากดั ตามทีช่ี้แจงในขอ้ 8. และขอ้ 9.) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการ
รวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ซึ่งจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์
ของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน และขออนุมตัิการเข้าท า
รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้อ งได้รบัมติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

นอกจากนี้ รายการดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการ
การก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจากนายอานนทช์ยัมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยการเขา้ซื้อ
หุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแล้วของ AIT ราคาต่อหุน้ 
7.08 บาท รวมมลูค่า 212,400,000 บาท และ (2) AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวม
มูลค่า 497,000,000 รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 55.59 ของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดงักล่าวมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิอง บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกนั และขออนุมตัิการเขา้ท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อให้
ความเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มส่ีวนได้เสีย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีการเข้า ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั  

รายละเอยีดการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิทัฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ของ บรษิทั 
สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นรายการเกีย่วโยงของบรษิทั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

นอกจากนี้ ในการเข้าท ารายการดงักล่าวขา้งต้น ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มกีารมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
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เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อน
ผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT 
และ AIT-W2 และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 จนเสรจ็
การ 

8. ใหค้วามเหน็ชอบการเขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”) โดยการเขา้
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระ
หลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมมลูค่าการเสนอ
ขาย 779,248,585 บาท โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้ NKON ดงันี้ 

1) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด บรษิทัฯ จะช าระเป็นเงนิสดใหแ้ก่ NKON 
จ านวน 584,436,438.75 บาท และ 

2) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท บรษิทัฯ 
จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NKON จ านวน 6,896,005 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อก
เสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้เขา้ลงทุนใน NKON และ 
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ - 18 
กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON บรษิัทฯ จะเขา้ด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออก
ใหมข่อง NKON ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ  

3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ NKON มมีตอินุมตัใิห ้NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ ในราคาหุน้ละ 
2.50 บาท รวมมูลค่าทัง้สิ้น 779,248,585 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์
มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการ
สอบทานจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั (ซึง่รวมถงึรายการเขา้ลงทุนในบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และรายการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซี่บสี ์จ ากดั ตามทีช่ี้แจงในขอ้ 7. และขอ้ 9.) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบั
รอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่จากขนาด
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รายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
ส่วนไดเ้สยี  

รายละเอียดการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ บรษิทั 
นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

นอกจากนี้ ในการเข้าท ารายการดงักล่าวขา้งต้น ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มกีารมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอ
ผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่
ของ NKON จนเสรจ็การ 

9. ใหค้วามเหน็ชอบการเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั (“BZB”) โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จาก
ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 
30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท (อตัราแลกเปลีย่นธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั มหาชน ณ วนัที ่21 
กุมภาพนัธ ์2565 อยู่ที ่32.36 บาท ต่อเหรยีญสหรฐั) โดยการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด  

ซึ่งภายหลงัจากบรษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB จะท าให ้
บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB  

ทัง้นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จาก ผูถ้อืหุน้เดมิ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผู้ถอืหุน้เดมิของ BZB รวมจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุ้น คดิเป็น
รวมมูลค่าไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการได้เท่ากบั
รอ้ยละ 15.82 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวม
ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการไดม้า
ซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และรายการเขา้ลงทุนใน บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามทีช่ี้แจงในขอ้ 
7. และขอ้ 8.) บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์
ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบั
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อนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้อง
เปิดเผยขอ้มูลรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ 
ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี  

รายละเอยีดการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั สิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 3 

นอกจากนี้ ในการเข้าท ารายการดงักล่าวขา้งต้น ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มกีารมอบหมายให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอี านาจ (1) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ (2) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผู้ถือหุน้เดมิ ซึ่งรวมถงึการ
ติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตใด ๆ ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม และ (3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิ จนเสรจ็การ 

10. ใหค้วามเหน็ชอบการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) จ านวนไม่เกนิ 508,551,983 หน่วย 

รายละเอียดใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้
มอบอ านาจให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผู้มอี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แก้ไขเพิม่เติม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ดงักล่าว ซึ่งรวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 รายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 
วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 อายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิวนั
สิน้สุดการใชส้ทิธ ิ(2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-W2 ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มูล และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 และ
การน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ในครัง้นี้ 
และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

11. ใหค้วามเหน็ชอบการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) จ านวนไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย ดงันี้ 

 (1) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จ านวน
ไม่เกนิ 40,000,000 หน่วย  
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 (2) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บรหิาร รายที่ได้รบัการ
จดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีเ่สนอขาย จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย 

รายละเอยีดใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) ปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้
สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ออกใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ไดม้อบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ (1) ก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-WC รายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-WC อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สทิธ ิวนัสิ้นสุดการใช้สทิธ ิ(2) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ซึง่รวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SABUY-WC เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มอี านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็น
และสมควรเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-WC ในครัง้นี้ และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

12. ให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอีกจ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 712,647,401 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป  

รายละเอยีดการเพิม่ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

13. ใหค้วามเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. ใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุน
จดทะเบยีน ดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 2,078,059,025 บาท (สองพนัเจด็สบิแปดลา้นหา้หมื่น
เกา้พนัยีส่บิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 2,078,059,025 หุน้ (สองพนัเจด็สบิแปดลา้นหา้หมื่น
เกา้พนัยีส่บิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 2,078,059,025 หุน้ (สองพนัเจด็สบิแปดลา้นหา้หมื่น
เกา้พนัยีส่บิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้ ( - )” 
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นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการเสนอใหก้ าหนดใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีน
แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถ้อยค าเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบยีนดว้ย และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

14. ใหค้วามเหน็ชอบจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอ
ขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่บุคคลใน ขอ้ (1) ค านวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) 
ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ 2. ดงักล่าวขา้งต้น คอื ระหว่าง 9 
กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล ดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิหบุ้คคลใน ขอ้ (1) ดงักล่าวขา้งต้น ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดย
ภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดอืน บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จด
ทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
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(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON  

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้สนอ
ขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามทีก่ าหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่บุคคลใน ขอ้ (2) ค านวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) 
ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ 2. ดงักล่าวขา้งต้น คอื ระหว่าง 9 
กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน ขอ้ (2) ดงักล่าวขา้งตน้ ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์  
จดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิหบุ้คคลใน ขอ้ (2) ดงักล่าวขา้งต้น ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดย
ภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดอืน บุคคลใน ขอ้ (2) ดงักล่าวขา้งต้น จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถู่กสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลใน ขอ้ (1) ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บริษัท นครหลวง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน
ไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 8.32 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระแล้วของบรษิทัฯ) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรอืบางส่วนกไ็ด ้โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใด
ขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้  
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(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
กจ. 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด  

(4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษ
เกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิ้ง) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ
5 บาทต่อหุน้  

(5) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 40,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) โดยไม่คดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 3 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ38 บาท
ต่อหุน้  

(6) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการ
ปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และ ครัง้ที ่2 (SABUY-WB) และใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนปรากฏตามรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเสนอใหม้อบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนด
รายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึแก้ไขเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ เช่น  

(1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั การเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้
เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  
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(3) การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การ
ช าระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(4) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็น
คราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(5)  การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็น
คราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(6) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของ
บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่  1 
(SABUY-WA) และ ครัง้ที่ 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท สบาย เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 

(7) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (6) รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามขอ้ (1) ถงึ 
(6) และ  

(8) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (6) ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) 
ถงึ (6) 

15. ใหค้วามเหน็ชอบการออก และเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ ในวงเงนิไม่เกนิจ านวน 3,000 ลา้นบาท 

รายละเอยีดหุน้กู ้ปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของหุน้กู้สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

ทัง้นี้ มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจดงันี้ 

1) ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อตัรา
ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายซึ่ง
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงราคาวธิกีารและระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร  

2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิและ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย์และ/หรอืหลกัทรพัย์และ/หรอืบุคคลอื่นใดในกรณีทีจ่ะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่
เกีย่วขอ้งหรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร  
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3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญาและ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อใหข้อ้มลูยื่นเอกสาร
หลกัฐานกบัส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวตลอดจน
ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร  

16. มมีตอินุมตัแิต่งตัง้บรษิทัดงัต่อไปนี้ เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ เพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบั
รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ (ตามแต่กรณี) ดงันี้ 

1) แต่งตัง้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น
เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ กรณีการเขา้ลงทุนดงัต่อไปนี้ 

i. การลงทุนใน AIT โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 จากผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT 
ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

ii. การลงทุนใน NKON โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON และ 

2) แต่งตัง้ บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อใหค้วามเหน็
เกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ กรณีการเขา้ลงทุน BZB โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้
เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

17. มีมติอนุมตัิก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record 
Date) ในวนัที ่9 มนีาคม 2565 และมอบอ านาจใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมอี านาจในการพจิารณาแก้ไขก าหนดวนั
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพจิารณา
ประโยชน์และผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

นอกจากนี้  มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่  27 เมษายน 2565  
เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง
ประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 โดยก าหนดวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2564 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 2564 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2564 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทน และค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) (“AIT”) โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 จากผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT 
ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”)  
โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON  

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในบรษิทั บซัซี่บสี์ จ ากดั ("BZB") โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญั
ของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

วาระที ่11 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ 
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 

วาระที ่13 พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

วาระที ่14 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ 

วาระที ่15 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

วาระที ่16 พิจารณาอนุมตัิการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจ านวน 3,000 
ลา้นบาท 

วาระที ่17 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ในการเสนอวาระต่างๆ ขา้งต้นต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ อยู่ภายใต้
เงือ่นไขดงันี้ 

ทัง้นี้  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการ 
เปลีย่นแปลงวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 ตามความจ าเป็นและสมควร 
โดยพจิารณาประโยชน์และผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 
เลขานุการบรษิทั 

ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ  

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้มมีติอนุมตัิใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผุ้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการเขา้
ลงทุนเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธขิอง บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) 
จากนายอานนท์ชยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนท์ชยั”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 2 .91 ของทุนที่ออกและช าระแล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7 .08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ )2 (
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั )มหาชน (ครัง้ที่  2  ) “AIT-
W2”) จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3 .55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 รวมมูลค่าการเสนอขาย 
709,400,000 บาท โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT ใหแ้ก่ นายอานนท์ชยัดว้ยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนท์ชยัจ านวน 25,111,504 ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอ
ขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และ ออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นายอานนท์ชยัเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้) ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ 
AIT บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ AIT 
และ AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

รายการดงักล่าวขา้งตน้ เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ
บรษิัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญั จ านวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท และใบส าคญัแสดงสทิธขิอง AIT จ านวน 
140,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ 709,400,000 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการ
ได้เท่ากับร้อยละ 55.59 ตามเกณฑ์ทรพัย์สินที่มตีวัตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลงั (ได้แก่ รายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัท สบาย 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนออกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2. และรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั บซัซีบ่สี ์จ ากดั รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3.) บรษิทัฯ จะมี
ขนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการได้
สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ที่ได้รบัการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 
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ธนัวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และขออนุมตัิ
การเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึง่ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
ไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

นอกจากนี้ การเขา้ลงทุนขา้งต้นของบรษิทัฯ ยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของ
บรษิทัฯ ประเภทสนิทรพัยแ์ละบรกิาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบรษิัทฯ และนายอานนท์ชยั วรีะ
ประวตั ิซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.08 
บาท และใบส าคญัแสดงสิทธิของ AIT จ านวน 140,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่าทัง้สิ้น 
709,400,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อา้งองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มขีนาด
รายการรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไม่มกีารเขา้ท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนัในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั โดย บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

ในการนี้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั อวาน
การด์ แคปปิตอล จ ากดั เพื่อจดัท าและแสดงความเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ซึง่เขา้
ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ขอน าเสนอรายละเอยีดของสารสนเทศเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และการเขา้ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ 

ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ AIT จากนาย
อานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัตอ้งไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยคาดว่า
จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถิุนายน 2565 
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2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้จะซื้อ : บรษิทัฯ  

ผู้จะขาย :  นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มนายอานนท์ชยั วรีะประวตัิ เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จ านวนหุ้น 233,100,000 คิดเป็นร้อยละ 19.40 
ของหุน้ทีส่ทิธอิอกเสยีง ประกอบไปดว้ย 

