SABUY 023/2565
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เรื่อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัด ครัง้ ที่ 2
การเข้าลงทุนในบริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จากัด (“iSoftel”) และการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญ ในบริษทั
เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด (“SKM”) และบริษทั เอสเควี ยูนิต้ี ซัพพลาย จากัด (“SKV”)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4-1)
2. สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ครัง้ ที่ 2
3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(บัญชี 1)
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
8/2565 ของบริษทั ฯ ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น. ได้พจิ ารณาและมีมติสาคัญดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ครัง้ ที่ 2 โดยการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ไม่เกิน 6,001,712 หุ้น (ซึ่งไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัวไป)
่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มมีมติอนุ มตั กิ าร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน
100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่
บุคคลในวงจากัด โดยทีป่ ระชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็ นครัง้ คราวเดียวหรือเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคา
เสนอขาย เงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
ทัง้ นี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการ
บริษัท ได้มีม ติอ นุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General
Mandate) ครัง้ ที่ 1 จานวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรจานวน 32,360,360 หุน้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ
บริษัท ได้มีม ติอ นุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General
Mandate) ครัง้ ที่ 2 จานวน 6,001,712 หุน้ ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 168,047,936 บาท
ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 3 ราย ได้แก่
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3

จานวนหุ้น

นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา
นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด/2
รวม

937,545
776,739
4,287,428
6,001,712

ร้อยละ (ของทุนชาระแล้ว
ภายหลังการเพิ่ มทุน)/1
0.07
0.06
0.31
0.44

หมายเหตุ: /1 ทุนชาระแล้วภายหลังการเพิม่ ทุน รวมการจัดสรรครัง้ ที่ 1 จานวน 67,639,640 หุน้ ด้วย
/2 บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด ถือหุน้ โดย (1) นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0 (2)
นางสาวแมรี่ พานิชภักดี ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกั ษ์ จันทร์เลิศเลขา ในสัดส่วนร้อยละ
1.0 ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน iSoftel

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 2 เป็ นบุคคลธรรมดา และนักรายลงทุนรายที่ 3 เป็ นนิตบิ ุคคล ซึ่งมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรูม้ แี ละประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการทีจ่ ะเป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ดาเนินงานของบริษทั ในระยะยาว หรือเป็ นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษทั จะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอ
ขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ นักลงทุนทัง้ 3 รายจะใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญจานวนรวม
ไม่ เ กิน 6,001,712 หุ้น โดยที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารออกและจัด สรรหุ้น สามัญ
เพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดแบบมอบอานาจทัวไปในครั
่
ง้ นี้ดว้ ยราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เท่ากันทุกรายเท่ากับ 28.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นมูลค่าการเสนอขายทัง้ หมดเท่ากับ 168,047,936 บาท โดยราคา
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถั ่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการซึง่ อยู่ทร่ี าคา 27.59 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสาหรับการออก
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นักลงทุนทัง้ 3 รายคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้ ต่อ
นักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึง่ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ จะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
ดังนัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้ นี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม
2565 ซึ่ง มีร าคาถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนั ก เท่ า กับ 27.59 บาท รายละเอีย ดปรากฎในข้อ 1 ของสิ่ง ที่ส่ ง มาด้ว ย 2
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

วันที่
3/5/2565
29/4/2565
28/4/2565
27/4/2565
26/4/2565
25/4/2565

จานวนหุ้น (หุ้น)
10,848,996
4,853,425
17,310,495
5,134,526
11,755,760
7,848,460
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มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
293,437,220
135,016,880
463,589,290
140,827,360
329,500,000
216,220,000

ลาดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันที่
จานวนหุ้น (หุ้น)
22/4/2565
6,036,720
21/4/2565
7,412,640
20/4/2565
10,768,930
19/4/2565
18,364,380
18/4/2565
3,432,880
12/4/2565
4,776,490
11/4/2565
2,966,090
8/4/2565
3,638,540
7/4/2565
12,300,770
รวม
127,449,092
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการ (บาทต่อหุน้ )
90% ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการ (บาทต่อหุน้ )

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
165,210,000
203,060,000
297,010,000
520,160,000
92,980,000
129,390,000
82,240,000
101,960,000
345,610,000
3,516,202,840
27.59
24.83

แต่อย่างใดก็ตาม บริษทั ฯ จะดาเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกีย่ วกับกาหนด Silent Period ของนักลงทุนทัง้ 3 ราย
ข้างต้น ในกรณีท่รี าคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนักของหุ้นที่ท่มี ีก ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อ นหลัง 7-15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ ีเสนอขายหุ้นต่ อนักลงทุน ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ ีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่ว งวันที ่ 11
เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึง่ บริษทั ฯ จะคานวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษทั ฯ SKV
SKM และ ISoftel โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษทั ฯ ไม่ต้อง
เพิม่ ภาระหนี้สนิ จากการกูย้ มื เงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้นักลงทุนทัง้ 3 รายข้างต้น ไม่ได้
เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของบริษทั ฯ และมีได้มสี ่วนร่วมในการบริหารบริษทั ฯ
ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูท้ ป่ี ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นักลงทุนทัง้ 3 รายข้างต้น ในส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ออกและ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้
ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (2) ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญ เพิ่มทุน ดัง กล่ าวของนั กลงทุน รวมทัง้ ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ด เผย
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและ
เกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่น คาขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการ
เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อ
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เสนอขายให้แก่นักลงทุนทัง้ 3 ราย ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุ คคลในวงจากัด (Private
Placement) ของบริษทั ฯ สาเร็จลุล่วงไปได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่ มทุน (F53-4-1) (สิ่ งที่
ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
2. อนุ มตั กิ ารเข้าลงทุนการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จากัด การเข้าลงทุนในหุ้น
การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญบริษทั เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด และบริษทั เอสเควี ยูนิต้ี ซัพพลาย
จากัด มีรายละเอียดดังนี้
2.1. การเข้าลงทุนในบริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จากัด (“iSoftel”) ด้วยการเข้าซื้อหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน
25,010 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel จาก บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จากัด (“ISF Holding”)
ทัง้ นี้ iSoftel ประกอบธุรกิจเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมเกีย่ วกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ทเ่ี ชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
(Computer Telephony Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย โดยมีเ ครื่อ งมือ ที่ไ ด้พ ัฒ นาเองชื่อ iTool
สาหรับการให้บริการ Computer Telephony Solution อาทิเช่น Inter Active Voice Response (IVR) และ
การให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ เป็ นต้น และการพัฒนาซอฟต์แวร์ดา้ น Customer Relationship และเป็ นผู้
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ บริษัท บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จากัด (“Softel”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Outsourced Contact Center โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน
120,048,000 บาท ให้แก่ ISF Holding (“ธุรกรรม iSoftel”)
2.2. การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด (“SKM”) จานวนไม่เกิน
24,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0 จากนายเอกพงศ์ โชติกมาศ และเข้าลงทุนในบริษทั เอสเควี ยูนิต้ี ซัพ
พลาย จากัด (“SKV”) จานวนไม่เกิน 8,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0 จากนายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา ทัง้ นี้
SKM และ SKV ประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยบริษทั ฯ จะ
ชาระค่าตอบแทนรวมจานวนไม่เกิน 48,000,000 บาท ให้แก่นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (“ธุรกรรม SKM และ
SKV”)
ทัง้ นี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนทัง้ 2 รายการ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (บัญชี 1) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3)
รายการดัง กล่ า วเข้า ข่า ยเป็ น รายการได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการ
ทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคานวณขนาดรายการได้
สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้
1) ธุรกรรม iSoftel
- iSoftel คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 0.77 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
- Softel คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 3.55 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
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2) ธุรกรรม SKM และ SKV
- SKM คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 1.16 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
- SKV คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
โดยเมื่อนาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษทั ฯ มารวมกับรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจานวนเท่ากับร้อยละ 45.92 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ
15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 หักกับขนาดรายการที่
บริษทั ฯ อยู่นระหว่างจะจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไปตามรายละเอียดทีไ่ ด้เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงานร้อยละ 6.88
ซึง่ ยังไม่ถงึ ร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ทจ่ี ะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายใน 21 วัน
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจากคู่กรณีทเ่ี กีย่ วข้องไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน”)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจประกาศสารสนเทศ
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สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
แบบรายงานการออกและจัดสรรห้นเพิ่ มทุนแบบมอบอํานาจทั ่วไป (General Mandate)
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ข้า พเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติค ณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2565 เมื่อ วัน ที่ 4
พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate รวมถึงการกาหนดรายละเอียดที่
เกีย่ วข้องต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทั มีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
1.

จํานวนหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครัง้ นี้



ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุ มตั ิการเพิม่ ทุนและให้อานาจ
คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้



ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2565 ได้อนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate ครัง้ ที่
1 ส่งผลให้หนุ้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate คงเหลือสาหรับการจัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สทิ ธิของใบแสดงสิทธิใน
การซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อน
สิทธิได้
ประชาชน
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จํานวนหุ้น
-

หมายเหตุ
-

-

-

32,360,360

โปรดพิจารณาหมายเหตุท่ี
ระบุดา้ นล่าง

2.

การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate (ครัง้ ที่ 2)

2.1

รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่

ผูถ้ อื หุน้ เดิม

ประเภท
หลักทรัพย์

จํานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม:ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อ
หุ้น)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

วัน เวลา
จองซือ้
และชําระ
เงิ นค่าหุ้น
-

หมายเหตุ

-
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จัดสรรให้แก่

เพื่อรองรับการแปลง
สภาพ/ ใช้สทิ ธิของใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุน้
เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
ประชาชน
บุคคลในวงจากัด

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1
ประเภท
หลักทรัพย์

จํานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม:ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อ
หุ้น)

วัน เวลา
จองซือ้
และชําระ
เงิ นค่าหุ้น

หมายเหตุ

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

-

-

6,001,712

-

28.00

โปรด
พิจารณา
หมายเหตุท่ี
ระบุ
ด้านล่าง

หมายเหตุ:
1. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
จานวนรวมกันไม่เกิน 6,001,712 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจากัดทุกคราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ ให้แก่นัก
ลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง
จากัด ซึง่ นักลงทุนทัง้ 3 ราย เป็ นทีม่ ฐี านะทางการเงินมั ่นคง มีแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอสาหรับการจองซื้อหุน้ และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ โปรดพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ของนัก
ลงทุนทัง้ 3 ราย ในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
2. ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อจัดสรรให้แก่นักลงทุนทัง้ 3 รายเท่ากับ 28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ น
ราคาทีเ่ ท่ากันทุกรายโดยราคาเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ซึง่ อยู่ทร่ี าคา 24.83 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสาหรับการออกหุน้
สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นักลงทุนทัง้ 3 รายคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้
ต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ จะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม
2565 ดังนัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้ นี้จะเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 3
พฤษภาคม 2565 ซึง่ มีราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักเท่ากับ 27.59 บาท
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันที่
จํานวนหุ้น (หุ้น)
3/5/2565
10,848,996
29/4/2565
4,853,425
28/4/2565
17,310,495
27/4/2565
5,134,526
26/4/2565
11,755,760
25/4/2565
7,848,460
22/4/2565
6,036,720
21/4/2565
7,412,640
20/4/2565
10,768,930
19/4/2565
18,364,380
18/4/2565
3,432,880
12/4/2565
4,776,490
11/4/2565
2,966,090
8/4/2565
3,638,540
7/4/2565
12,300,770
รวม
127,449,092
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการ (บาทต่อหุน้ )
90% ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการ (บาทต่อหุน้ )
โดยมีจานวนหุน้ ของนักลงทุนทัง้ 3 รายทีไ่ ด้รบั การจัดสรร แต่ละรายดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
1
2
3

นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา
นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด/2
รวม

937,545
776,739
4,287,428
6,001,712

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
293,437,220
135,016,880
463,589,290
140,827,360
329,500,000
216,220,000
165,210,000
203,060,000
297,010,000
520,160,000
92,980,000
129,390,000
82,240,000
101,960,000
345,610,000
3,516,202,840
27.59
24.83

ร้อยละ (ของทุนชําระแล้ว
ภายหลังการเพิ่ มทุน) /1
0.07
0.06
0.31
0.44

หมายเหตุ: /1 ทุนชาระแล้วภายหลังการเพิม่ ทุน รวมการจัดสรรครัง้ ที่ 1 จานวน 67,639,640 หุน้ ด้วย
/2 บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด ถือหุน้ โดย (1) นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0 (2) นางสาวแม
รี่ พานิชภักดี ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกั ษ์ จันทร์เลิศเลขา ในสัดส่วนร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ใน iSoftel

ผู้ ล งทุ น ทุ ก รายที่ ไ ด้ ร ับ การจัด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จะต้ อ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกา ศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่มกี าร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ("ประกาศ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน")
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3. ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้ า ที่บ ริหาร หรือ ผู้ท่ีป ระธานเจ้าหน้ า ที่บ ริห ารมอบหมาย มีอ านาจในการดาเนิ น การต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นักลงทุนทัง้ 3 รายข้างต้น ในส่วนที่
บริษทั ฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา
ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าว (2) ดาเนินการต่าง ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังกล่าวของนักลงทุนรวมทัง้
ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอี ยดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคาขอ
อนุ ญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่น คาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยและมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทัง้ 3
ราย ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุดคลในวงจากัด (Private Placement) ของบริษัทฯ
สาเร็จลุล่วงไปได้
4. กาหนดวันใช้สทิ ธิจองหุน้ ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เสนอขาย และวันชาระเงิ นค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในกส่วนที่
บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของนักลงทุนทัง้ 3 ราย ใน
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565
2.2

การดาเนินการของบริษทั ฯ กรณีมเี ศษของหุน้
บริษทั ฯ จะดาเนินการปั ดเศษหุน้ จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และจัดสรรในครัง้ ถัดไป

3.

จํานวนหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครัง้ ต่อไป

จัดสรรให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สทิ ธิของใบแสดงสิทธิใน
การซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อน
สิทธิได้
ประชาชน
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จํานวนหุ้น
-

หมายเหตุ
-

-

-

26,358,648
-

-
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4.

การกําหนดสิ ทธิ ในการซือ้ หุ้นเพิ่ มทุน



กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่



กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการซื้อหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวในวันที่

5.

ความคืบหน้ าในการขออนุญาตจากหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
ไม่มี

6.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการขายหุน้ ให้แก่นักลงทุน เข้าลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 8,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 80 ในบริษัท เอสเควี ยูนิต้ี ซัพพลาย จากัด (“SKV”) จากผู้ถอื
หุน้ เดิม
2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 80 ในบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด
(“SKM”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม

มูลค่าการลงทุน
26,251,285

3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 25.01 ในบริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จากัด (“iSoftel”)
จากผูถ้ อื หุน้ เดิม

120,048,000

รวมทัง้ สิ น

168,048,001

21,748,716

ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะนาเงินเพิ่มทุ นที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครัง้ มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุ นข้างต้น
รายละเอียดการเข้าลงทุนสามารถศึกษาเพิม่ เติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท
สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน “ธุรกรรม SKM และ SKV” และ “ธุรกรรม iSoftel”

7.

ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปั จจุบนั บริษัทฯ มีแผนธุรกิจทีจ่ ะขยายการลงทุนในธุรกิจทีเ่ สริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษทั เพื่อขยาย
สินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิม่ พันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษทั ซึ่งบริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
เข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากเข้าลงทุนใน SKV และ SKM คือเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพของ
พนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษทั อีกทัง้ เพิม่ โอกาสในเสนอบริการธุรกิจการจัดหาและการ
จัดการทรัพยากรบุคคลแก่บริษทั คู่คา้ ใน Ecosystem ของบริษทั ซึ่งการเข้าทาธุรกรรมนี้ บริษทั สามารถรวมศูนย์และเพิม่
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ประสิท ธิภาพการให้บ ริก ารด้านจัดหาทรัพยากรบุคคล และน าเสนอเป็ น หนึ่ งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7
SMART
การเข้าลงทุนใน iSoftel จะทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จา่ ยด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ เช่น การรับคาร้องเรียน
ของลูกค้า และการเรียกเก็บรับชาระหนี้ของกลุ่มบริษทั ซึ่งในปั จจุบนั กลุ่มธุรกิจ Drop-off ของบริษทั ฯ จานวนกว่า 12,000
สาขา และการให้บริการปล่อยสินเชื่อของบริษทั ฯ ในอนาคตจะมีความต้องการในการใช้บริการคอลเซ็นเตอร์เป็ นจานวนมาก
ซึง่ การเข้าทาธุรกรรมนี้ บริษทั ฯ จะสามารถรวมศูนย์การให้บริการด้านคอลเซ็นเตอร์ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดได้และเพิม่
ประสิทธิภาพการทางาน อีกทัง้ เพิม่ โอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ แก่บริษัทคู่คา้ ใน Ecosystem
ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะสามารถนาเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็ นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสยั ทัศน์ 7
SMART ในส่วนของ SMART Factory และ SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ การสื่อสาร
(Telco) การธนาคาร การประกันภัย และการติดตามชาระหนี้ เป็ นต้น (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน “ธุรกรรม SKM และ SKV”
และ “ธุรกรรม iSoftel” ตามสารสนเทศการได้มาซึง่ สินทรัพย์)
ดังนัน้ การออกหุน้ เพิม่ ทุนเสนอขายให้แก่นักลงทุนจะทาให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มี
เงินทุนทีเ่ พียงพอในการเข้าทาธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ จะสามารถลดความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากความผันผวนในตลาดเงิน ซึง่ จะช่วยส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถลดภาระหนี้สนิ จากการกูย้ มื เงิน

8.

ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1

นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสาหรับปี ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั กาหนดไว้ใน
แต่ละปี ทัง้ นี้ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก เช่น ผล
การดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่าย
ช าระคืน เงิน กู้ยืม หรือ เป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นภายในบริษัท และการจ่ า ยเงิน ปั น ผลนั น้ ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

8.2

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั สิทธิการจัดสรรหุน้ ปั นผล จะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลของบริษทั ในอนาคต ทัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ตามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น

9.

รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
- ไม่มี -

F 53-4-1

10.

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1

ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบ General Mandate
ลําดับ
ขัน้ ตอนดําเนิ นการ
1. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2565 มีมติอนุมตั ใิ ห้เสนอ
ขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่บุคคลในวงจากัด
2. วันทีเ่ สนอขายและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
3. วันจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

วัน เดือน ปี
4 พฤษภาคม 2565
9 – 12 พฤษภาคม 2565
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั จองซื้อ
และช าระค่ า หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น
แล้วเสร็จ

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจประกาศสารสนเทศ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ได้มมี ติอนุมตั วิ าระทีส่ าคัญ ดังนี้
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มมีมติอนุ มตั กิ าร
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอ านาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิน
100,000,000 หุน้ มูลค่าทีไ่ ว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ให้แก่บุคคลใน
วงจากัด โดยทีป่ ระชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็ม
จานวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็ นครัง้ คราวเดียวหรือเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
แล้วมีมติอนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ครัง้ ที่ 2 โดยการออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัท จะดาเนิ น การออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ของบริษัท ให้แ ก่ บุ ค คลแบบเฉพาะจง
(Private Placement) จานวน 6,001,712 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นัก
ลงทุนในวงจากัด (Private Placement) คิดเป็ นมูลค่ารวม 168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิม่
ทุนดังกล่าวเป็ นราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการซึ่งอยู่ทร่ี าคา 24.83 บาทต่อ
หุน้ จานวน 3 ราย ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3

จานวนหุ้น

นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา
นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด/2
รวม

937,545
776,739
4,287,428
6,001,712

ร้อยละ (ของทุนชาระแล้ว
ภายหลังการเพิ่ มทุน)/1
0.07
0.06
0.31
0.44

หมายเหตุ: /1 ทุนชาระแล้วภายหลังการเพิม่ ทุน รวมการจัดสรรครัง้ ที่ 1 จานวน 67,639,640 หุน้ ด้วย
/2 บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จากัด ถือหุน้ โดย (1) นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0
(2) นางสาวแมรี่ พานิชภักดี ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกั ษ์ จันทร์เลิศเลขา ในสัดส่วนร้อย
ละ 1.0 ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน iSoftel

หน้าที่ 1 จาก 9

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
โดยนั ก ลงทุ น รายที่ 1 – 2 เป็ น บุ ค คลธรรมดา และนั ก รายลงทุ น รายที่ 3 เป็ น นิ ติบุ ค คล ซึ่ง มี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรูม้ แี ละประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการทีจ่ ะเป็ น
ประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็ นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Shareholder) ในการนี้ บ ริษัท จะปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น ที่ ทจ.
72/2558 เรื่อ ง การอนุ ญ าตให้บ ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ต่ อบุ คคลในวงจากัด (ฉบับ
ประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทัง้ นี้ ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสาหรับ
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นักลงทุนทัง้ 3 รายคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3
วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุน้ ต่อนั กลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกาหนด
ราคาเสนอขายหุน้ จะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้ นี้จะเท่ากับ
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เท่ากับ 27.59 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันที่
จานวนหุ้น (หุ้น)
3/5/2565
10,848,996
29/4/2565
4,853,425
28/4/2565
17,310,495
27/4/2565
5,134,526
26/4/2565
11,755,760
25/4/2565
7,848,460
22/4/2565
6,036,720
21/4/2565
7,412,640
20/4/2565
10,768,930
19/4/2565
18,364,380
18/4/2565
3,432,880
12/4/2565
4,776,490
11/4/2565
2,966,090
8/4/2565
3,638,540
7/4/2565
12,300,770
รวม
127,449,092
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการ (บาทต่อหุน้ )
90% ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก 15 วันทาการ (บาทต่อหุน้ )

หน้าที่ 2 จาก 9

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
293,437,220
135,016,880
463,589,290
140,827,360
329,500,000
216,220,000
165,210,000
203,060,000
297,010,000
520,160,000
92,980,000
129,390,000
82,240,000
101,960,000
345,610,000
3,516,202,840
27.59
24.83

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2
แต่อย่างใดก็ตาม บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกาหนด Silent Period ของนัก
ลงทุนทัง้ 3 รายข้างต้น ในกรณีท่รี าคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นที่มกี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ ีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันแรกทีม่ ีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที ่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึง่ บริษทั ฯ
จะคานวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง
ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัท ได้
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร หรือผู้ท่ปี ระธานเจ้าหน้ าที่บริหารมอบหมาย มีอานาจในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ นักลงทุน
ทัง้ 3 รายข้า งต้ น ในส่ ว นที่บ ริษัท ออกและจัด สรรเพื่อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลใ นวงจ ากัด (Private
Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทาความดกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดัง กล่าว (2) ดาเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังกล่าวของนักลงทุนรวมทัง้ ดูแลการจัดส่งข้อมูลและ
เปิ ดเผยรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่
รวมถึงการติดต่อ และการยื่น คาขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุน
ทัง้ 3 ราย ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุดคลในวงจากัด (Private Placement)
ของบริษทั สาเร็จลุล่วงไปได้
2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจาเป็ นของการออกและจัดหุ้นเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงิ นในอนาคต
บริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการขายหุน้ ให้แก่นักลงทุน เข้าลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 8,000 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 80 ในบริษัท เอสเควี ยูนิต้ี ซัพพลาย จากัด (“SKV”)
จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
2. การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 24,000 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 80 ในบริษทั เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด
(“SKM”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
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รายละเอียดการลงทุน
3. การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 25,010 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 25.01 ในบริษั ท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากัด
(“iSoftel”) จากผูถ้ อื หุน้ เดิม

