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SABUY 023/2565 

วนัที ่5 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ครัง้ที่ 2 
การเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั (“iSoftel”) และการเขา้ลงทุนในหุน้สามญั ในบรษิทั 
เอส.เค. เมเนจเมน้ท ์แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (“SKM”) และบรษิทั เอสเคว ียนูิตี ้ซพัพลาย จ ากดั (“SKV”) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

1. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4-1)  
2. สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ครัง้ที ่2 
3. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

(บญัช ี1) 

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
8/2565 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น. ไดพ้จิารณาและมมีตสิ าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. มมีติอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที่ 2 โดยการออกและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) ไม่เกิน 6,001,712 หุ้น (ซึ่งไม่เกนิ
รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 ไดม้มมีตอินุมตักิาร
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 
100,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.73 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั โดยทีป่ระชุมมมีตใิหค้ณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืบางส่วน เสนอขายเป็นครัง้คราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้รวมถงึการก าหนดราคา
เสนอขาย เงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

ทัง้นี้ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2565 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ครัง้ที่ 1 จ านวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ยงัคงเหลือหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้
จดัสรรจ านวน 32,360,360 หุน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ครัง้ที ่2 จ านวน 6,001,712 หุน้ ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 168,047,936 บาท 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ (ของทุนช าระแลว้
ภายหลงัการเพ่ิมทุน)/1 

1 นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 937,545  0.07 
2 นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ 776,739  0.06  
3 บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั/2 4,287,428  0.31  
 รวม 6,001,712  0.44  

หมายเหตุ: /1 ทุนช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน รวมการจดัสรรครัง้ที ่1 จ านวน 67,639,640 หุน้ดว้ย 
/2  บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั ถอืหุน้โดย (1) นายเกรยีงไกร ศรอีนันต์รกัษา ในสดัส่วนรอ้ยละ 84.0 (2) 

นางสาวแมรี ่พานิชภกัด ีในสดัส่วนรอ้ยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกัษ์ จนัทร์เลศิเลขา ในสดัส่วนรอ้ยละ 
1.0 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน iSoftel 

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 2 เป็นบุคคลธรรมดา และนักรายลงทุนรายที ่3 เป็นนิตบิุคคล ซึ่งมศีกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูม้แีละประสบการณ์เหมาะสม หรอืศกัยภาพในการทีจ่ะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของบรษิทั ในระยะยาว หรอืเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ ์(Strategic Shareholder) ในการนี้บรษิทั จะปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอ
ขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)  

ส าหรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  นักลงทุนทัง้ 3 รายจะใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัจ านวนรวม 
ไม่เกิน 6,001,712 หุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและจดัสรรหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไปในครัง้นี้ดว้ยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
เท่ากนัทุกรายเท่ากบั 28.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทัง้หมดเท่ากบั 168,047,936 บาท โดยราคา
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถัว่เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึง่อยู่ทีร่าคา 27.59 บาทต่อหุน้  

ทัง้นี้ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื ราคาตลาดส าหรบัการออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 3 รายค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทั
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อ
นักลงทุนตามหลกัเกณฑ ์ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึง่วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 
ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 
2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักเท่ากับ 27.59 บาท รายละเอียดปรากฎในข้อ 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
 

ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
1 3/5/2565 10,848,996 293,437,220 
2 29/4/2565 4,853,425 135,016,880 
3 28/4/2565 17,310,495 463,589,290 
4 27/4/2565 5,134,526 140,827,360 
5 26/4/2565 11,755,760 329,500,000 
6 25/4/2565 7,848,460 216,220,000 
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ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
7 22/4/2565 6,036,720 165,210,000 
8 21/4/2565 7,412,640 203,060,000 
9 20/4/2565 10,768,930 297,010,000 
10 19/4/2565 18,364,380 520,160,000 
11 18/4/2565 3,432,880 92,980,000 
12 12/4/2565 4,776,490 129,390,000 
13 11/4/2565 2,966,090 82,240,000 
14 8/4/2565 3,638,540 101,960,000 
15 7/4/2565 12,300,770 345,610,000 