รายชื่อผุ้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
(1) นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 183,000,000 15.23 
(2) น.ส.อตกิานต ์จงึววิฒันวงศ ์ 50,000,000 4.16 
(3) นางเพญ็ศร ีวรีะประวตั ิ 260,000 0.01 

รวม 233,100,000 19.40 

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท ในการเป็น 7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบรษิัทมคีวามต้องการสร้าง SABUY 
Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data 
Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs ซึ่ง
เป็นกลุ่มลูกค้ารายส าคญัของบรษิทัฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันา
ธุรกจิ ดว้ยต้นทุนทีส่ามารถเขา้ถงึได ้มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่
ตอ้งการช่วยพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ SMEs ซึง่เป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย  

บรษิทัฯ จงึจะเขา้ลงทุนซื้อ (1) หุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท รวมเป็น
เงนิ 212,400,000 บาท และ (2) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ในราคาหุน้ละ 3.55 
บาท รวมเป็นเงนิ 497,000,000 บาท (3) การใช้สทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ใน
ราคาใช้สทิธหิุน้ละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเขา้ท ารายการ 989,400,000 
บาท 
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ขอ้มลูโครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ และหลงัเขา้ท ารายการ ปรากฎดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 
 

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

รายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 

รายการดงักล่าวขา้งต้น เขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไป จะเขา้ลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมเป็นเงนิ 
212,400,000 บาท และ (2) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ในราคาหุน้ละ 3.55 บาท รวมเป็น
เงนิ 497,000,000 บาท (3) การใชส้ทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ในราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2.00 
บาท รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเขา้ท ารายการ 989,400,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนการไดม้าหากมี
การใช้สทิธแิปลงสภาพ ร้อยละ 10.99 ของทุนช าระแล้วของ AIT โดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ซึง่ค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 
23.95 ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิ
รวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการ
ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนย้อนหลงั (ได้แก่ รายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ี
จ ากัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2. และรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
กรณีการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ บรษิัท บซัซี่บสี์ จ ากดั รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 3.) บรษิัทฯ จะมขีนาด
รายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด 
จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบและสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564  

การค านวณรายการ 

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ การค านวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัสว่นทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

2,781.45𝑥10.99%

1,276.09
 23.95 
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หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ การค านวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

257.00𝑥10.99%

522.36
 22.34 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูคา่รายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

2989.40

6,136.53
 16.12 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพื่อช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

25.11

1,201.38
 2.09 

เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผย
ขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ 
และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้อง
ไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

การเขา้ลงทุนขา้งตน้ของบรษิทันอกจากนี้ การเขา้ลงทุนขา้งตน้ของบรษิทัฯ ยงัเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการ
กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ประเภทสนิทรพัย์และบรกิาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีไ่ด้
มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบรษิัทฯ นาย
อานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

โดยมมีูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 55.59 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ
ของบรษิทัฯ อ้างองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มขีนาดรายการ
รวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิอง และบรษิัทฯ ไม่มกีารเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในช่วงระยะเวลา 6 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึต้องขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ก่อนการเขา้ท าเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ และมี
หน้าทีด่ าเนินการอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

โดยบรษิัทฯ มหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และขออนุมตัิการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มส่ีวนได้เสีย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีการเข้าท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั  
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4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

หุน้สามญัของ AIT จะเขา้ลงทุนซื้อ (1) หุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท 
รวมเป็นเงนิ 212,400,000 บาท และ (2) ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ในราคาหุน้ละ 3.55 
บาท รวมเป็นเงนิ 497,000,000 บาท (3) การใชส้ทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,00 หน่วย ในราคาใชส้ทิธิ
หุน้ละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท รวมมลูค่าการเขา้ท ารายการ 989,400,000 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน
การไดม้าหากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ รอ้ยละ 10.99 ของทุนช าระแล้วของ AIT โดยขอ้มลูเกี่ยวกบั AIT มรีายละเอยีด
สรุป ดงันี้  

โดยขอ้มลูเกีย่วกบั AIT มรีายละเอยีดสรุป ดงันี้  

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
วนัจดทะเบยีนบรษิทั : 30 มกราคม 2535 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : ประเทศไทย 
ทีต่ัง้บรษิทั : 37/2 ถนนสุทธสิาร แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. 10320 
ทุนจดทะเบยีน : 1,547,406,727บาท / 1,547,406,727 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,031,604,485 บาท / 1,031,604,485 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
ประเภทธุรกจิ : ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System 

Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมี
ลกัษณะการขายเป็นแบบเบด็เสรจ็ หรอื เทริน์คยี ์(Turn Key) ตัง้แต่การให้
ค าปรกึษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การด าเนินการ 
การตดิตัง้ การฝึกอบรม และการซ่อมบ ารุงรกัษา 

คณะกรรมการบรษิทัของ AIT 

1. นาย ธนา ไชยประสทิธิ ์ ประธานกรรมการ 

2. นาย ศริพิงษ ์อุ่นทรพนัธุ ์ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ 

3. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นาย กติตศิกัดิ ์สพโชคชยั กรรมการ 

5. นาย สุรพร รกัตประจติ กรรมการ 

6. นาย ภสิกั จารุดลิก กรรมการ 

7. นาง ศศเินตร พหลโยธนิ กรรมการ 

8. นาย โชคชยั ตัง้พลูสนิธนา กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นาย ศรภีพ สารสาส กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

10. นาย ธนารกัษ์ พงษ์เภตรา กรรมการอสิระ 
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2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก่อนการเขา้ท ารายการ ณ วนัที ่10 มกราคม 2565 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้
ถอืหุน้ (Record Date) ครัง้ล่าสุดของ AIT  
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 63,489,185  6.15 
2 นาย ศริพิงษ ์อุ่นทรพนัธุ ์ 53,766,125 5.21 
3 น.ส. ศศเินตร พหลโยธนิ 34,490,575 3.34 
4 นาย กติตศิกัดิ ์สพโชคชยั 34,373,295 3.33 
5 นาย โชดวิตั ดัน่ธนสาร 30,000,000 2.91 
6 นาย ศณิะ อุ่นทรพนัธุ ์ 28,600,300 2.77 
7 นาย สุรพร รกัตประจติ 27,279,425 2.64 
8 น.ส. ศณิานางค ์อุ่นทรพนัธุ ์ 25,409,540 2.46 
9 นาง สรอ้ยสน จารุดลิก 13,031,890 1.26 
10 นาง สรอ้ยสน จารุดลิก 11,372,500 1.10 
11 อื่นๆ 709,791,650 68.80  

รวม 1,031,604,485 100.00 

3. ขอ้มลูทางการเงนิของ AIT 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 2564 (ยงั
ไม่ได้ตรวจสอบแต่
สอบทานแล้ว) 

สินทรพัย ์  
สินทรพัยห์มุนเวียน  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  204.47   202.67  
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่  2,633.93   3,402.88  
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  1,303.89   1,147.91  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  3.00  11.00  
สนิคา้คงเหลอื  1,575.93   936.91  
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น  -  4.56  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่  130.59   164.50  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  5,851.81   5,870.43  
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น  139.59   150.25  
เงนิลงทุนในการร่วมคา้  30.71  26.16  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   93.04  97.99  
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้  24.70  26.42  
อุปกรณ์ส าหรบัใหเ้ช่า  88.68   217.44  
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  34.93  33.84  
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 2564 (ยงั
ไม่ได้ตรวจสอบแต่
สอบทานแล้ว) 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  87.80  83.04  
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่  77.94  72.69  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  577.38   707.84  
รวมสินทรพัย ์  6,429.18   6,578.26  
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   
หน้ีสินหมุนเวียน 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  250.00   900.00  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  1,341.01   763.95  
ตน้ทุนทีย่งัไม่เรยีกช าระ  830.35   1,042.72  
ส่วนของหนี้สนิภายใตส้ญัญาการจดัการทางการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

 143.22  87.12  

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ ภายในหนึ่งปี  10.53  12.01  
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  37.46  12.19  
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา  351.07   384.33  
ส ารองค่าปรบังานล่าชา้  77.50  77.10  
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  3.12  - 
รวมหนี้สนิหมุนเวยีน  133.73   141.97  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,177.98 3,421.38 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
หน้ีสินภายใต้สญัญาการจดัการทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 171.92   101.53  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

 14.49   14.16  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  139.57   142.86  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  325.98   258.54  
รวมหน้ีสิน  3,503.96   3,679.93  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนจดทะเบยีน 
หุน้สามญั 206,320,897 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท  1,031.60   1,031.60  
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 
หุน้สามญั 206,320,897 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท  1,031.60   1,031.60  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั  303.44   303.44  
ก าไรสะสม 
 จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย  103.16   103.16  
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  1,484.45   1,457.57  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้  2.57  2.57  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,925.22   2,898.33  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,429.18   6,578.26  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2563 

(ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
2563 (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบแต่
สอบทานแล้ว) 

30 กนัยายน 
2564 (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบแต่
สอบทานแล้ว) 

 รายได ้      
 การขายและบรกิาร  6,529.65   4,504.38  5,223.29  
 ค่าเช่าจากอุแรณ์ส าหรบัใหเ้ช่า  131.23   97.25  119.19  
 รายไดอ้ื่น  70.08   58.62  71.97  
 รวมรายได ้ 6,730.97   4,660.24  5,414.45  
 ค่าใชจ้่าย        
 ตน้ทุนการขายและบรกิาร  5,414.92   3,728.14  4,432.52  

 ตน้ทุนอุปกรณ์ส าหรบัใหเ้ช่า  90.20   58.31  64.14  

 ค่าใชจ้่ายในการขายและจ าหน่าย  264.78   186.04  195.22  
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  446.37   344.35  230.81  
 รวมค่าใช้จ่าย  6,216.28   4,316.84  4,922.69  
 ก าไรจากการด าเนินงาน  514.69   343.40  491.77  
 ส่วนบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้   (7.32)  (5.51)  (4.55) 
 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  507.37   337.89  487.22  
 รายไดท้างการเงนิ  26.27   0.50  0.58  
 ตน้ทุนทางการเงนิ   (21.12)  (16.26)  (9.20) 
 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   512.52   322.13   478.61  
 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (118.25)  (74.80)  (103.18) 
 ก าไรส าหรบังวด  394.27   247.34   375.43  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:    
รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (14.50) (14.50) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด (14.50) (14.50) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 379.77 232.84 375.43 

5. มูลคา่สินทรพัยท่ี์ได้มา มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และวิธีการช าระเงิน  

มูลค่าสิง่ตอบแทนจ านวน ของ AIT และ AIT-W2 รวมจ านวน 709,400,000 บาท โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคา
ตน้ทุนการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ AIT และ AIT-W2 ของผูถ้อืหุน้เดมิ และการเจรจาต่อรองระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย เพื่อ
เขา้ลงทุนทีมู่ลค่า จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ หุน้ ราคาหุน้ละ28.25 
บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 709,399,988 บาท และ เงินสดส าหรบัการแปลงสิทธ ิAIT-W2 จ านวน 280,000,000 บาท 
(ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 2 บาท ตามขอ้ก าหนดสทิธขิอง AIT-W2) 
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6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

1) บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนใน AIT ตามสดัส่วนทีต่อ้งการ 
2) บรษิทัฯ ไม่ตอ้งใชเ้งนิสดในการเขา้ลงทุน AIT และ AIT-W2  
3) กลุ่มบรษิทัมคีวามตอ้งการสรา้ง SABUY Infrastructure เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกจิ 

และกา้วเขา้ไปในธุรกจิ Cloud and Data Center Services เพื่อใหฐ้านลูกคา้ของบรษิทัฯ ใน Ecosystem 
ของกลุ่มบรษิทัโดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs ซึง่เป็นกลุ่มลุกคา้รายส าคญัของบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการแขง่ขนั
ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเขา้ถึงได้ มคีวามสมเหตุสมผล 
และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพฒันาศกัยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็น
รากฐานของเศรษฐกจิไทย 

7. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

1) การได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 รวมจ านวน 709,400,000 บาท เป็นการช าระค่าหุ้นของ
บริษัทฯ จ านวน 25,111,504หุ้น โดยราคาที่ออกเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น  คิดเป็นมูลค่า 
709,399,988 บาท ใหแ้ก่กลุ่มนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ

2) เงนิสดเพื่อใชใ้นการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจ านวน 280,000,000 บาท มากการออกหุน้กู้ของบรษิทั 
และ/หรอื จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ รุ่นต่างๆ  

8. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ AIT 
และ AIT-W2 ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ และใหส้ทิธใินการแปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต 
 