มูลค่าการลงทุน
120,048,000

รวมทัง้ สิ น

168,048,001

ทัง้ นี้ บริษัทจะนาเงินเพิม่ ทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น
รายละเอียดการเข้าลงทุนสามารถศึกษาเพิม่ เติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษทั
สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน “ธุรกรรม SKM และ SKV” และ “ธุรกรรม iSoftel”
3. หลักเกณฑ์ วิ ธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจากัด
บุคคลในวงจากัดต้องมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยงโยงกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยง พ.ศ. 2546
(1) เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศ กจ. 17/2551
(2) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ ฐี านะทางการเงินมั ่นคง และมีศกั ยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถ ประสบกาณ์ หรือศักยภาพทีเ่ ป็ นประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั
ในการนี้ บริษทั จะจัดสรรหุน้ เพิม่ ให้แก่ นักลงทุนทีม่ ฐี านะทางการเงินมั ่นคง และมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนได้จริง รวมทัง้ มีความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ ดังนี้
จานวนที่ได้รบั การ
คุณสมบัติ
จัดสรร
(1) นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปัญญา
937,545 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน บริษทั เอสเควี ยูนิต้ี ซัพพลาย
จ ากั ด (“SKV”) นอกจากนี้ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงใน SKM
(2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
776,739 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท เอส.เค. เมเนจเม้น ท์
แอนด์ ซัพพลาย จากัด (“SKM”) นอกจากนี้ดารง
ตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงใน SKV
นักลงทุนรายที่ (1) – (2) เป็ นผู้ถือหุน้ ใหญ่ใน SKV และ SKM และ/หรือเป็ นกรรมการและหรือ /ผูบ้ ริหารใน SKV และ
SKM ซึ่งประกอบธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จาก
การเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษทั อีกทัง้ เพิม่
โอกาสในเสนอบริการธุรกิจการจัดหาและการจัดการทรัพยากรบุคคลแก่บริษทั คู่ค้าใน Ecosystem ของบริษทั ซึ่งการ
เข้าทาธุรกรรมนี้ บริษทั สามารถรวมศูนย์และเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านจัดหาทรัพยากรบุคคล และนาเสนอ
เป็ นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสยั ทัศน์ 7 SMART
รายชื่อนักลงทุน
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จานวนที่ได้รบั การ
คุณสมบัติ
จัดสรร
(3) บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด/1
4,287,428 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน บริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (“iSoftel”) ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ใ น
บริษัท ซอฟต์ เ ทล คอมมู นิ เ คชัน่ (ไทยแลนด์)
จากัด (“Softel”)
นักลงทุนรายที่ (3) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน iSoftel ซึง่ ประกอบธุรกิจเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมเกีย่ วกับการสื่อสารทางโทรศัพท์
ที่เ ชื่อ มต่ อ กับ คอมพิว เตอร์ (Computer Telephony Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย ส าหรับ การให้บ ริก าร
Computer Telephony Solution และการพัฒนาซอฟต์แวร์ Customer Relationship และเป็ น ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ
100 ของ Softel ซึง่ ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Outsourced Contact Center ซึง่ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการเพิม่
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ เช่น การรับคาร้องเรียนของลูกค้า และการเรียกเก็บรับชาระหนี้
ของกลุ่มบริษัท อีกทัง้ เพิม่ โอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของ
บริษัท ซึ่งบริษัทจะสามารถนาเสนอและรวมศู น ย์ก ารให้บริการนี้เป็ น หนึ่งใน Business Solutions ตามวิส ยั ทัศ น์ 7
SMART ในส่วนของ SMART Factory และ SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ การ
สื่อสาร (Telco) การธนาคาร การประกันภัย และการติดตามชาระหนี้ เป็ นต้น
รวมทัง้ สิ้ น
6,001,712
หมายเหตุ: /1 บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จากัด ถือหุน้ โดย (1) นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0
(2) นางสาวแมรี่ พานิชภักดี ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกั ษ์ จันทร์เลิศเลขา ในสัดส่วนร้อย
ละ 1.0 ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน iSoftel
รายชื่อนักลงทุน

โดยคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาฐานะทางการเงินของนักลงทุนทัง้ 3 ราย มีฐานทางการเงินที่
มั ่งคั ่งเพียงพอสาหรับการเข้าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายในครัง้ นี้
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะช่วยให้บริษทั มีโครงสร้างเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษัท
SKV SKM และ iSoftel โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั กอปรกับการเพิม่ ทุนดังกล่าวยังช่วย
ให้บริษทั ไม่ต้องเพิม่ ภาระหนี้สนิ จากการกู้ยมื เงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทั ได้ ทัง้ นี้
นักลงทุนทัง้ 3 รายข้างต้น ไม่ได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของบริษทั และมิได้มสี ่วนร่วมในการบริหารบริษทั
4. หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคา
สาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้นักลงทุนทัง้ 3 ราย จะใช้สทิ ธิการจองซื้อหุน้ สามัญ
จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 6,001,712 หุน้ ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณา
ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลจากัดแบบมอบอานาจทัวไปในครั
่
ง้ นี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้น
สามัญ เพิ่ม ทุ น เท่ า กัน ทุ ก รายเท่ า กับ 28.00 บาทต่ อ หุ้ น รวมเป็ นมู ล ค่ า การเสนอขายทัง้ นี้ เ ท่ า กับ
168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว
เฉลี่ย ถ่ วงน้ า หนัก ของหุ้น ของบริษัทฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ย้อนหลัง 15 วันทาการซึง่ อยู่ทร่ี าคา 24.83 บาทต่อหุน้
โดย ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) หรือ ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
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จะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้ ต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ
ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ ราคาตลาดใน
การเสนอขายครัง้ นี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึง่
มีราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักเท่ากับ 27.59
แต่อย่างใดก็ตาม บริษทั ฯ จะดาเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกาหนด Silent Period ของ
นักลงทุนทัง้ 3 รายข้างต้น ในกรณีทร่ี าคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลัง 7-15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกทีม่ ีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันแรกทีม่ ีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที ่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึง่ บริษทั ฯ
จะคานวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ที่ เกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพิ่ มทุน และความ
เพียงพอของแหล่งเงิ นทุน
คณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาเงือ่ นไขการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัดแล้วและเห็นว่าการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จะเป็ นการเสนอขายให้แก่
(1) นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา
(2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
(3) บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด
ซึ่งนักลงทุนทัง้ 3 รายเป็ นผูม้ ฐี านะทางการเงินมั ่นคง และมีศกั ยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้ มี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานของ
บริษัท อีกทัง้ ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อ เสนอขายให้แก่บุ คคลในวงจากัด (Private
Placement) แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในครัง้ นี้ นัน้ นักลงทุนทัง้ 3 รายจะใช้สทิ ธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนด้วยราคาทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษทั ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทาการซึ่งอยู่ทร่ี าคา 24.83
บาทต่อหุน้ โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ยอ้ นหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้ นี้ วันกาหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นจะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขายหุน้ ต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์
ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ จะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้ ราคา
ตลาดในการเสนอขายครัง้ นี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม
2565 ซึง่ มีราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักเท่ากับ 27.59 บาท
นอกจากนี้ ปั จจุบนั บริษทั มีแผนธุรกิจทีจ่ ะขยายการลงทุนในธุรกิจทีเ่ สริมสร้างกับ Ecosystem ของ
กลุ่มบริษทั เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิม่ พันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษทั ซึง่ บริษัท
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จะน าเงิน ที่ไ ด้จ ากการเพิ่ม ทุ น ในครัง้ นี้ เข้า ซื้อ SKV SKM และ iSoftel (ดู ร ายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม ใน
“ธุรกรรม SKV และ SKM” และ “ธุรกรรม iSoftel” ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (บัญชี 1)) ดังนัน้ การออกหุ้นเพิม่ ทุนเสนอขายให้แก่นัก
ลงทุนจะทาให้บริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนทีเ่ พียงพอในการเข้าทาธุรกรรม
ข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทั จะสามารถลดความเสี่ยงทีเ่ กิดจากความผันผวนใน
ตลาดเงิน ซึง่ จะช่วยส่งผลให้บริษทั สามารถลดภาระหนี้สนิ จากการกูย้ มื เงิน
เมื่อคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ท่ีบริษทั จะได้รบั จาก
การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
บริษทั จึงมีมติอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ได้แก่ (1)
นายวิศธิสิทธิ ์ ยอดปั ญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จากัด โดยมี
ความเห็นว่า การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ นักลงทุนทัง้ 3 ราย เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
6. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ ยวกับแผนการใช้ เงิ นเพิ่ มทุนและความเป็ นไปได้ข อง
แผนการใช้เงิ นเพิ่ มทุน
คณะกรรมการของบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั จะสามารถนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนทัง้ หมดมาใช้
เป็ นในการลงทุนใน เข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล
และความจาเป็ นของการออกและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) รวมถึง
แผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษทั ได้รบั เงินเพิม่ ทุนจาก
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ครบถ้วน บริษัท จะมีเงินเพียงพอสาหรับการเข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel ตาม
แผนการลงทุนทีก่ าหนดไว้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ เช่น การรับคา
ร้องเรียนของลูกค้า และการเรียกเก็บรับชาระหนี้ของกลุ่มบริษทั อีกทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพ
ของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อการประกอบธุรกิ จ
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษทั
คณะกรรมการของบริษทั พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดครัง้ นี้จะทาให้บริษทั สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมี
แหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจตามแผนการลงทุน รวมทัง้ เสริมสร้างให้บริษทั มีฐาน
เงินทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั
รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึง่ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษทั ได้ในระยะยาว
8. คารับรองของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการพิ จารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพใน
การลงทุนของผู้ลงทุน
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คณะกรรมการของบริษทั ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษทั ได้ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ (1) นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บริษทั
ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด เป็ นผูล้ งทุนทีม่ ศี กั ยภาพ
9. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจากัด
9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั (Price Dilution)
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
= (จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จานวนหุน้ เพิม่ ทุน x ราคาเสนอขาย)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ เพิม่ ทุน)
= (1,361,918,087 หุน้ x 27.59 บาทต่อหุน้ ) + (6,001,712 หุน้ x 28 บาทต่อหุน้ )
(1,367,919,799 หุน้ )
= 27.59 บาทต่อหุน้
ผลกระทบต่อราคาหุ้น
= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
= (27.59 บาทต่อหุน้ ) – (27.59 บาทต่อหุน้ )
(27.59 บาทต่อหุน้ )
= ไม่มี เนื่องจากเป็ นการขายทีร่ าคาสูงกว่า ราคาตลาด
9.2. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
=