 รวม 127,449,092 3,516,202,840 
ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 27.59 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 24.83 

แต่อย่างใดกต็าม บรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้ขา่วใหท้ราบเกีย่วกบัก าหนด Silent Period ของนักลงทุนทัง้ 3 ราย
ข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลงั 7-15 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่ีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวนัเสนอขายวนัแรกคอื
วนัที ่9 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่ีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวนัที ่11 
เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวณและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง และสามารถเขา้ลงทุนในบรษิทัฯ SKV 
SKM และ ISoftel โดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ ไม่ต้อง
เพิม่ภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ทัง้นี้นักลงทุนทัง้ 3 รายขา้งตน้ ไม่ได้
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษิทัฯ และมไีดม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารบรษิทัฯ 

ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้อบหมาย
ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย มอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 3 รายขา้งตน้ ในส่วนทีบ่รษิทัฯ ออกและ
จดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และ 
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายจดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการเสนอขาย จดัสรรและจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว (2) ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวของนักลงทุน  รวมทัง้ดูแลการจดัส่งข้อมูลและเปิดเผย
รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขอ
อนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการ
เสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อ
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เสนอขายให้แก่นักลงทุนทัง้ 3 ราย ในส่วนที่บริษัท ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

ทัง้น้ี รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4-1) (ส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) 

2. อนุมตักิารเขา้ลงทุนการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั การเขา้ลงทุนในหุ้น 
การเขา้ลงทุนในหุน้สามญับรษิทั เอส.เค. เมเนจเมน้ท์ แอนด์ ซพัพลาย จ ากดั และบรษิทั เอสเคว ียูนิตี้ ซพัพลาย 
จ ากดั มรีายละเอยีดดงันี้  
2.1. การเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั (“ iSoftel”) ดว้ยการเขา้ซื้อหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 

25,010 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel จาก บรษิัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จ ากดั (“ISF Holding”) 
ทัง้นี้ iSoftel ประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาโปรแกรมเกีย่วกบัการสื่อสารทางโทรศพัทท์ีเ่ชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์ 
(Computer Telephony Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย โดยมีเครื่องมือที่ได้พัฒนาเองชื่อ iTool 
ส าหรบัการให้บริการ Computer Telephony Solution อาทิเช่น Inter Active Voice Response (IVR) และ 
การใหบ้รกิารคอนแทคเซน็เตอร์ เป็นต้น และการพฒันาซอฟต์แวร์ดา้น Customer Relationship และเป็นผู้
ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของ บรษิัท บรษิัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“Softel”) ซึ่ง
ประกอบธุรกจิให้บรกิารดา้น Outsourced Contact Center โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 
120,048,000 บาท ใหแ้ก่ ISF Holding (“ธรุกรรม iSoftel”)  

2.2. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิัท เอส.เค. เมเนจเมน้ท์ แอนด์ ซพัพลาย จ ากดั (“SKM”) จ านวนไม่เกิน 
24,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 จากนายเอกพงศ์ โชตกิมาศ และเขา้ลงทุนในบรษิทั เอสเควี ยูนิตี้ ซพั
พลาย จ ากดั (“SKV”) จ านวนไม่เกนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 จากนายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา ทัง้นี้ 
SKM และ SKV ประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยบรษิทัฯ จะ
ช าระค่าตอบแทนรวมจ านวนไม่เกนิ 48,000,000 บาท ใหแ้ก่นายเอกพงศ์ โชตกิมาศ (“ธุรกรรม SKM และ 
SKV”)  

ทัง้นี้ รายละเอยีดการเขา้ลงทุนทัง้ 2 รายการ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3) 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งค านวณขนาดรายการได้
สงูสุด ในแต่ละรายการดงันี้ 