9. บุคคลท่ีเก่ียวโยงและลกัษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

บุคคลทีเ่กี่ยวโยงและลกัษณะขอบเขตส่วนได้เสยีของบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัมรีายละเอยีดตามขอ้ 2. (คู่กรณีที่
เกีย่วขอ้งและความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ) ขา้งตน้ 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ  
มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเป็นการ 
เป็นการเสรมิสร้างศกัยภาพของกลุ่มบรษิัท ในการลงทุนที่เกี่ยวขอ้ง Infrastructure เพื่อใช้ต่อยอดในการเขา้ถึงฐาน
ลูกค้าองค์กร และยงัสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว เพื่อลดต้นทุนการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทั นอกจากนี้รายการดงักล่าว ยงัเป็นการออกหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อช าระเป็น
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ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของ AIT และ AIT-W2 ท าใหบ้รษิทัฯ มสีภาพคล่องไปใชใ้นการลงทุน หรอืหมุนเวยีนใน
กจิการ 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั 

- ไม่ม ี– 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์อง บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

กรณีเข้าซื้อหุ้นสามญัของ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 บรษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนในบรษิทันครหลวง แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) (“NKON”) เพื่อเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ท าให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการ
ใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกดิการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั NKON เน่ืองจาก NKON ประกอบธุรกจิการเงนิที่
ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวามตอ้งการใชเ้งนิทัง้
นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยใหบ้รกิารสนิเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า โดย NKON ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและประกอบกิจการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 
(Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลีย่นมอือื่นใด การใหเ้ช่า
ซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มทีรพัย์สินหรอื  
มทีรพัยส์นิเป็นหลกัประกนั ภายใตป้ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของบรษิทัฯ  

โดยปัจจุบัน NKON มีทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,110,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกช าระ 467,549,150 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
935,098,300 หุน้ ซึง่ทางบรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ์กบัทาง NKON โดยมคีวามประสงคจ์ะลงทุน
เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระหลงั
การเสนอขายให้แก่บรษิัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 
779,248,585 บาท (“หุ้นเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON”) โดยทางบรษิทัฯ จะช าระค่าหุน้ NKON ดงันี้ 

1) ค่าหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด บรษิัทฯ จะช าระเป็นเงนิสดให้แก่ NKON 
จ านวน 584,436,438.75 บาท และ 

2) ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท ทางบรษิทัฯ  
จะช าระเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ จ านวน 6,896,005 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมรีาคา
เสนอขายเท่ากบั 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ 
มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน NKON และออกหุน้สามญัเสนอขายใหแ้ก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่
วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ (“ราคาตลาด”) 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข  
4 ประการ ดงันี้ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON  

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มีมติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นเพิม่ทุนออกใหม่ของ 
NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ 
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3) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของ NKON มมีติอนุมตัิให ้NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนออกใหม่
ของ NKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

เน่ืองจากรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย”์) โดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 15.52 
ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ และรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. และ 3. มารวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสารสนเทศ
ฉบบันี้ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาด
รายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เมื่อขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซ่ึง
สินทรพัย์ของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย์ และขอ
อนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น  
ซ่ึงต้องได้รบัมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่ต า่กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจาก NKON ไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของ
บรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั  
ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ.  2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2546 (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดอืน ปี ท่ีท ารายการ  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 มมีติ
อนุมตัิการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามญัของ NKON จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON โดยบริษัทฯ  
จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON และออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายให้แก่ NKON ในเดือน 
มถิุนายน 2565 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้จะซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้จะขาย : บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
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ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ปัจจุบนั NKON ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเป็นหุ้นส่วนเชงิกลยุทธ์กบัทาง NKON ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิาร
ธุรกิจการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกจิหลกั ได้แก่ ธุรกิจการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวาม
ต้องการใชเ้งนิทัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ กต็าม โดยใหบ้รกิารสนิเชื่อหลากหลายรูปแบบ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ โดย NKON ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้การก ากบั
ของธนาคารแห่งประเทศไทยใหส้ามารถประกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัไดแ้ละประกอบกจิการสนิเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลี่ยนมอื
อื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลสิซิ่งแก่บุคคลธรรมดาทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีทีไ่ม่มี
ทรพัยส์นิหรอืมทีรพัยส์นิเป็นหลกัประกนั ภายใตป้ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของบรษิทัฯ  

โดยจะลงทุนเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหมข่อง NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระของ NKON ภายหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขาย
ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมมลูค่าการลงทุน 779,248,585 บาท 

นอกจากนี้ จากการทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนใน NKON โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้
เพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON เป็นเงนิสดจ านวน 584,436,438.75 บาท และส่วนทีเ่หลอืจ านวน 194,812,146.25 บาท 
ทางบรษิทัฯ จะช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีาคา
เสนอขายเท่ากบั 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยทีร่าคาตลาดค านวณจาก
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทนุใน 
NKON และออกหุ้นสามญัเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที่ 9 - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 เท่ากบั 
30.6413 บาทต่อหุน้ 

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

บริษัทฯ จะด าเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จ านวน 311,699,434 หุ้น คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระของ NKON ภายหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมมูลค่าการลงทุน 
779,248,585 บาทโดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการได้มา
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ซึ่งค านวณขนาดรายไดไ้ดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ
ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

โดยเมื่อน าขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลงัของบริษัทฯ และ
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ ซึ่งมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. และ 3. มารวมกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
ตามสารสนเทศฉบบันี้ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่
ค านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงัมรีายละเอยีดการค านวณดงัต่อไปนี้ 
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ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
NKON 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  1,756.54  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,661.22  111.66  
หนี้สนิรวม 2,748.62  852.84 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  -  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  792.04  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 257.00  5.12  

การค านวณรายการ 

เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูง
ที่สุดที่ค านวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษทัฯ  
มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย ์และขออนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็น ซ่ึงต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจาก NKON ไม่ใช่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

 

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ
(ล้านบาท) 

ขนาด
รายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

792.04x25.00%

1,276.09
 15.25 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ไีดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 
100  

ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

5.12x25.00%

257.00
 0.50 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

779.25

6,136.53
 12.70 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพื่อช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 6.90

1,201.38
 0.57 
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4. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีได้มา 

หุน้สามญัของ NKON คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระของ NKON ภายหลงัการเสนอขาย
ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมมลูค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยขอ้มลูเกีย่วกบั NKON มรีายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารทางการเงนิซึ่งไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ โดยใหบ้รกิารเช่า

ซื้อรถยนต์มอืสอง สนิเชื่อจ าน าทะเบยีนรถ สนิเชื่อทีด่นิและที่ดนิ
พรอ้มสิง่ปลูก สนิเชื่อแฟ็กเตอรงิ สนิเชื่อเพื่อการพาณิชย์ 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 999/9 หมู่  17 ต าบลบางพลีใหญ่  อ า เภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 9 พฤศจกิายน 2537 
ทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 467,549,150 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน
ทัง้หมด 

1,110,000,000 หุน้ 

จ านวนหุ้นจดทะเบียน
ทัง้หมดท่ีออกและช าระ
แล้ว 

935,098,300 หุน้ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 0.50  บาท 

2. รายผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่25 มนีาคม 2564 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่าสุด 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั เค.ด.ี โฮลดิง้ จ ากดั 619,041,180 66.2007 
2 นาย ปฏกิาร มหทัธนารกัษ์ 73,732,000 7.8849 
3 นางสาว อรไพลนิ วงษ์ประเสรฐิ 67,500,000 7.2185 
4 บรษิทั วคิ จ ากดั (มหาชน 32,000,000 3.4221 
5 นาง ศริพิร ทองเดชศร ี 22,500,000 2.4062 
6 นาง ลนีา วนวทิย ์ 20,000,000 2.1388 
7 นาย ปิยะ ตนัตเิวชยานนท ์ 20,000,000 2.1388 
8 บรษิทั บรหิารสนิทรพัยสุ์ขมุวทิ จ ากดั 19,560,000 2.0918 
9 นาย ภูวฤทธิ ์สวสัเดชะ 13,116,000 1.4026 
10 บรษิทั นวธานี จ ากดั 10,000,000 1.0694 
11 นางสาว พรทพิย ์วชัรรคัคาวงศ์ 4,000,040 0.4278 
12 นางสาว สุภทัรา บุญทศ 3,800,020 0.4064 
13 นาย เกรยีงศกัดิ ์บุญทศ 3,800,000 0.4064 
14 นาย มนิ ค าแสง 3,500,000 0.3743 
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ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
15 นาง นงเยาว ์มหทัธนารกัษ์ 2,272,800 0.2431 
16 นาย สุขมุ นวพนัธ ์ 2,272,700 0.2430 
17 นาย พรีนาถ โชควฒันา 2,041,000 0.2183 
18 นาย ฐติกิานต ์รชัตเทวนิทร ์ 2,000,020 0.2139 
19 นาย สุวรรณ อารยีจ์ติเกษม 2,000,000 0.2139 
20 นาย บุญเกรยีง ธนาพนัธส์นิ 2,000,000 0.2139 
21 นาย อนุสษิฐ ์บุญทศ 1,759,020 0.1881 
22 นางสาว สุมาล ีคงคาทอง 1,140,000 0.1219 
23 นางสาว สุปรยีา เสรฐภกัด ี 1,140,000 0.1219 
24 นาย เลศิพงศ ์ยงธนารตัน์ 1,136,400 0.1215 
25 นางสาว ศริริตน์ ผลโยธนิ 1,136,400 0.1215 
26 ผูถ้อืหุน้รายอื่น 3,650,720 0.3904 
 รวม 935,098,300 100.0000 

3. รายชื่อคณะกรรมการ 

NKON มกีรรมการ 5 คน ไดแ้ก่  

1) นายเทอดศกัดิ ์บุญทศ 

2) นายพยุงศกัดิ ์ชาตสุิทธผิล 

3) นายธนวรรธน์ พลวชิยั 

4) นายตะวนั พนัธาวงศ ์

5) นายสมพงษ์ สงวนวนชาต ิ

4. ขอ้มลูทางการเงนิของ NKON 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,243.4 1,162.4 1,050.1 855.6 973.1 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 614.7 555.5 563.6 663.0 783.4 
รวมสินทรพัย ์ 1,858.1 1,718.0 1,613.7 1,518.6 1,756.5 
หนี้สนิหมุนเวยีน 955.2 453.7 500.8 588.3 267.6 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 9.4 303.6 212.5 62.8 585.2 
รวมหน้ีสิน 964.7 757.3 713.4 651.1 852.8 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 893.4 960.7 905.3 867.6 903.7 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,858.1 1,718.0 1,618.7 1,518.6 1,756.5 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

รวมรายได้ 293 193 229 198 243 
รวมค่าใช้จ่าย (112) (125) (236) (208) (195) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 117 17 (61) (22) 7 
ก าไร(หรือขาดทุน)ส าหรบังวด 94 15 (45) (18) 5 

 

5. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯ จะด าเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จ านวน 311,699,434 หุ้น รวมมูลค่า 
779,248,585 บาท 

โดยจะแบ่งช าระเป็นเงนิสดจ านวน 584,436,438.75 บาท และส่วนทีเ่หลอืจ านวน 194,812,146.25 บาท 
ทางบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
โดยมรีาคาเสนอขายเท่ากบั 28.25 บาทต่อหุน้ซึ่งเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดยทีร่าคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิห้
เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามญัเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที่ 9 - 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ โดยจะตอ้งด าเนินใหส้อดคลอ้งภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนออกใหมข่อง 
NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

3) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของ NKON มมีติอนุมตัใิห้ NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนออก
ใหม่ของ NKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

6. มูลค่าของสินทรพัยซื์้อมาหรือจ าหน่ายไป 

บรษิัทฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุ้นเพิม่ทุนของ NKON จ านวน 311,699,434 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 25 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระของ NKON ภายหลงัการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัฯ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขาย
ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาท โดยบริษัทฯ จะช าระค่าหุ้นเป็นเงินสดจ านวน 
584,436,438.75 บาท และส่วนที่เหลอืจ านวน 194,812,146.25 บาท ทางบรษิัทฯ จะช าระเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนจ านวน 779,248,585 บาท ส าหรบัการซื้อขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและ
เรียกช าระของ NKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ NKON  
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โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินปันผล  (Dividend Discount Model) 
เนื่องจากเป็นวธิทีีค่ านึงถงึการด าเนินธุรกจิของ NKON และแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิต่อเนื่องไปในอนาคต โดยอ้างองิ
จากมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองเงนิปันผล ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 เท่ากบั 4,582,360,000 บาท คดิเป็นมูลค่าต่อหุ้น
เท่ากบั 4.90 บาท 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทั 