จานวนหุน้ เพิม่ ทุน
จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ทุน

=

(6,001,712 หุน้ )
(1,367,919,799 หุน้ )

= ร้อยละ 0.44
9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
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= 0.157 – 0.156
0.157
= ร้อยละ 0.44
EPS ก่อน
EPS หลัง
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ จาหน่ายแล้ว/1
จานวนหุน้ เสนอขายในครัง้ นี้
จานวนหุน้ หลังการเสนอขายในครัง้ นี้

0.157
0.156
213,600,000
1,361,918,087
6,001,712
1,367,919,799

บาทต่อหุน้
บาทต่อหุน้
บาท
หุน้
หุน้
หุน้

หมายเหตุ: /1 จานวนหุน้ จาหน่ายแล้ว รวมการจัดสรรครัง้ ที่ 1 จานวน 67,639,640 หุน้ ด้วย

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (บัญชี 1)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2565 ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษทั
ฯ”) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ริ ายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
1. การเข้าลงทุนในบริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จากัด (“iSoftel”) ด้วยการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญจานวนไม่
เกิน 25,010 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel จาก บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จากัด (“ISF Holding”) ทัง้ นี้ iSoftel
ประกอบธุรกิจเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมเกีย่ วกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ทเ่ี ชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Computer Telephony
Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย โดยมีเครื่องมือทีไ่ ด้พฒ
ั นาเองชื่อ iTool สาหรับการให้บริการ Computer Telephony
Solution อาทิเช่น Inter Active Voice Response (IVR) และ การให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ เป็ นต้น และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ดา้ น Customer Relationship และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในอัตราร้อยละ 100 ของ บริษทั บริษทั ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่
(ไทยแลนด์) จากัด (“Softel”) ซึง่ Softel ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Outsourced Contact Center โดยบริษทั ฯ จะชาระ
ค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 120,048,000 บาทให้แก่ ISF Holding (“ธุรกรรม iSoftel”)
2. การเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด (“SKM”) จานวนไม่เกิน
24,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0 จากนายเอกพงศ์ โชติกมาศ และเข้าลงทุนในบริษทั เอสเควี ยูนิต้ี ซัพพลาย จากัด
(“SKV”) จานวนไม่เกิน 8,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0 จากนายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา ทัง้ นี้ SKM และ SKV ประกอบ
ธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนรวมจานวนไม่เกิน
48,000,000 บาทให้แก่นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (“ธุรกรรม SKM และ SKV”)
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
สิ นทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ในแต่ละรายการ ดังนี้
1) ธุรกรรม iSoftel
- iSoftel คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 1.96 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
- Softel คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 3.55 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
2) ธุรกรรม SKM และ SKV
- SKM คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 1.16 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
- SKV คานวณขนาดรายการได้สงู สุด ร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
แต่เมื่อรวมทัง้ 2 รายการข้างต้นจะมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 6.88 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน โดยเมื่อนา
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษทั ฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
สารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจานวนเท่ากับร้อยละ 45.92 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ซึง่ เป็ นเกณฑ์
ทีค่ านวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 บริษทั ฯ
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จึงมีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้ง
ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสม
ย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 หักกับขนาดรายการทีบ่ ริษทั ฯ อยู่นระหว่างจะจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ไปตามรายละเอียดทีไ่ ด้เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมีขนาดรายการ
ตามเกณฑ์ ต ามเกณฑ์ ก าไรสุ ท ธิจ ากการด าเนิ น งานร้อ ยละ 6.88 ซึ่ง ยัง ไม่ ถึง ร้อ ยละ 15 จึง ไม่ เ ข้า เกณฑ์ ท่ีจ ะต้อ งส่ ง
หนังสือเวียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายใน 21 วัน ทัง้ นี้ รายละเอียดของธุรกรรมได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 3
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน เนื่องจากคู่กรณีทเ่ี กี่ยวข้องไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
บริษทั ฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่ทารายการ
1.1 ธุรกรรม iSoftel
ภายหลัง จากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2565 เมื่อ วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีม ติอ นุ ม ัติ
การเข้าทาธุรกรรม iSoftel บริษทั ฯ คาดว่าจะเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ กับ ISF Holding ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และ
คาดว่าธุรกรรม iSoftel จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีท่เี กี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทัง้ นี้
ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมดภายใต้สญ
ั ญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การผ่อนผันหรือสละสิทธิโดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง และได้มกี ารดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุน้ แล้ว
1.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
ภายหลัง จากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2565 เมื่อ วัน ที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีม ติอ นุ ม ัติ
การเข้าทาธุรกรรม SKM และ SKV บริษทั ฯ คาดว่าจะเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ กับ SKM และ SKV ภายในเดือนพฤษภาคม
2565 และคาดว่าธุรกรรม SKM และ SKV จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีท่เี กี่ยวข้อง
เห็นชอบร่วมกัน ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีเ่ งื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมดภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายหุน้ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การผ่อนผัน
หรือสละสิทธิโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และได้มกี ารดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญาซื้อขายหุน้ แล้ว
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ธุรกรรม iSoftel
ผู้ซื้อ