1) บรษิทัฯ คาดว่าการลงทุนดงักล่าวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิค้าและ
บรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และ 

2) บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนครัง้จะเพิ่มความแข็งแรงทางด้านการเป็นผู้น าในธุรกิจเทคโนโลยีให้
ครอบคลุมยิง่ขึน้ และจะสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย ์ผลก าไร และกระแสเงินสด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

แหล่งเงนิทุนทีใ่ชใ้นการซื้อหุน้เพิม่ทุนของ NKON มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ จะไดอ้นุมตัติ่อไป รวมกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ NKON ทัง้นี้ การใช้เงนิลงทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัและความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัในการเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ NKON 
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ  

3) ที่ประชุมผู้ถือหุน้ของ NKON มมีติอนุมตัใิห ้NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนของ 
NKON ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน NKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

11. การออกหลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าซื้อสินทรพัย ์

ในการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนของ NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ รวมมลูค่า 779,248,585 บาท บรษิทัฯ จะ
ช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นเงนิสดจ านวน 584,436,438.75 บาท และช าระค่าหุ้นส่วนที่เหลอืเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอขายเท่ากบั 28.25 บาท ซึง่เป็นราคาหุน้ที่
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้อนหลงั 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้เขา้ลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามญัเสนอขายให้แก่ 
NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที ่9 - 18 กุมภาพนัธ ์2565 เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ 
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12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นว่าในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ  
มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเป็นโอกาส
ส าคญัในการขยาย Ecosystem ทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่
มากขึน้ และเพิม่ความแขง็แกร่งในการเป็นผูน้ าด้านธุรกจิเทคโนโลย ีซึ่งจะสามารถสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโต
ของทรพัยส์นิ ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

 - ไม่ม ี-  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

  
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 
  

 
 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์อง บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

กรณีเข้าซื้อหุ้นสามญัของ บริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั  

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2565 ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 บรษิัทฯ มคีวามประสงค์ที่จะเขา้ลงทุนในบรษิัท บซัซี่บสี์ จ ากดั (“BZB”)  
ซึ่งเป็นผู้น าด้านการออกแบบพฒันา Platform Loyalty Program การจดัหา Privileges ระบบ E-commerce และการ
บรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้แบบดจิทิลัครบวงจร มส่ีวนแบ่งการตลาดในประเทศกว่ารอ้ยละ 90 และมกีารขยายตลาด
ไปยงัประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคอกี 7 ประเทศ โดย BZB ใหบ้รกิารตัง้แต่การออกแบบพฒันาระบบรกัษาฐานขอ้มลูลูกคา้
ผ่าน Application LINE, Website, POS การสร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การท า 
Marketing Activation จนไปถึงการเชื่อมต่อระบบช าระเงนิเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อส าหรบัลูกค้า ทัง้ราย
ใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการผนึกก าลงั ในการน าจุดแขง็ของพนัธมติรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการ
น าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ ผ่านผู้ใหบ้รกิาร E-Commerce enable ครบวงจรและมฐีานลูกคา้ใหญ่เป็น
อนัดบัหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค และก่อใหเ้กดิ  Synergy ในธุรกจิ  
E-Commerce และบรกิารช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของบรษิทัฯ และ BZB บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ลงทุน
โดยการซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไดแ้ก่ 

1) นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 

2) บรษิทั เซน็จรูี ่กลอรี ่เวนเจอรส์ จ ากดั 

3) บรษิทั แอสเซนต ์แคปปิตอล จ ากดั 

4) สงิห ์เวนเจอรส์ แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ 

5) อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ 

6) นางพนิดา ชนิสุวพลา 

7) นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 

8) นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 

9) นาย เว่ย ซุน เซน็ 

โดยต่อไปนี้เรยีกว่า (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB”) โดยอา้งองิราคามลูค่าบรษิทั (100%) ไม่เกนิ 100 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000.0บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด มหาชน ณ วันที่ 21 
กุมภาพนัธ์ 2565 อยู่ที ่32.36 บาท ต่อเหรยีญสหรฐั (“อตัราแลกเปล่ียน”) โดยบรษิทัฯ จะท าการเขา้ซื้อหุน้ของ BZB 
จ านวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คดิเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัรา
แลกเปลี่ยน โดยการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดภายหลงัจากบรษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้
เดมิของ BZB จะท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้ใน BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีน
ทัง้หมดของ BZB  

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผู้ถอืหุ้นเดมิของ BZB บรษิัทฯ จะเขา้ด าเนินการภายใต้
เงือ่นไข 2 ประการ คอื  
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1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB จาก  
ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็น
เงนิสด 

2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

เน่ืองจากรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ( “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย”์) โดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB รวมจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ มูลค่าไม่เกนิ 30 ล้าน
เหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000  บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 
15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ และรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัย ์ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. และ 2. มารวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามสารสนเทศ
ฉบบันี้ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ค านวณขนาด
รายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และขออนุมตัิ
การเขา้ท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น โดยต้องได้รบัมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี  

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจากผูถ้อืหุน้เดมิไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยง
กนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 มมีตอินุมตักิาร
เขา้ลงทุน โดยการซื้อหุน้สามญัของ BZB จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB โดยบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB ดงักล่าว 
ภายในเดอืน มถิุนายน 2565 
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2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้จะซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้จะขาย : ผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไดแ้ก่ 

1) นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 

2) บรษิทั เซน็จรูี ่กลอรี ่เวนเจอรส์ จ ากดั 

3) บรษิทั แอสเซนต ์แคปปิตอล จ ากดั 

4) สงิห ์เวนเจอรส์ แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ 

5) อโรม่า โฮลดิง้ คอรเ์ปอเรชัน่ 

6) นางพนิดา ชนิสุวพลา 

7) นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 

8) นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 

9) นาย เว่ย ซุน เซน็ 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ปัจจบุนัผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไม่ใช่บุคคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 
ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะขยายธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อก่อใหเ้กดิ Synergy ระหว่างธุรกจิ 
E-Commerce ของ BZB และ Ecosystem ของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจะเขา้ลงทุนซื้อหุน้สามญัของ BZB โดยเป็น
การซื้อหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB เป็นจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด
ของ BZB คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่น 

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุ้นสามญัจากผู้ถอืหุน้เดมิของ BZB ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของ
จ านวนทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ BZB รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท 
ตามอตัราแลกเปลีย่น 

โดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการได้มา
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ซึ่งค านวณขนาดรายไดไ้ด้เท่ากบัรอ้ยละ 15.82 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ และรายการ
ได้มาซึ่งสินทรพัย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. มารวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ตาม
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สารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑค์ านวณ
ขนาดรายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต สิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
BZB 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 

สนิทรพัยร์วม 6,136.53  487.43  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,661.22  39.66  
หนี้สนิรวม 2,748.62  146.69  
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  0.00  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  301.08  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 257.00  20.54  

การค านวณรายการ 

เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 79.33 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูง
ที่สุดที่ค านวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษทัฯ  
จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

หลกัเกณฑ ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

301.08 x 
30%  

1,276.09 
7.08% 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

20.54 x 20% 

257.00 
2.40% 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูค่ารายการทีไ่ดร้บั x 100 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

970.80 

6,136.53 
15.82% 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพื่อช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ ไม่ตอ้งค านวน ไม่ตอ้งค านวน 
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สินทรพัย ์และขออนุมติัการเข้าท ารายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็น ซ่ึงต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

อย่างไรกต็าม รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ไม่ใช่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

หุ้นสามญัของ BZB จ านวนไม่เกนิ 574,500 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด คดิเป็น
มลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลีย่น 

โดยขอ้มลูเกีย่วกบั BZB มรีายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั บซัซ่ีบสี ์จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ออกแบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เวบ็ไซต ์บรกิาร E-Commerce 

และบรกิารขายปลกีทางอนิเทอรเ์น็ต 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 100/81-84 และ 100/86 อาคารว่องวานชิ คอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 25 

และชัน้ที2่6 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 30 พฤษภาคม 2555 
ทุนจดทะเบยีน 191,500,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 191,500,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 1,915,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

2. รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่29 มถินุายน 2564 ซึง่เป็นวนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่าสุด 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 591,248 30.9% 
2 บรษิทั เซน็จรูี ่กลอรี ่เวนเจอรส์ จ ากดั 422,877 22.1% 
3 บรษิทั แอสเซนด ์แคปปิตอล จ ากดั 360,020 18.8% 
4 สงิห ์เวนเจอรส์ แคปปิตอล ฟันด ์ลมิเิตด็ 191,500 10.0% 
5 อโรม่า โฮลดงิ คอรเ์ปอเรชนั 95,750 5.0% 
6 นางพนิดา ซนิสุวพลา 87,000 8.7% 
7 ผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ 166,605 4.5%  

รวม 1,915,000 100% 
3. รายชื่อคณะกรรมการ 
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BZB มกีรรมการ 6 คน ไดแ้ก่  

1) นางสาวณฐัธดิา สงวนสนิ 

2) นายเว่ย ชุง เซน็ 

3) นายณฐัพงศ ์ตงัเดชะหริญั 

4) นางวมิลวรรณ มลินิทจนิดา 

5) นายชาตวิุฒ ิตนัจนัทรพ์งศ ์

6) นายธติพิร ธรรมาภมิขุกุล 

4. ขอ้มลูทางการเงนิของ BZB 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 404.5 415.0 348.5 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 82.9 64.6 70.1 
รวมสินทรพัย ์ 487.4 479.6 418.6 
หนี้สนิหมุนเวยีน 125.0 137.8 101.4 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 21.7 3.2 1.6 
รวมหน้ีสิน 146.7 141.0 103.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 340.7 338.6 315.6 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 487.4 479.6 418.6 
    

5. มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

มลูค่าหุน้สามญัของ BZB จ านวน 574,500 หุน้ คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 30 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 
970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน อ้างอิงราคาจากมูลค่าบรษิัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื
เทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสด  โดยด าเนินการ
ภายใตเ้งือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 2561 

รวมรายได ้ 921.5 859.5 667.3 

รวมค่าใช้จ่าย        903.1                  826.1       637.1 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 20.7 33.9 31.9 

ก าไรส าหรบังวด 20.5 33.7 30.9 
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1) เมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 

2) เมื่อผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ซือ้มาหรือจ าหน่ายไป 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัจากผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB ในจ านวนไม่เกนิ 574,500 หุน้ คดิเป็น
มูลค่าไม่เกนิ 30 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 970,800,000 บาท ตามอตัราแลกเปลี่ยน โดยการช าระค่าตอบแทน
เป็นเงินสด อ้างอิงราคามูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า  3,236,000,000บาท  
ตามอตัราแลกเปลีย่น 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่าสิ่งตอบแทนมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ส าหรบัการซื้อขายหุ้นจ านวน 574,500 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้หมด BZB เป็นมูลค่าทีเ่จรจากนัระหว่างบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เดมิของ BZB โดยบรษิทัฯ พจิารณาจากการประเมนิ
มลูค่าบรษิทัดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow ประกอบกบัฐานขอ้มลูลูกคา้ของ BZB, ทรพยัส์นิทางปัญญา และความสามารถ
ในการเตบิโตของธุรกจิ 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทั 

1) เนื่องจาก BZB เป็นผูน้ าในการใหบ้รกิาร E-Commerce enable และ CRM มฐีานลูกคา้ทัง้รายใหญ่
และรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้เป็นช่องทางในการเสนอสินค้าและบริการของภายใน 
Ecosystem ของบรษิทัฯ ได ้ 

2) ระบบ CRM ของ BZB สามารถน ามาปรบัใชก้บัลูกคา้และ Agent ของบรษิทัได ้

3) บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ลงครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึ know how และความสามารถใน
การพฒันา application ต่างๆ ในอนาคต 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

แหล่งเงนิทุนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ BZB มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึง่ทีป่ระชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ จะได้อนุมัติต่อไป ทัง้นี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ และความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขบงัคบัก่อนในการเขา้ท ารายการ 

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ BZB 
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นเงนิสด 
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2) ผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน BZB เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ  

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นว่าในการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัฯ  
มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจากการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเป็นโอกาส
ส าคญั ในการพฒันาต่อยอดการใหบ้รกิารด้านเทคโนโลยขีองบรษิัทฯ โดยการผนึกก าลงัร่วมกบั BZB เป็นผู้น าด้าน
ออกแบบพฒันา Platform Loyalty Program การจดัหา Privileges, ระบบ E-commerceและการบรหิารความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้แบบดจิทิลัครบวงจร โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศนัน้จะช่วยขยายช่องทางใน
การน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ ผ่านผูใ้หบ้รกิาร E-Commerce enable ครบวงจร ทีม่ฐีานลูกคา้ใหญ่เป็น
อนัดบัหนึ่งของประเทศ และยงัสามารถขยายบรกิารต่อไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมภิาคไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยงัเป็นการ
สรา้ง Business synergy ในธุรกจิ E-commerce และการช าระเงนิเขา้สู่ Ecosystem ของทัง้สองบรษิทัเพื่อทีจ่ะสามารถ
สรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  ไดอ้ย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

- ไม่ม ี– 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 ขอแสดงความนับถอื 
  

 
 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 

 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  4 

 

1 

สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ประเภท : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ("ใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ") 

ชนิด : ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 508,551,983 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คดิมลูค่า) 

ระยะเวลาเสนอขาย : บรษิทัฯ จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทั ได ้1 (หนึ่ง) หุน้ (อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการ
ปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใช้สิทธิ : ราคาหุน้ละ 5 (หา้) บาท  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : วนัที่ก าหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ทัง้นี้ ภายหลงัจากที่บรษิทัฯ 
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 (สอง) ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภายหลงัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธ ิ

วิธีการจดัสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ  2 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ 
SABUY-W2 เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งต้น ให้
ปัดเศษดงักล่าวทิ้งทัง้จ านวน ทัง้นี้-บรษิทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้ ี
สิทธิได้รบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (Record Date) ใน วนัที่ 5 พฤษภาคม 
2565 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธฯิ สามารถใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ได้ 
ทุก ๆ 3 (สาม) เดอืน นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
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ทัง้นี้ วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
มอีายุครบ 2 (สอง) ปีนับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยหากวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว ้
เพื่อรองรบั 

: ไม่เกิน 508,551,983 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.33 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 จ านวน 
1,201,379,956 หุน้ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

: บรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธใินครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) ดังนั ้น  จึงไม่มี
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ 

อย่างไรกต็าม หากมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
โ ดยผู้ ใ ช้ สิทธิไ ม่ ใ ช่ ผู้ ถื อหุ้ น เดิมทั ้ง จ านวน  จ ะมีผลกระทบต่ อ 
ผูถ้อืหุน้เดมิ ดงัต่อไปนี้ 

1. การลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

=  จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้  

จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้ 

=                 508,551,983    ____                      

                          1,201,379,956 + 508,551,983 

=  รอ้ยละ 29.741 

2. การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS 
Dilution) 

ดงันัน้การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

=  รอ้ยละ 29.741 
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เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรบัการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรบัสทิธติามที่ก าหนดไว้ในขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะซื้อหุน้สามญั ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีก่ าหนดไว้
ในข้อ  11 (4) (ข)  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่   
ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

วตัถปุระสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางด้านการเงนิ
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทัฯ เมื่อมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบั
จากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนใน
ครัง้น้ี 

: เพื่อใชร้องรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบั
จากการเพ่ิมทุน 

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้จะมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทฯ ต่อเมื่อบรษิทัฯ ได้ด าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระ
แลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีาร
จ่ายเงนิปันผลกจ็ะมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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สรปุสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถปุระสงคแ์ละความจ าเป็น 

1.1 เพื่อเสรมิสรา้งก าลงัใจใหผู้บ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีม่ส่ีวนร่วมในความส าเรจ็
ทีผ่่านมาของบรษิทัและบรษิทัย่อย และเพื่อใหผู้บ้รหิาร และพนักงานมส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าของ
บรษิทั 

1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิตังิานของ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยใหม้คีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

1.3 สร้างแรงจูงใจให้ ผู้บรหิาร และพนักงานที่มผีลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ท างานกับ
บรษิทัต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ชื่อหลกัทรพัย ์ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ออกใหแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

ประเภท/ชนิด : ระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืไม่ได ้เวน้แต่โอนตามขอ้ 3.2 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(บรษิทัฯ จะไมข่ยาย
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิและไม่มขีอ้ก าหนดเรยีกใหผู้ถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิใชส้ทิธกิ่อนครบก าหนด) ทัง้นี้ บรษิทัฯ  
จะเสนอขายหุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ตามอายุของใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย : ไม่เกนิ 40,000,000 (สีส่บิลา้น) หน่วย  

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พื่อรองรบั: ไม่เกนิ 40,000,000 หุน้ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ รอ้ยละ 3.33 

การใชส้ทิธ ิ : ของจ านวนหุ้นที่ จ าห น่ายได้แล้ วทั ้งหมดของบริษัท  
(ณ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 ซึง่เป็นวนัประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่ออนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท มีจ านวน
เท่ากบั 1,201,379,956 หุน้) 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : วันที่ก าหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทัง้นี้
ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรยีบรอ้ยแลว้ 



 
สิง่ทีด่ว้ยมาดว้ย  5 

 

2 

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี้  เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะพนั ก ง า นข อ งบ ริษัท แ ล ะบ ริษัท ย่ อ ย  
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิัท เป็นผู้
พจิารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธภิายใตห้ลกัเกณฑเ์งือ่นไข 
และวธิกีารทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ไม่คดิมลูค่า) (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ได ้1 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (เวน้แต่กรณี
ปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : หุ้นละ 38 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรบัราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรบัสทิธติามที่จะก าหนดในขอ้ก าหนดสทิธิและ
เงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งราคาใช้สทิธดิงักล่าวเป็น
ราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการ
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า 

"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
("ตลาดหลกัทรพัย์ฯ" ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อน
วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อ
ขออนุมตัิให้บรษิัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิคอื
ร ะ ห ว่ า ง  วั น ที่  28 ม ก ร า ค ม  2565 ถึ ง วั น ที่   
18 กุมภาพนัธ ์2565 ซึง่จะเท่ากบั 30.6639 บาทต่อหุน้ 

เหตุผลและความเหมาะสมของการ 
ก าหนดราคา 

: ราคาใช้สทิธเิป็นราคาทีม่คีวามเหมาะสมโดยราคาเสนอขาย
ดงักล่าวแมจ้ะเป็นราคาทีสู่งกว่าราคาตลาด เป็นเป้าหมายใน
การผลักดัน ให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมแรงรวมใจในการ
พฒันาศกัยภาพของกลุ่มบรษิัทให้มกีารเติบโตต่อเนื่องและ
ยัง่ยนืในอนาคต 

เงือ่นไขและระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : การใชส้ทิธทิุกไตรมาส  

 เริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกได ้เมื่อครบก าหนดอายุ 1 ปี 

 การใชส้ทิธปีิแรกไดร้อ้ยละ 40 ของทีไ่ดร้บัจดัสรร และส่วนที่
เหลอืใชไ้ดห้ลงัจากครบก าหนดอายุปีที ่2  
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ทัง้นี้ วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันท าการวัน
สุดทา้ยก่อนวนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธ ิมอีายุครบ 3  ปีนับจาก
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิหากวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้
สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนด
วนัใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน 
การใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งประสงค์ทีจ่ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้
สามญัของบรษิัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธใินระหว่างเวลา 9.00 ถงึ 16.00 
น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ยกเวน้การแสดงความจ านงใน
การใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใชส้ทิธใิน
ระหว่าง 21 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บรษิทัฯ จะเสนอขายใบส าคญัแสงสทิธ ิทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ
และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยภายใน 1 (หนึ่ง) ปี 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
2565 

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรโดยตรงใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงานตามรายละเอยีดที่
ปรากฏในขอ้ 3. โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซื้อหลกัทรพัย์ 

เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบั 
การเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธ ิ

: เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 

สทิธแิละประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากสทิธแิละประโยชน์
ตามปกตขิองหุน้สามญั 

: -ไม่ม-ี 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บริษัทจะไม่น า ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั ้งนี้ ไป 
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

: บรษิัทจะน าหุน้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี้ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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3.1.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ใหม้อี านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(1) พจิารณาก าหนดรายนามผูบ้รหิารและพนักงานผูม้สีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธแิละ
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีผู่บ้รหิารและพนักงานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั 

ทัง้นี้ มนีายวริชั มรกตการ กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานพาณิชย์และ
การลงทุน ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 4,000,000 หน่วย เกนิกว่า
ร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ปรากฏในข้อ 4. โดยมีเหตุผล
เนื่องจาก เป็นบุคคลกรท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษทั และมีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษ์ ยงัด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเป็นหลาย 
แห่ง 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธติ่อนายวริชั มรกตการ จะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้น
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลดจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธขิองผู้บรหิารและพนักงานที่
ไดร้บัการจดัสรรไปแลว้ 

(3) ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนั
ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิรายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สุด
การใชส้ทิธ ิ 

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการ
ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ  

(5)  ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

3.1.2 ในกรณีทีม่ ีผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานไม่สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ดงัที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2.2 บรษิทัสามารถน าใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัคนืจากผูบ้รหิาร และ/
หรอืพนักงานดงักล่าวมาจดัสรรใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็น
อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด และต้องปฏิบัติให้เป็น ไปตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
กฎเกณฑต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1.3 คุณสมบตัขิอง ผูบ้รหิาร และพนักงานทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ต้องเป็นผู้บรหิารและพนักงานซึ่งเขา้มาท างานกบับรษิัท หรอืเป็นผู้บรหิารและพนักงาน
ของบรษิทั โดยการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ทีไ่ดท้ าใหแ้ก่
บรษิทั จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีผู่บ้รหิาร และพนักงานแต่ละรายจะไดร้บัไม่จ าเป็นตอ้ง
มจี านวนเท่ากนั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศกัยภาพรวมถงึ
ประโยชน์ทีท่ าใหแ้ก่บรษิทั 

3.2 เง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.2.1 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องมสีภาพเป็นผูบ้รหิาร และพนักงานในวนัก าหนดการใชส้ทิธิ
นัน้ ๆ 

3.2.2 เงื่อนไขส าหรบัผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธทิี่พ้นสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณี 
ต่าง ๆ ดงันี้ 

(ก) กรณีพกิาร ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่ถึงก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพใหส้ามารถใช้
สทิธไิดท้นัท ีและใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่งึก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพไดแ้ลว้ สามารถ
ใชส้ทิธไิดต้ามกรณีทัว่ไป 

(ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้
สามารถใชส้ทิธไิดท้นัทโีดยทายาท หรอืผูร้บัผลประโยชน์ และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
ถงึก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพไดแ้ล้ว สามารถใชส้ทิธไิดต้ามกรณีทัว่ไปโดยทายาท 
หรอืผูร้บัผลประโยชน์ 

(ค) กรณีเกษียณอายุ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้
สามารถใชส้ทิธไิดท้นัท ีและใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่ึงก าหนดใชส้ทิธแิปลงสภาพได้
แลว้ สามารถใชส้ทิธไิดต้ามกรณีทัว่ไป 

(ง) กรณีการพน้สภาพการจา้งงานไม่ว่าดว้ยเหตุใด ซึ่งรวมถงึการลาออก การเลกิจา้ง 
หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่ าด้วยสาเหตุ ใด  ๆ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบรหิารของบรษิทัในการก าหนดใหม้กีารใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิี่
ผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัตามทีเ่หน็สมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

3.2.3 เวน้แต่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธพิ้นสภาพจากการเป็นผู้บรหิาร และพนักงาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการ
ลาออก การเลกิจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะ
ไม่สามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรอกี และตอ้งคนืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ในส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธทิัง้หมดที่ถืออยู่ให้แก่บรษิัทโดยทนัท ีทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธิ
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ดงักล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอ านาจน าไปจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของบรษิทัรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใตเ้งือ่นไขว่าตอ้งไม่จดัสรรใหแ้ก่
บุคคลใดอนัเป็นผลให้บุคคลนัน้ได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธริวมแล้วเป็นจ านวนเกิน
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขาย 

3.2.4 หากผู้บรหิาร และพนักงานไม่ใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใชส้ทิธไิม่
ครบถ้วนและใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวครบอายุตามทีก่ าหนดแล้ว ใหถ้อืว่าผูบ้รหิารและ
พนักงานของบริษัท สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดย
ผูบ้รหิารและพนักงานดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากบรษิทั 