:

บริษทั ฯ

ผู้ขาย

:

บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จากัด (“ISF Holding”)

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

:
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ผู้ขาย รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลาดับสุดท้าย
(Ultimate Shareholders) ของผูข้ าย ไม่มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษทั ฯ
และไม่ได้เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ดังนัน้ การเข้าทาธุรกรรม
ดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่
เกีย่ วโยงกัน

2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
บริษทั เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด (“SKM”)
ผู้ซื้อ

:

บริษทั ฯ

ผู้ขาย

:

นายเอกพงศ์ โชติกมาศ

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

:

ผู้ ข ายไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ ด ๆ กั บ บริ ษั ท ฯ และไม่ ไ ด้ เ ป็ นบุ ค คล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ดังนัน้ การเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่าย
เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

บริษทั เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จากัด (“SKV”)
ผู้ซื้อ

:

บริษทั ฯ

ผู้ขาย

:

นายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

:

ผู้ ข ายไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ ด ๆ กั บ บริ ษั ท ฯ และไม่ ไ ด้ เ ป็ นบุ ค คล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ดังนัน้ การเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่าย
เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการและขนาดรายการ
3.1 ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ
3.2.1 ธุรกรรม iSoftel
บริษทั ฯ จะการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 25,010 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel ทัง้ นี้
รายละเอียดของธุรกรรม iSoftel มีดงั นี้
: หุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.01
ใน iSoftel ซึง่ ถือหุน้ ใน Softel ร้อยละ 100
มูลค่าของสิ่ งตอบแทน
: บริษัทฯ จะชาระค่าหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 120,048,000 บาท
ให้แก่ ISF Holding
วันสุดท้ายในการเข้าทาธุรกรรม : ภายในเดือ นกรกฎาคม 2565 หรือ ตามที่คู่ ก รณี ท่ีเ กี่ ย วข้ อ ง
เห็นชอบร่วมกัน
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
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เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ
: 1) บริษัท iSoftel และ Softel จัดโครงสร้างตามที่ตกลงกันแล้ว
เสร็จก่อนการเข้าทารายการ
2) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ iSoftel และ Softel เป็ นที่
พึงพอใจแก่บริษทั ฯ
3) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขาย
หุน้
ทัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุน้ ใน iSoftel ก่อนและหลังการเข้าทารายการเป็ นดังนี้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ

3.2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
บริษทั ฯ จะเข้าลงทุนในหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 24,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0 ใน SKM และจะเข้า
ลงทุนในหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0 ใน SKV ทัง้ นี้ รายละเอียดของธุรกรรม SKM และ
SKV มีดงั นี้
: -

หุ้น สามัญ จ านวนไม่ เ กิน 24,000 หุ้น หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ
80.0 ใน SKM
- หุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 8,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0
ใน SKV
มูลค่าของสิ่ งตอบแทน
: บริษทั ฯ จะชาระราคาซื้อขายหุน้ จานวนไม่เกิน 48,000,000 บาท
ให้แก่นายเอกพงศ์ โชติกมาศ และนายวิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปั ญญา
วันสุดท้ายในการเข้าทาธุรกรรม : ภายในเดือ นพฤษภาคม 2565 หรือ ตามที่คู่ ก รณี ท่ีเ กี่ย วข้อ ง
เห็นชอบร่วมกัน
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ
: 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ SKM และ SKV เป็ นทีพ่ งึ
พอใจแก่บริษทั ฯ
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย
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2) เงือ่ นไขบังคับก่อนอื่นๆ ตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุน้
ทัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุน้ ใน SKM และ SKV ก่อนและหลังการเข้าทารายการเป็ นดังนี้
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ

โครงสร้างการถือหุน้ หลังเข้าทารายการ

3.2 ขนาดของรายการ
3.2.1 ธุรกรรม iSoftel
มู ล ค่ า รวมของสิ่ง ตอบแทนที่บ ริษั ท ฯ จะต้ อ งช าระในการเข้า ท าธุ ร กรรม iSoftel จะมีจ านวนไม่ เ กิน
120,048,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม iSoftel และ Softel ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาหรับ iSoftel คานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สงู สุด มีจานวนร้อยละ 1.96 และสาหรับ Softel คานวณตามเกณฑ์
กาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สงู สุดมีจานวนร้อยละ 3.55 ตามลาดับ
iSoftel
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

การคานวณขนาดรายการ

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
213.60

iSoftel
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
21.40
1.65
19.75
6.57
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หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
NTA ของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อก
เพื่อชาระราคาสินทรัพย์

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ

การคานวณ
(ล้านบาท)
19.75 x 25.01%
1,276.09
6.57 x 25.01%
213.60

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
0.39
0.77

120.05
6,136.53

1.96

ไม่ตอ้ งคานวณ

ไม่ตอ้ งคานวณ

Softel
ข้อมูลทางการเงิน
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
213.60

(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

Softel
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
63.38
5.88
57.51
30.31

การคานวณขนาดรายการ
หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
NTA ของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อก
เพื่อชาระราคาสินทรัพย์

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ

การคานวณ
(ล้านบาท)
57.51 x 25.01%
1,276.09
30.31 x 25.01%
213.60

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
1.13
3.55

0.00
6,136.53

0.00
(เนื่องจากเป็ นบริษทั
ย่อยร้อยละ 99.99
ของ ISofttel)

ไม่ตอ้ งคานวณ

ไม่ตอ้ งคานวณ
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3.2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องชาระในการเข้าทาธุรกรรม SKM และ SKV จะมีจานวนไม่เกิน
48,000,000 บาท โดยขนาดรายการของ SKM และ SKV ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ที่ได้รบั การตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการตามเกณฑ์กาไร
สุทธิได้สงู สุด มีจานวนร้อยละ 1.16 และร้อยละ 1.40 ตามลาดับ
SKM
ข้อมูลทางการเงิน
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
213.60

(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

SKM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
66.32
49.37
16.95
3.10

การคานวณขนาดรายการ

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
NTA ของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

การคานวณ
(ล้านบาท)
(16.95x80.0%)
1,276.09
(3.10x80.0%)
213.60
21.75
6,136.53

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
1.06

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ

ไม่ตอ้ งคานวณ

ไม่ตอ้ งคานวณ

หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ี
มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่
ออกเพือ่ ชาระราคา
สินทรัพย์

1.16
0.35

SKV
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
6,136.53

SKV
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
50.13
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บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,661.22
2,748.62
450.60
1,276.09
213.60

(หน่ วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หนี้สนิ รวม
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน (NTA)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

SKV
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
42.05
8.08
3.74

การคานวณขนาดรายการ

NTA ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
NTA ของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ

การคานวณ
(ล้านบาท)
(8.08x80.0%)
1,276.09
(3.74x80.0%)
213.60
26.25
6,136.53

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
0.51

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั ฯ

ไม่ตอ้ งคานวณ

ไม่ตอ้ งคานวณ

หลักเกณฑ์

สูตรคานวณ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ี
มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่
ตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่
ออกเพือ่ ชาระราคา
สินทรัพย์

1.40
0.35

เมื่อนาขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษทั ฯ มารวมกับรายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจานวนเท่ากับร้อยละ 45.92 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิจากการเนินงาน
ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทค่ี านวณขนาดรายการได้สงู สุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมลู ค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ
50 บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับ
แต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจากคู่กรณีทเ่ี กีย่ วข้องไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. รายละเอียดสิ นทรัพย์ที่ได้มา
4.1 ธุรกรรม iSoftel
เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน iSoftel จานวนไม่เกิน 25,010 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 25.01 ใน iSoftel ทัง้ นี้ ข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับ iSoftel มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
4.1.1 ข้อมูลทัวไป
่
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ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิ จ

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุ้นทัง้ หมด
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)

บริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จากัด
ประกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารและพัฒ นาระบบ ระบบโอนสาย
อัต โนมัติ ระบบฝากข้ อ ความ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล โทรศัพ ท์
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
4 ซอยเพชรเกษม 76 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
1 ธันวาคม 2543
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
100,000 หุน้
100 บาท

4.1.2 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา
นางสาว แมรี่ พานิชภักดี
นาง สมศรี ศรีอนันต์รกั ษา

80,000
15,000
5,000
100,000

รวม

ร้อยละ

80.0
15.0
5.0
100.0

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ
ปั จจุบนั iSoftel มีกรรมการ 1 คน ได้แก่
1) นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา
บริษทั ฯ จะมีการแต่งตัง้ กรรมการเข้าไปเป็ นกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่วนการถือหุน้
4.1.4 ข้อมูลทางการเงินของ iSoftel
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย : ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

9.39
2.96
1.02
0.00

11.50
1.82
0.79
0.09

14.18
3.40
0.75
0.02
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งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย : ล้านบาท)
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารประจาทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อ่นื
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชาระแล้ว
กาไร
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
13.37

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
14.19

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)
18.36

0.60
0.62
1.20
1.39
3.82
17.19

0.60
1.70
0.00

0.60
2.45
0.00

2.30
16.50

3.05
21.40

1.69
0.16
0.24
2.09
2.09

2.75
0.27
0.30
3.32
3.32

0.46
1.05
0.13
1.65
1.65

10.00
10.00

10.00
10.00

10.00
10.00

1.00
4.09
15.09
17.19

1.00
2.18
13.18
16.50

1.00
8.75
19.75
21.40

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

14.63
0.18
14.81

14.94
0.15
15.08

14.43
0.11
14.54

7.81
0.88
1.79
10.48

7.54
0.63
1.27
9.45

4.17
0.46
1.73
6.35

งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการบริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
รวมค่าใช้จ่าย

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
4.32

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
5.63

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)
8.19

4.32
-0.87
3.45

5.63
-0.87
4.76

8.19
-1.62
6.57

4.2 ข้อมูลบริษทั Softel
เมื่อธุรกรรม iSoftel เสร็จสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะเข้าถือหุน้ iSoftel ทางอ้อมผ่านการถือหุน้ ใน iSoftel จานวนไม่
เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.01 (จากการที่ iSoftel ถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ทัง้ นี้ ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
Softel มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
4.2.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิ จ
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุ้นทัง้ หมด
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)

บริษทั ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จากัด
ประกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารคอลเซ็นเตอร์ ศู น ย์บ ริก ารข้อมูล
โทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
2 ซอยเพชรเกษม 76 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
8 พฤษภาคม 2540
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
100,000 หุน้
100 บาท

4.2.2 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
บริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จากัด
2
นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา
3
นางสาว แมรี่ พานิชภักดี
รวม
4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ
ปั จจุบนั iSoftel มีกรรมการ 1 คน ได้แก่

จานวนหุ้น
99,990
5
5
100,000

ร้อยละ
99.99
0.01
0.01
100.00
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1) นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รกั ษา
บริษทั ฯ จะมีการแต่งตัง้ กรรมการเข้าไปเป็ นกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่วนการถือหุน้
4.2.4 ข้อมูลทางการเงินของ Softel
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย : ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
งานระหว่างทา
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากธนาคารประจาทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินประกันการเช่าสินทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อ่นื
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชาระแล้ว
กาไร
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

61.72
24.68
0.01
86.41

25.93
26.54
0.00
0.34
52.81

35.33
17.91
0.73
0.35
54.31

0.10
1.00
3.38
2.79
3.56
10.83
97.24

0.10
1.00
2.24
0.00
3.56
6.91
59.72

0.00
2.50
4.64
0.00
1.93
9.07
63.38

5.30
1.49
1.20
7.99
7.99

7.50
2.07
1.96
11.52
11.52

2.40
2.61
0.87
5.88
5.88

10.00
10.00

10.00
10.00

10.00
10.00

1.00
78.24
89.24
97.24

1.00
37.20
48.20
59.72

1.00
46.51
57.51
63.38
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งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการบริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

112.38
0.26
112.65

110.98
0.11
111.09

91.72
0.99
92.71

60.82
7.46
12.31
80.59
32.06

62.01
5.83
12.36
80.20
30.89

40.79
4.09
10.41
55.29
37.42

32.06
-6.44
25.62

30.89
-6.24
24.65

37.42
-7.11
30.31

4.3 ธุรกรรม SKM
เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะเข้าถือหุน้ สามัญ จานวนไม่เกิน 24,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0 ใน
SKM ทัง้ นี้ ข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับ SKM มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
4.3.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิ จ
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุ้นทัง้ หมด
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)

บริษทั เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จากัด
ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
145/1-2 หมู่ 4 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
51000
31 ตุลาคม 2550
1,500,00 บาท
1,500,00 บาท
30,000 หุน้
50 บาท

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3
4.3.2 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
นาย เอกพงศ์ โชติกมาศ
2
นางสาว พัชรินทร์ สิทธิขนั แก้ว
3
นางสาว ศศิกร กิตมิ า
รวม

จานวนหุ้น
24,000
3,000
3,000
30,000

ร้อยละ
80.0
10.0
10.0
100.0

4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ปั จจุบนั SKM มีกรรมการและผูบ้ ริหาร 2 คน ได้แก่
1) นาย เอกพงศ์ โชติกมาศ
2) นาย วิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปัญญา
บริษทั ฯ จะมีการแต่งตัง้ กรรมการเข้าไปเป็ นกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่วนการถือหุน้
4.3.4 ข้อมูลทางการเงินของ SKM
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย : ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้เช่าซื้อส่วนทีจ่ ะถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
เจ้าหนี้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินถึงกาหนดชาระใน
หนึ่งปี

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

0.84
20.26
4.13
25.24

9.32
26.72
3.63
39.67

9.44
19.59
5.25
34.28

7.01
8.00
3.03
18.04
43.28

6.49
21.08
27.57
67.25

5.94
5.00
21.11
32.04
66.32

14.13
0.44

12.96
0.44

0.85
0.44

2.64

5.34

6.01
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งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย : ล้านบาท)
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซื้อ
รวมหนี้ สิน ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชาระแล้ว
เงินสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสมยังมิได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
3.48
20.71

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
7.38
26.12

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)
4.56
11.87

9.37
1.10
10.47
31.17

26.01
0.76
26.77
52.89

37.11
0.40
37.50
49.37

1.50
1.50

1.50
1.50

10.60
12.10
43.28

12.86
14.36
67.25

1.50
1.50
0.05
15.40
16.95
66.32

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

138.28
1.17
139.45

182.11
0.06
182.17

178.09
0.55
178.63

122.32
1.52
10.59
134.43
5.02
-2.01
3.01
-0.67
2.34

161.13
3.50
12.17
176.80
5.37
-2.20
3.17
-0.92
2.25

161.36
1.86
8.85
172.07
6.56
-2.83
3.73
-0.64
3.09

งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการขายหรือให้บริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี

4.4 ธุรกรรม SKV
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เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะเข้าถือหุน้ สามัญหุน้ จานวนไม่เกิน 8,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.0
ใน SKV ทัง้ นี้ ข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับ SKV มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
4.4.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิ จ
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
วันจดทะเบียนจัดตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
จานวนหุ้นทัง้ หมด
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)

บริษทั เอสเควี ยูนติ ้ี ซัพพลาย จากัด
ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
145/2 หมู่ 4 ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
25 มิถุนายน 2555
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
10,000 หุน้
100 บาท

4.4.2 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
นาย วิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปัญญา
2
นางสาว พัชรินทร์ สิทธิขนั แก้ว
3
นางสาว ศศิกร กิตมิ า
รวม