3.2.5 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัมอี านาจโดยสมบูรณ์ในการพจิารณาก าหนดหรอืแก้ไข
เงือ่นไขในการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่อาจแตกต่างไปจากทีไ่ดร้ะบุมาขา้งตน้ได้ 

4. รายช่ือผู้บริหาร พนักงานท่ีได้รบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 

นายวริชั มรกตกาล ไดร้บัจดัสรรจ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หน่วย คดิเป็นอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของใบส าคญั
แสดงสทิธ ิSABUY-WC ทัง้หมด 

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทั (Price Dilution) 

ในกรณีที่มกีารใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรให้แก่ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัททัง้
จ านวน 40,000,000 หน่วย ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรให ้ผู้บรหิาร
และพนักงานจะส่งผลกระทบใหร้าคาตลาดของหุน้ของบรษิทัลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบ
ดงักล่าว สามารถค านวณไดด้งันี้ 

=             ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= ไม่ม ีเน่ืองจากราคาใชส้ทิธสิงูกวา่ราคาตลาด 

หมายเหตุ 

*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชส้ทิธ ิx จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้) 

จ ำนวนหุ้น paid-up + จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี 

ทัง้นี้  ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จ ัดสรรให้ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นราคา  
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ") ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน โดยจะส่งผลกระทบให้ราคาตลาดของหุ้นของ
บรษิทัลดลง 30.6639 บาท 
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5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท ทัง้
จ านวน 40,000,000 หน่วย ดงันัน้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรรให ้ผู้บรหิาร 
และพนักงานจะส่งผลกระทบใหส่้วนแบ่งก าไรและสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิลดลง (Earning Per 
Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดงักล่าว สามารถค านวณไดด้งันี้ 

จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายในครัง้นี้ : ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไวเ้ท่ากบั 1 บาท) 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั : 1,201,379,956 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากบั 1 บาท) 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ และสทิธใินการ
ออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

: รอ้ยละ 3.33 

= จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้  

จ านวนหุน้ paid-up* + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้ 

หมายเหตุ * จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทั 

6. ลกัษณะและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัจะเป็นไปตามทีไ่ดก้ าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรอืพนักงาน ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) หรอืประกาศอื่นใดทีใ่ชบ้งัคบัแทนรวมทัง้กฎและระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขาย 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธติ่อผูบ้รหิาร และพนักงานดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
คะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและตอ้ง
ไม่มผีู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 230  
ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่
4/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

1.1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดม้มีตใิหด้ าเนินการเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 712,647,401 บาท จากทุน
จดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัจ านวน 712,647,401 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 

มูลค่าท่ี
ตราไว้ 
(บาทต่อ
หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์
ในการใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 612,647,401 1.00 612,647,401 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 100,000,000 1.00 100,000,000 

รวม 712,647,401 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 

จดัสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม:
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง ซื้อ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

บ ริ ษั ท  น ค ร ห ล ว ง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

6,896,005  28.25  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 
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นายอานนทช์ยั วรีประวตั ิ 25,111,504  28.25  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 

1  
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จดัสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม:
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง ซื้อ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

เพื่ อ รอ ง รับการ ใช้สิท ธิ  
SABUY-W2 

508,551,983 5 หุน้เดมิ : 
2 หน่วย 

5.00  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 
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เพื่ อ รอ ง รับการ ใช้สิท ธิ  
SABUY-WC 

40,000,000  38  รายละเอยีด
ส่งทีม่าดว้ย 
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เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
SABUY-W1 ESOP-WA 
และ ESOP-WB  เมื่อบรษิทั
เสนอขายหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
โดยที่ราคาคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่
เพื่อรองรบัสิทธิ ดงักล่าวต 
กว่ารอ้ยละ 90 

32,087,909  ขึน้อยู่กบัราคา
ตลาดก่อน

หน้าวนั 15 วนั
ท าการก่อนวนั

ขึน้
เครื่องหมาย 
XR  ตาม
ขอ้ก าหนด

สทิธ ิ

  

หมายเหตุ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มี
อ านาจพจิารณาในการ (1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงื่อนไข
และรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  (2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การ
ก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (3) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) เป็นครัง้
เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจัดสรร การช าระราคา รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อ
รองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W1 ESOP-WA และ ESOP-WB  เมื่อบรษิทั
เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยทีร่าคาคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทีจ่ะออก
ใหม่เพื่อรองรบัสิทธดิงักล่าวกว่าร้อยละ 90 (5) เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน และ (6) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็น
และเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสาร
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และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่น
ใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ 
ประเภท

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละต่อทุน
ช าระแลว้ 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

หุน้สามญั 100,000,000 8.32 โปรดระบุหมายเหต ุ

หมายเหตุ 1. ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูม้ี
อ านาจพจิารณาในการ (1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ 
การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง 
ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามขอ้ (1) และลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่
จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค า
ขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน า
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมอี านาจใน
การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) 

2. จ านวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จะไม่เกนิร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ช าระแล้วของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มกีารเพิ่มทุนจดทะเบยีนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมของ
บรษิทัฯ เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
รายชื่อ ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที ่9 มนีาคม 
2565 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการ 
ขออนุญาต(ถ้ามี) 

4.1 การยื่นขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ และการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บรษิทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
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5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

5.1 การเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิทุนเพื่อใหบ้รษิทัฯ มหีุน้เพยีงพอต่อการรองรบัการใชส้ทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 
ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) และ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (SABUY-WC) และบริษัทจะน าเงินทุนที่ได้รับนี้ไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของบรษิทัฯ 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึ่งได้รบัจากการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1 ประโยชน์จากการเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ คือ เพื่อเสริมสร้างก าลงัใจให้บุคลากรที่มส่ีวนร่วมใน
ความส าเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นการตอบแทนในการปฏิบตัิงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความตัง้ใจในการ
ท างานกบับรษิทัฯ ในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และก่อใหเ้กดิผลตอบแทน
สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ในอนาคต และ เพื่อใชเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) รวมถงึการ
ลงทุนใน บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

6.2 ประโยชน์จากการเพิม่ทุนแบบแบบมอบอ านาจทัว่ไป คอื สามารถออกหุน้ใหผู้้ทีส่นใจจะร่วมเป็น Strategic 
Shareholder กบักลุ่มบรษิทั ไดอ้ย่างทนัเวลาและขัน้ตอนในการประชุมผถัอืหุน้ 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิัทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรบัปี ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัก าหนดไวใ้นแต่
ละปี ทัง้นี้จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัการส ารองเงนิไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไวเ้พื่อ
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทั อย่างมนีัยส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร หรอืเหมาะสม 

7.2 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

ผู้ถือหุ้นจะได้รบัสทิธกิารจดัสรรหุ้นปันผล จะมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลของบรษิัทในอนาคต ทัง้นี้ เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

7.3 อื่น ๆ 

- ไม่ม ี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ไม่ม ี
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุนจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1 
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2565 (เรียกประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565) 

21 กมุภาพนัธ ์2565 

2 
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) 

9 มนีาคม 2565 

3 วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 27 มนีาคม 2565 

4 
ด าเนินการจดทะเบยีน เพิม่ทุนจดทะเบยีน และแก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธกิบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้มมีต ิ

5 
ขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้น
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ (Private Placement) 

หลงัจากไดร้บัอนุญาตจาก 
ส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้  

ไม่เกนิ 3 เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้มมีตอินุมตั ิ

6 จดัสรรหุน้เพิม่ทุน หลงัจากที ่ส านักงาน ก.ล.ต.อนุญาต 

7 
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทั
ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน 

8 
ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์

ภายใน  30 วนั หลงัจากวนัที ่ 
บรษิทัฯ ออกหุน้สามญั 

9 
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 

ภายใน  60 วนั หลงัจากวนัที ่ 
ผูถ้อืหุน้มมีตอินุต ิ

10 
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บรษิัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) 

ภายใน  60 วนั หลงัจากวนัที ่ 
ผูถ้อืหุน้มมีตอินุต ิ

11 

ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เมื่อมกีารใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีม่กีารใช้
สทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
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บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

  

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

ให้แก่ นายอานนท์ชยั วีระประวติั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั 

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน  
บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจากธุรกจิของ AIT มทีศิทางทีส่อดคล้องกบั
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY 
Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center 
Services เพื่อใหฐ้านลูกคา้ของบรษิทัฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ราย
ส าคญัของบรษิัทฯ มศีกัยภาพในการแข่งขนัได้ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในการพฒันาธุรกจิ ด้วยต้นทุนที่สามารถ
เขา้ถงึได ้มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่้องการช่วยพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ 
SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย โดยบรษิทัฯ จะเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ 
AIT ครัง้ที ่2 (“AIT-W2”) จากนายอานนท์ชยั วรีะประวตัิ (“นายอานนท์ชยั”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT โดยซื้อหุน้
สามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแล้วของ AIT ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท 
รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 
497,000,000 บาท  

ทัง้นี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT ดังที่กล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทจะช าระ
ค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุ้นสามญัและ AIT-W2 ของ AIT ให้แก่นายอานนท์ชยั เป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ 
จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นายอานนทช์ยัเพื่อเป็น
ค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ – 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 
บาทต่อหุ้น) ทัง้นี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 
140,000,000 หน่วย ดงักล่าวกบั AIT ในราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงนิ  280,000,000 บาท ดงันัน้ หาก
บรษิทัฯ มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ทัง้จ านวน การเขา้ลงทุนใน AIT ของบรษิทัฯ 
จะมมีลูค่าขนาดรายการทัง้สิน้  989,400,000 บาท  

เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามญัและ AIT-W2 ของ AIT ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือ
ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมมีตเิหน็ชอบให้
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 712,647,401 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้   

1 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 
บาทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้
สามญัและ AIT-W2 ของ AIT   
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2 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย  
28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 194,812,141.25 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (NKON) 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON 

3 การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 8.32 ของจ านวนหุ้นทีช่ าระ
แล้วของบรษิทัฯ) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

4 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2)  

5 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรบัรองการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC)  

6 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิัท
ย่อย ครัง้ที่ 1 (SABUY-WA) และครัง้ที่ 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ (SABUY-W1)  

โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่เป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ชัย จ านวน 
25,111,504 หุน้ ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยัดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติ
ก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ค านวณจากราคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ย้อนหลงั  
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7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่  
9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่มรีาคาเท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART 
ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน บริษัทฯ  
มหีน้าทีห่า้มมใิห้นายอานนท์ชยัขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิัทฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นายอานนท์ชยัจงึจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้   
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณา
ค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยัต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิทัฯ จะส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 3 (SABUY-WC) ใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1 (SABUY-
WA) และค รั ้ง ที่  2 (SABUY-WB) และ ใบส า คัญแสดงสิท ธิที่ จ ะ ซื้ อ หุ้ น ส ามัญของบ ริษัทฯ  ( SABUY-W1)  
โดยหาก ณ วนัที่จดัสรรหุ้นดงักล่าวมผีลท าให้บรษิัทฯ ต้องมกีารปรบัสทิธใิห้แก่ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวขา้งต้น  
ตามขอ้ก าหนดสทิธ ิทางบรษิัทฯ จะเร่งด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนส าหรบัรองรบัการปรบัสทิธดิงักล่าวต่อไป 

2. ช่ือและข้อมูลของผู้ท่ีจะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร 

(หุ้น) 
ราคาเสนอขาย
(บาท/หุ้น) 

มูลค่ารวม(บาท) 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 25,111,504 28.25 709,399,988 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั จ านวน 
25,111,504 หุน้ และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสร็จสิ้น นายอานนท์ชยัจะเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 
2.05 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่มทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั (ทุนช าระแล้วหลงั
การเพิม่ทุนใหน้ายอานนทช์ยั เท่ากบั  1,226,491,460 หุน้) อนึ่ง การเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุน้สามญัและ AIT-W2 ของ 
AIT จากนายอานนท์ชยัยงัเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ประเภทสนิทรพัย์และ
บรกิาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลง
วนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

http://www.setsmart.com/
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เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่  
19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเป็นการเข้าท ารายการระหว่างบริษัทฯ กับ 
นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัสรุปได ้ดงันี้ 

  รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน 

1 กลุ่มนายชูเกียรติ รจุนพรพจี  481,551,680    40.08   481,551,680    39.26   
นาย ชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี  400,118,545   33.30    400,118,545   32.62   
น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ี   60,799,135   5.06    60,799,135   4.96   
น.ส. วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั   20,634,000   1.72    20,634,000   1.68  

2 กลุ่มนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ   233,000,000.00    19.39    258,111,504.00    21.04   
นาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ  183,000,000   15.23    208,111,504   16.97   
น.ส. อตกิานต ์จงึววิฒันวงศ ์   50,000,000   4.16    50,000,000   4.08  

 นาง เพญ็ศร ีวรีะประวตั ิ   260,000   0.02    100,000   0.01  
3 TKS  110,000,000   9.16    110,000,000   8.97  
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั    64,655,384   5.38    64,655,384   5.27  
5 นาย วรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี   30,918,270.00   2.57    30,918,270   2.52  
6 นาย บญัชา พนัธุมโกมล   10,000,000.00   0.83    10,000,000   0.82  
7 นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์   11,967,330.00   1.00    11,967,330   0.98  
8 นาง ธนภร เลา้ตระกูล   11,950,000.00   0.99    11,950,000   0.97  
9 นายสนัตธิร บุญเจอื   9,006,100.00   0.75   9,006,100   0.73  
10 นายกติตณิฐั ทคีะวรรณ   8,481,500.00   0.71   8,481,500   0.69   

ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 229,849,692   19.13   229,849,692    18.74   
รวม 1,201,379,956 100.00   1,226,491,460   100.00  

ขอ้มลูรายชือ่ผูถ้อืหุน้จากการปิดสมุดทะเบยีนของบรษิทั ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2564 

3. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน 

การออกหุ้นเพิม่ทุนในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการเขา้ลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุน้สามญัและ AIT-W2 
ของ AIT เนื่ องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น  
7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  
ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ  
ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายส าคญัของบรษิัทฯ มศีกัยภาพในการ

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SABUY-R&language=en&country=US


 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 

 

หน้าที ่5 จาก 9 

แข่งขนัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเขา้ถึงได้ มคีวามสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่อ้งการช่วยพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ SMEs ซึง่เป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย 

4. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั 

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

= (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(1,201,379,956 หุน้ 𝑥  30.6639 บาทต่อหุน้)+( 25,111,504 หุน้ 𝑥 30.6413 บาทต่อหุน้)

( 1,226,491,460 หุน้)
 

= 30.59 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(30.6413 บาทต่อหุน้)+( 30.59 บาทต่อหุน้)

(30.6413 บาทต่อหุน้)
 

= รอ้ยละ 0.16 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างองิราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ)  
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาท 
ตามขอ้มลูการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใน
ครัง้นี้จะส่งผลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากบัรอ้ยละ 0.16 

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=   จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
( 25,111,504 หุน้)

( 1,226,491,460 หุน้)
 

= รอ้ยละ 2.05 
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4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

EPS ก่อนเสนอขาย 

= รอ้ยละ 2.05 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

5.1. เหตุผล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็ว่าการเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นไปเพื่อการเขา้ลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกจิ
ของ AIT มทีศิทางทีส่อดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ  
มคีวามต้องการสรา้ง SABUY Infrastructure เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกจิ และก้าวเขา้ไปในธุรกจิ 
Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม 
SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้รายส าคญัของบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการแข่งขนัไดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันา
ธุรกจิ ดว้ยตน้ทุนทีส่ามารถเขา้ถงึได ้มคีวามสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่อ้งการ
ช่วยพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ SMEs ซึง่เป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย ซึง่หากบรษิทัฯ ด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทน
การเพิม่ทุน อาท ิการกู้ยมืเงนิ อาจท าให้บรษิัทฯ มภีาระเงนิกู้ยมืที่เพิม่ขึ้น ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ จะเป็นแหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดง
สทิธขิอง AIT 

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อน าเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัและ
ใบส าคญัแสดงสทิธขิอง AIT เนื่องจากธุรกจิของ AIT มทีศิทางทีส่อดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในการ
เป็น 7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ มคีวามต้องการสรา้ง SABUY Infrastructure เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง 
ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ  
ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายส าคญัของบรษิัทฯ มศีกัยภาพในการ
แข่งขนัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเขา้ถึงได้ มคีวามสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามอกีหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่อ้งการช่วยพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ SMEs ซึง่เป็นรากฐานของเศรษฐกจิไทย 
โดยการเขา้ลงทุนของบริษัทฯ ในการเขา้ซื้อหุ้นสามญัของ AIT อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบรษิัทฯ จะเข้าลงทุนต่อเมื่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนท์ชยั และ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัและ AIT-W2 ของ 
AIT จากนายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ใน AIT โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ บรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัเงนิ
สดทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักล่าว เนื่องจากบรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อน าไปช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้
ซื้อหุน้สามญัและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 
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5.3. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ทีศิทางทีส่อดคล้องกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งจะช่วย
เสรมิสร้างความแขง็แกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเขา้ไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐาน
ลูกค้าของบรษิัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบรษิัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายส าคญัของบรษิทัฯ  
มีศกัยภาพในการแข่งขนัได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพฒันาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเขา้ถึงได้ มีความ
สมเหตุสมผล  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดศ้กึษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการเพิม่ทุนในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และเพิม่
โอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกจิใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีด่ี
ขึน้ในอนาคต นอกจากนี้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีร่าคา 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่อา้งองิจากราคาตลาดโดยราคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ค านวณย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ -  
18 กุมภาพันธ์  2565 (เฉพาะวันท าการ ) ซึ่ งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น  (ข้อมูลจาก SETSMART  
ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มศีกัยภาพซึ่งจะให้ค าแนะน าบรษิัทฯ ในการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในดา้นเทคนิคการบรกิาร และจะช่วยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ มากขึน้ 

ซึ่งภายหลงัจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชยั 
จ านวน 25,111,504 หุน้ และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสรจ็สิน้ นายอานนท์ชยัจะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ  2.05  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวมาใน ขอ้ 2. ขา้งตน้ 

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 25,111,504 หุ้น ในราคา
เท่ากบั 28.25 บาทต่อหุน้ โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี
มติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ คอื 
ระหว่างวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

เมื่อพจิารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากการออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิัทจงึมมีติอนุมตัิการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชยั โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถอืหุน้ 
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5.5. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั และท่ีมาของ
การก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ท าให้ 
ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั และช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกจิ 
และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่ม
บรษิทัฯ โดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกคา้รายส าคญัของบรษิทัฯ มศีกัยภาพในการแขง่ขนัไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยใีนการพฒันาธุรกจิ ดว้ยต้นทุนทีส่ามารถเขา้ถงึไดม้คีวามสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า
ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเป็นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ด าเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน  
อาจท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระเงนิกู้ยมืทีเ่พิม่ขึน้ หรอืหากเป็นการเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน อาจมคีวามไม่แน่นอน
ในจ านวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องช าระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการทีม่ากกว่าการเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญและ AIT ของ AIT-W2 บริษัทฯ จะเข้า
ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 2 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัและ AIT-
W2 ของ AIT จากนายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนัน้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ  
นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดัดว้ยความระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ี่มศีกัยภาพใน
การลงทุนและสามารถลงทุนไดจ้รงิ อกีทัง้มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ซึ่งมส่ีวนช่วยสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ ในกรณีที่
กรรมการของบรษิทัไม่ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้นี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้ น
สามารถฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคล
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัฯ 
ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

ให้แก่ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั 

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน  
บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NKON”) เพื่อเป็นการสรา้งระบบนิเวศทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้ี
สนิค้าและบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกิดการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั NKON เนื่องจาก 
NKON ประกอบธุรกิจการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจการให้สนิเชื่อ
ส าหรบัผู้มีความต้องการใช้เงนิทัง้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้
การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยใหส้ามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัได้และประกอบ
กจิการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตรา
สารเปลี่ยนมอือื่นใด การใหเ้ช่าซื้อ การใหเ้ช่าแบบลสิซิง่แก่บุคคลธรรมดาทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ในการประกอบ
อาชพีทีไ่ม่มทีรพัย์สนิหรอืมทีรพัย์สนิเป็นหลกัประกนั ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของ
กลุ่มบรษิทั โดย NKON มทีุนจดทะเบยีน 550,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,100,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมทีุนทีอ่อกและเรยีกช าระ 467,549,150 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 935,098,300 หุน้ ซึ่งทาง
บรษิัทฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นหุ้นส่วนเชงิกลยุทธ์กบัทาง NKON โดยบรษิัทฯ จะเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ 
NKON จ านวน 311,699,434 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระ
หลงัการเสนอขายให้แก่บรษิัทฯ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายให้แก่บรษิัทฯ 
779,248,585 บาท  

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนโดยการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ดงัทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ บรษิทัจะช าระ
ค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON ดงันี้ 

1 ค่าหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของมลูค่าการเสนอขายทัง้หมด บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่ 
NKON จ านวน 584,436,438.75 บาท และ  

2 ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทัง้หมด จ านวน 194,812,146.25 บาท บริษัทฯ  
จะออกหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NKON จ านวน 6,896,005 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28.25 บาท 
โดยราคาทีอ่อกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาด
ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิัทฯ มี
มตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน NKON และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน 
โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์- 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) เท่ากบั [30.6413] บาท
ต่อหุน้) 

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ได้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2565 จงึไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมมีติ
เห็นชอบใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท จ านวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,365,411,624 
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บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 712,647,401 หุ้น 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้  

1 การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 709,399,989 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซือ้
หุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามญั (AIT-W2) ของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (AIT) 

2 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย  
28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 194,812,146.25 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนออกใหม่ของ NKON 

3 การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 8.32 ของจ านวนหุ้นทีช่ าระ
แล้วของบริษัทฯ)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

4 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 508,551,983 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2)  

5 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  40,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรบัรองการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC)  

6 การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบั
สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) และครัง้ที ่2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ (SABUY-W1)  

โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่เป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิทัฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ NKON จ านวน 6,896,005 หุน้ 
มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 194,812,146.25 บาท โดยการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NKON ดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่
บุ ค คล ในว ง จ า กัด  (Private Placement)  ซึ่ ง ไ ม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กัน ข อ งบ ริษัท ฯ  โ ดยที่ ป ร ะ ชุ ม 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคา
เสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
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ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ ทจ. 
72/2558”) และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แล้ว 
บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ NKON ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ -  
18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันท าการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NKON ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบรษิทัฯ ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ะสัง่รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้ม
มิให้ NKON ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ 
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน NKON จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้ม
ขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิ
ในส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ NKON ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิทัฯ จะส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2), ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC), ใบส าคญัแสดง
สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 1 (SABUY-WA) 
และครัง้ที่ 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ (SABUY-W1) โดยหาก ณ วนัที่
จดัสรรหุน้ดงักล่าวมผีลท าใหบ้รษิทัฯ ต้องมกีารปรบัสทิธใิหแ้ก่ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวขา้งตน้ ตามขอ้ก าหนดสทิธ ิ
ทางบรษิัทฯ จะเร่งด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อเพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนส าหรบั
รองรบัการปรบัสทิธดิงักล่าวต่อไป 
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2. ช่ือและข้อมูลของผู้ท่ีจะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร 

(หุ้น) 
ราคาเสนอขาย
(บาท/หุ้น) 

มูลค่ารวม(บาท) 

บรษิทั นครหลวง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

6,896,005 28.25 194,812,146.25 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

ล าดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 บรษิทั เค.ด.ี โฮลดิง้ จ ากดั 66.2007% 
2 นายปฏกิาร มหทัธนารกัษ ์ 7.8849% 
3 นางสาวอรไพลนิ วงษ์ประเสรฐิ 7.2185 
4 บรษิทั วคิ จ ากดั (มหาชน 3.4221 
5 นางศริพิร ทองเดชศร ี 2.4062 
6 นางลนีา วนวทิย ์ 2.1388 
7 นายปิยะ ตนัตเิวชยานนท ์ 2.1388 
8 บรษิทั บรหิารสนิทรพัยสุ์ขมุวทิ จ ากดั 2.0918 
9 นายภูวฤทธิ ์สวสัเดชะ 1.4026 
10 บรษิทั นวธานี จ ากดั 1.0694 
11 นางสาวพรทพิย ์วชัรรคัคาวงศ ์ 0.4278 
12 นางสาวสุภทัรา บุญทศ 0.4064 
13 นายเกรยีงศกัดิ ์บญุทศ 0.4064 
14 นายมนิ ค าแสง 0.3743 
15 นางนงเยาว ์มหทัธนารกัษ ์ 0.2431 
16 นายสุขมุ นวพนัธ ์ 0.2430 
17 นายพรีนาถ โชควฒันา 0.2183 
18 นายฐติกิานต ์รชัตเทวนิทร ์ 0.2139 
19 นายสุวรรณ อารยีจ์ติเกษม 0.2139 
20 นายบุญเกรยีง ธนาพนัธส์นิ 0.2139 
21 นายอนุสษิฐ ์บุญทศ 0.1881 
22 นางสาวสุมาล ีคงคาทอง 0.1219 
23 นางสาวสุปรยีา เสรฐภกัด ี 0.1219 
24 นายเลศิพงศ ์ยงธนารตัน์ 0.1215 
25 นางสาวศริริตน์ ผลโยธนิ 0.1215 
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ล าดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
26 ผูถ้อืหุน้รายอื่น 0.3904 
 รวม 935,098,300 