จานวนหุ้น
8,000
1,000
1,000
10,000

ร้อยละ
80.0
10.0
10.0
100.0

4.4.3 รายชื่อคณะกรรมการ
ปั จจุบนั SKV มีกรรมการและผูบ้ ริหาร 2 คน ได้แก่
1) นาย วิศธิสทิ ธิ ์ ยอดปัญญา
2) นาย เอกพงศ์ โชติกมาศ
บริษทั ฯ จะมีการแต่งตัง้ กรรมการเข้าไปเป็ นกรรมการผูแ้ ทนตามสัดส่วนการถือหุน้
4.4.4 ข้อมูลทางการเงินของ SKV
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย : ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

2.38
18.01

0.66
12.82

6.25
21.64
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งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีจ่ ะถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
รวมหนี้ สิน ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชาระแล้ว
กาไร (ขาดทุน) สะสมยังมิได้จดั สรร
กาไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
3.14
23.53

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
2.36
15.84

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)
3.21
31.10

1.50
6.90
5.05
13.45
36.98

1.22
8.55
6.49
16.25
32.09

0.95
17.00
1.08
19.03
50.13

3.87
2.58
2.43

2.83
3.16
1.73

1.77
5.98
1.50

0.25

0.25

0.25

9.13

7.97

9.49

22.27
0.76
23.03
32.16

18.74
0.55
19.28
27.25

32.23
0.32
32.55
42.05

1.00
1.00
3.77
0.05
4.82
36.98

1.00
1.00
3.79
0.05
4.84
32.09

1.00
1.00
6.98
0.10
8.08
50.13

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)

100.27
0.56

83.69
0.70

131.46
2.28

งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการขายหรือให้บริการ
รายได้อ่นื
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งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย : ล้านบาท)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)
100.83

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)
84.39

31 ธันวาคม 2564
(งบฝ่ ายจัดการ)
133.74

92.10
7.55
99.66
1.18
-1.04
0.14
-0.07
0.07

76.87
6.78
83.64
0.74
-0.72
0.02

120.08
6.93
127.01
6.73
-2.11
4.62
-0.88
3.74

0.02

5. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและเงื่อนไขการชาระเงิ น
5.1 ธุรกรรม iSoftel
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนสาหรับธุรกรรมจะมีจานวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ข้อ 3.2.1 โดยบริษทั ฯ จะชาระสิง่ ตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ค่กู รณี ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีเ่ งื่อนไขบังคับก่อนทัง้ หมดภายใต้
สัญญาจองซื้อหุน้ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง และได้มกี ารดาเนินการต่าง
ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุน้ แล้ว
5.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนสาหรับธุรกรรมจะมีจานวนไม่เกิน 48,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ
3.2.2 โดยบริษทั ฯ จะชาระสิง่ ตอบแทนเป็ นเงินสดให้แก่ค่กู รณี ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีเ่ งือ่ นไขบังคับก่อนทัง้ หมดภายใต้สญ
ั ญา
ซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบั การผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และได้มกี ารดาเนินการต่าง ๆ
เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุน้ แล้ว
6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
มูลค่าของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มาจากการเข้าทาธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมลู ค่าเท่ากันกับมูลค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
7.1 ธุรกรรม iSoftel
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เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายทีบ่ ริษทั ฯ และคู่กรณีได้เจรจาตก
ลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณากาหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow โดยอ้างอิงจากผลประกอบการ
ในอดีต และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิตอ่ หุน้ (PE Multiple Approach)
ซึ่งในปี 2564 มีกาไรสุทธิรวม 2 บริษัทเท่ากับ 36.9 ล้านบาท ซึ่งสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของ iSoftel อยู่ระหว่าง
466.3 ถึง 584.0 ล้านบาท
7.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายทีบ่ ริษทั ฯ และคู่กรณีได้เจรจาตก
ลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณากาหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow ตัง้ แต่ 2565 - 2571 โดยอ้างอิง
จากผลประกอบการในอดีต และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยอ้างอิงจากงบการเงินและประกอบการในอดีต
กาหนดให้มอี ตั ราการเติบโตของรายได้ ปี ละร้อยละ 25 – 27 ในช่วง 5 ปี แรก จากนัน้ ลดลงอยู่ท่รี ้อยละ 3 ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายหลัก กาหนดให้ในส่วนของค่าใช้จ่ายแปรผันมีอตั ราส่วนต่อรายได้เท่ากับอัตราส่วนในปี 2564 ซึ่งสามารถประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของ SKM และ SKV รวมทัง้ หมดอยู่ระหว่าง 74.5 ถึง 110.9 ล้านบาท
8. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดกับบริษทั ฯ
8.1 ธุรกรรม iSoftel
บริษทั ฯ คาดว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดงั นี้
• เพิม่ ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) เช่น การรับคาร้องเรียนของ
ลูกค้า และการเรียกเก็บรับชาระหนี้ของกลุ่มบริษทั ซึง่ ในปั จจุบนั กลุ่มธุรกิจ Drop-off ของบริษทั ฯ จานวน
กว่า 12,000 สาขา และการให้บริการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ ในอนาคตจะมีความต้องการในการใช้
บริการคอลเซ็นเตอร์เป็ นจานวนมาก ซึ่งการเข้าทาธุรกรรมนี้ บริษทั ฯ จะสามารถรวมศูนย์การให้บริการ
ด้านคอลเซ็นเตอร์ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดได้ และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ด้วยเทคโนโลยีของ
iSoftel และความเชีย่ วชาญด้านการให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ของ Softel
• เพิม่ แหล่งทีม่ าของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ และเพิม่ โอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็น
เตอร์ แก่ บ ริษัท คู่ค้า ใน Ecosystem ของบริษัท ฯ ซึ่ง บริษัท ฯ จะสามารถน าเสนอและรวมศู น ย์ ก าร
ให้บริการนี้เป็ นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสยั ทัศน์ 7 SMART ในส่วนของ SMART Factory และ
SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ การสื่อสารและโทรคมนาคม การ
ธนาคาร การประกันภัย และการติดตามชาระหนี้ เป็ นต้น
• เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกาไร และกระแสเงินสดให้แก่
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
8.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
บริษทั ฯ คาดว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดงั นี้
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• เพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
ด้วยประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการจัดหาและการจัดการทรัพยากรบุคคลของ SKM และ SKV
• เพิม่ แหล่งทีม่ าของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ และเพิม่ โอกาสในเสนอบริการธุรกิจการจัดหาและการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลแก่บริษทั คู่คา้ ใน Ecosystem ของบริษทั ฯ ซึง่ การเข้าทาธุรกรรมนี้ บริษทั ฯ สามารถรวม
ศูนย์และเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านจัดหาทรัพยากรบุคคล และนาเสนอเป็ นหนึ่งใน Business
Solutions ตามวิสยั ทัศน์ 7 SMART
• เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกาไร และกระแสเงินสดให้แก่
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
9. แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
9.1 ธุรกรรม iSoftel
บริษัท ฯ จะใช้ก ระแสเงิน สดที่จะได้รบั จากการจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัวไป
่ ( General
Mandate) ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565 ของบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ไ ปเมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน 2565
มาใช้ในการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ ทุน
(F53-4) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
9.2 ธุรกรรม SKM และ SKV
บริษัท ฯ จะใช้ก ระแสเงิน สดที่จะได้รบั จากการจัด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุ นแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate) ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั ไิ ปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มาใช้ในการ
เข้าทาธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) (สิง่ ที่
ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2)
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท มีม ติเ ป็ น เอกฉั น ท์ อ นุ ม ัติก ารเข้า ท าธุ ร กรรม iSoftel และธุ ร กรรม SKM และ SKV
เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทนของแต่ละธุรกรรม
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังทีร่ ะบุในข้อ 8 ข้างต้น
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั ตามทีร่ ะบุในข้อ 10 ข้างต้น

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษทั
ผูม้ อี านาจรายงานสารสนเทศ