รายชื่อกรรมการของ บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

1. นายเทอดศกัดิ ์บุญทศ กรรมการ 

2. นายพยุงศกัดิ ์ชาตสุิทธผิล กรรมการ 

3. นายธนวรรธน์ พลวชิยั กรรมการ 

4. นายตะวนั พนัธาวงศ ์ กรรมการ 

5. นายสมพงษ์ สงวนวนชาต ิ กรรมการ  

ทัง้นี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จ านวน 
6,896,005 หุ้น และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสร็จสิ้น NKON จะเป็นผู้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ดังนัน้ NKON จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ  
ตามนิยามบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
ก่อนและหลงัสรุปไดด้งันี้ 

  รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน 

1 กลุ่มนายชูเกียรติ รจุนพรพจี        481,551,680   40.08   481,551,680   39.85   
นาย ชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี       400,118,545  33.30   400,118,545   33.11   
น.ส. ภรณัยา รุจนพรพจ ี         60,799,135    5.06   60,799,135   5.03   
น.ส. วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั         20,634,000    1.72   20,634,000   1.71  

2 กลุ่มนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ   233,000,000   19.39   233,000,000.00   19.28   
นาย อานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 183,000,000  15.23   183,000,000   15.15   
น.ส. อตกิานต ์จงึววิฒันวงศ ์ 50,000,000    4.16   50,000,000   4.14  

 นาง เพญ็ศร ีวรีะประวตั ิ  260,000   0.02   100,000   0.01  
3 TKS 110,000,000    9.16   110,000,000   9.10  
4 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั  64,655,384    5.38   64,655,384   5.35  
5 นาย วรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 30,918,270    2.57   30,918,270   2.56  
6 นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 11,967,330    1.00   11,967,330   0.99  
7 นาย บญัชา พนัธุมโกมล 10,000,000    0.83   10,000,000   0.83  

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SABUY-R&language=en&country=US
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  รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าท ารายการ หลงัการเข้าท ารายการ 
จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน 

8 นาง ธนภร เลา้ตระกูล 11,950,000    0.99   11,950,000   0.99  
9 นายสนัตธิร บุญเจอื 9,006,100    0.75   9,006,100   0.75  
10 นายกติตณิฐั ทคีะวรรณ 8,481,500    0.71   8,481,500   0.70   

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- - 6,896,005 0.57  

 ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 229,849,692   19.13   229,849,692    18.74   
รวม 1,201,379,956 100.00   1,208,275,961   100.00  

 

3. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน 

การออกหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสรา้งระบบนิเวศทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้ี
สนิค้าและบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกิดการผนึกก าลงัทางธุรกจิกบั NKON เนื่องจาก 
NKON ประกอบธุรกิจการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจการใหส้นิเชื่อ
ส าหรบัผู้มีความต้องการใช้เงนิทัง้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อ
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั และอยู่ภายใต้
การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยใหส้ามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัได้และประกอบ
กจิการสนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตรา
สารเปลี่ยนมอือื่นใด การใหเ้ช่าซื้อ การใหเ้ช่าแบบลสิซิง่แก่บุคคลธรรมดาทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชพีทีไ่ม่มทีรพัย์สนิหรอืมทีรพัย์สนิเป็นหลกัประกนั ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพนัธมติรของ
กลุ่มบรษิทั 

4. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั 

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

= (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(1,201,379,956 หุน้ 𝑥 30.64 บาทต่อหุน้)+( 6,896,005 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้)

(1,208,275,961 หุน้)
 

= 30.63 บาทต่อหุน้ 
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ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(30.64 บาทต่อหุน้)−(30.63 บาทต่อหุน้)

(30.64 บาทต่อหุน้)
 

= รอ้ยละ 0.04 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างองิราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ - 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ)  
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งเท่ากบั 30.6413 บาท 
ตามขอ้มลูการซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ใน
ครัง้นี้จะส่งผลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) เท่ากบัรอ้ยละ 0.04 

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=       จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
(6,896,005 หุน้)

(1,201,379,956 หุน้) +(6,896,005 หุน้)
 

= รอ้ยละ 0.57 

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

EPS ก่อนเสนอขาย 

= รอ้ยละ 0.57 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

5.1. เหตุผล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิัทเล็งเห็นว่าการเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นไปเพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึ้น และเกดิการผนึกก าลงัทางธุรกิจ
กบั NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ 
ธุรกิจการให้สนิเชื่อส าหรบัผู้มคีวามต้องการใช้เงนิทัง้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และประกอบกิจการสนิเชื่อนาโน
ไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้ย้มืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลีย่นมอือื่นใด 
มาเป็นพนัธมติรของกลุ่มบรษิทั ซึง่หากบรษิทัฯ ด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนการเพิม่ทุน อาท ิการกูย้มืเงนิ อาจท า
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ใหบ้รษิทัฯ มภีาระเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ 
จะเป็นแหล่งเงนิทุนของบรษิทัฯ ในการเขา้ซื้อหุน้ของ NKON  

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อน าเงนิเพิม่ทุนทีไ่ดไ้ปลงทุนใน NKON เพื่อเป็นการสรา้งระบบ
นิเวศทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และเกดิการผนึก
ก าลงัทางธุรกิจกบั NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกจิการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบ
ธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิการใหส้นิเชื่อส าหรบัผูม้คีวามตอ้งการใชเ้งนิทัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา และประกอบกจิการ
สนิเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการใหกู้้ยมืเงนิ การรบัซื้อ ซื้อลด หรอืรบัช่วงซื้อลดตัว๋เงนิ หรอืตราสาร
เปลีย่นมอือื่นใด มาเป็นพนัธมติรของกลุ่มบรษิทั โดยการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ใน NKON อยู่ภายใตเ้งือ่นไขว่าบรษิทัฯ 
จะเขา้ลงทุนต่อเมื่อผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัย ์และหนี้สนิใน NKON เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ใน NKON โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ บรษิทัฯ จะไม่ไดร้บั
เงนิสดทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักล่าว เนื่องจากบรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อน าไปช าระเป็นค่าตอบแทนในการ
เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON 

5.3. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัทีเ่ป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนักบับรษิัทฯ ซึ่งจะช่วยเสรมิศกัยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ในดา้นเทคนิคการบรกิาร และจะช่วยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ มากขึน้  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดศ้กึษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนให้แก่ NKON คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้นี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ และเพิม่
โอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกจิใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มแีนวโน้มทีด่ี
ขึน้ในอนาคต นอกจากนี้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีร่าคา 28.25 บาทต่อหุน้ ซึง่อา้งองิจากราคาตลาดโดยราคาถวั
เฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ค านวณย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ -  
18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันท าการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) เป็นราคาทีส่มเหตุสมผล เพื่อไดน้ักลงทุนทีม่ศีกัยภาพซึง่จะใหค้ าแนะน าบรษิทัฯ ในการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัฯ ในดา้นเทคนิคการบรกิาร และจะช่วยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ มากขึน้ 

ซึ่งภายหลงัจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จ านวน 
6,896,005 หุ้น และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสร็จสิ้น NKON จะเป็นผู้ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวมาใน ขอ้ 2. ขา้งตน้ 

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

บรษิทัฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 6,896,005 หุน้ ในราคาเท่ากบั 
28.25 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
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บรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี
มติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ คอื 
ระหว่างวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์- 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

เมื่อพจิารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิัทฯ จะได้รบัจากการออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิัทจงึมมีติอนุมตัิการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ NKON โดยมคีวามเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจ ากัด
เงือ่นไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

5.5. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั และท่ีมาของ
การก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ท าให้ 
ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั และช่วยสรา้งโอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ และเพื่อ
เป็นการสรา้งระบบนิเวศทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัท าใหม้สีนิคา้และบรกิารในกลุ่มการใหบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ 
และเกิดการผนึกก าลงัทางธุรกิจกับ NKON โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็น
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ด าเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน  
อาจท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระเงนิกู้ยมืทีเ่พิม่ขึน้ หรอืหากเป็นการเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน อาจมคีวามไม่แน่นอน
ในจ านวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องช าระเ งินเพิ่มทุนและมีกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการทีม่ากกว่าการเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

อย่างไรก็ดี ในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนออกใหม่ของ NKON บรษิัทฯ จะเขา้
ด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ NKON  

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ออกใหม่ของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON มมีติอนุมตัิให้ NKON เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สินทรพัย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของ
บรษิทัฯ  
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6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนัน้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ 
NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดัดว้ยความระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพในการลงทุน
และสามารถลงทุนไดจ้รงิ อกีทัง้มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ซึ่งมส่ีวนช่วยสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ ในกรณีทีก่รรมการ
ของบรษิทัไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการ
เพิม่ทุนในครัง้นี้แล้ว หากในการไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535 (และที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรอืบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ  
ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สรปุสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) มีความต่อเนื่อง  
เสริมความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีความจ าเป็นจะต้องมแีผนส ารองใน  
การหาแหล่งเงนิทุนที่มตี้นทุนต ่า ซึ่งการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลอืกที่ด ีบรษิัทฯ จงึมคีวามประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ใน
วงเงนิไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาทโดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ในวงเงนิไม่เกนิ 
3,000 ลา้นบาทฉบบันี้ 

การออกและการเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี้ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกบัความต้องการใช้เงนิของบรษิัทรวมถึงสภาวะ
ตลาด 

รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กู ้

วตัถุประสงค ์ : เพื่อใชช้ าระคนืเงนิกูย้มื และ/หรอืตราสารหนี้ระยะสัน้ และ/หรอืตราสารหนี้ระยะยาวทัง้จ านวน 
หรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการด าเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ
สนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอืเงนิลงทุนในธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูทุ้กประเภทและทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิด ระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชื่อผูถ้อืประเภทดอ้ย
สทิธหิรอืไม่ด้อยสทิธ ิมหีลกัประกนัหรอืไม่มหีลกัประกัน มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรอืไม่มผีู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้ มหีรอืไม่มวีนัก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละคราว 

สกุลเงนิ : เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในจ านวนเทยีบเท่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่ี
การออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของ 
หุน้กู ้

: ภายในวงเงนิ 3,000 ลา้นบาท หรอืในสกุลเงนิอื่นในจ านวนทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ บรษิทัฯ สามารถ
ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีาร
ไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดงักล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใด
ขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กู้
ทีไ่ดอ้อกในคราวนัน้ 

ทัง้นี้ ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และ/หรอืส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้งัคบั
ในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อายุหุน้กู ้ : ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
หรอืตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นี้ อยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดของ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรอื ในต่างประเทศ เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว 
และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรอื ใหแ้ก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุนราย
ใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. และ/หรือ 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎระเบยีบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและ
เสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรอืตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนก าหนด บรษิัทฯ มหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่
ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอยีด 
อื่น ๆ 

: เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัมิอบหมายให ้ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคล
ทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย มอี านาจดงันี้ 

1) ก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ หลกัประกนั สกุลเงนิ 
จ านวนเงนิ อตัราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงนิ การ
แต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจดัสรร และ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื สถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย์ และ/หรอื หลกัทรพัย์ และ/หรอื บุคคลอื่นใด 
ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่
เหน็สมควร 

3) น าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรอื ตลาดรองอื่นไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนใหม้อี านาจด าเนินการ
ขออนุญาตเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินอื่นใดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไขสญัญา และ /หรอื เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้
ขอ้มูล ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจ าเป็น
ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 
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