1) ธุรกรรม iSoftel  
- iSoftel ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 0.77 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
- Softel ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 3.55 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
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2) ธุรกรรม SKM และ SKV  
- SKM ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 1.16 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
- SKV ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 1.40 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 45.92 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
อย่างไรก็ด ีเมื่อพจิารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลงั 6 เดอืนจนถึงวนัที่ 29 เมษายน 2565 หกักบัขนาดรายการที่
บรษิทัฯ อยู่นระหว่างจะจดัส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์
ฯ เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการตามเกณฑต์ามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงานรอ้ยละ 6.88 
ซึง่ยงัไม่ถงึรอ้ยละ 15 จงึไม่เขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนั 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เน่ืองจากคู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 
เลขานุการบรษิทั 

ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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แบบรายงานการออกและจดัสรรห้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่  8/2565 เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate รวมถงึการก าหนดรายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ โดยคณะกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

1.  จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ก่อนการจดัสรรครัง้น้ี 

 ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมตัิการเพิม่ทุนและให้อ านาจ
คณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate รายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

  ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2565 ไดอ้นุมตักิารออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate ครัง้ที ่
1 ส่งผลใหหุ้น้เพิม่ทุนแบบ General Mandate คงเหลอืส าหรบัการจดัสรร รายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้เดมิ 
 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ 
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใิน
การซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อน
สทิธไิด ้

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

 32,360,360 โปรดพจิารณาหมายเหตทุี่
ระบุดา้นล่าง 

2. การออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุแบบ General Mandate (ครัง้ท่ี 2)  

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 
จองซือ้ 

และชาํระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ 
 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 
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จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 
จองซือ้ 

และชาํระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรบัการแปลง
สภาพ/ ใชส้ทิธขิองใบ
แสดงสทิธใินการซื้อหุน้
เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้
ประชาชน หุน้สามญั 

หุน้บุรมิสทิธ ิ
- - - - - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

6,001,712 - 28.00  โปรด
พจิารณา
หมายเหตทุี่

ระบุ
ดา้นล่าง 

หมายเหตุ:  

1. เมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
จ านวนรวมกนัไม่เกนิ 6,001,712 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (ซึ่งเมื่อพจิารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัทุกคราวแล้วรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุน
ช าระแล้วของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีติใหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป ให้แก่นัก
ลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บรษิัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง 
จ ากดั ซึง่นักลงทุนทัง้ 3 ราย เป็นทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง มแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอส าหรบัการจองซื้อหุน้ และมี
ศกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ โปรดพจิารณาประวตัิ คุณสมบตั ิของนัก
ลงทุนทัง้ 3 ราย ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

2. ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 3 รายเท่ากบั  28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็น
ราคาทีเ่ท่ากนัทุกรายโดยราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ซึง่อยู่ทีร่าคา 24.83 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี้ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 3 รายค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทั
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้
ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ ์ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่4 พฤษภาคม 
2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่7 เมษายน – 3 
พฤษภาคม 2565 ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักเท่ากบั 27.59 บาท 
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ลาํดบัท่ี วนัท่ี จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
1 3/5/2565 10,848,996 293,437,220 
2 29/4/2565 4,853,425 135,016,880 
3 28/4/2565 17,310,495 463,589,290 
4 27/4/2565 5,134,526 140,827,360 
5 26/4/2565 11,755,760 329,500,000 
6 25/4/2565 7,848,460 216,220,000 
7 22/4/2565 6,036,720 165,210,000 
8 21/4/2565 7,412,640 203,060,000 
9 20/4/2565 10,768,930 297,010,000 
10 19/4/2565 18,364,380 520,160,000 
11 18/4/2565 3,432,880 92,980,000 
12 12/4/2565 4,776,490 129,390,000 
13 11/4/2565 2,966,090 82,240,000 
14 8/4/2565 3,638,540 101,960,000 
15 7/4/2565 12,300,770 345,610,000 

 รวม 127,449,092 3,516,202,840 
ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 27.59 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 24.83 

 
โดยมจี านวนหุน้ของนักลงทุนทัง้ 3 รายทีไ่ดร้บัการจดัสรร แต่ละรายดงันี้ 
 รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ (ของทุนชาํระแลว้

ภายหลงัการเพ่ิมทุน) /1 
1 นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 937,545  0.07  
2 นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ 776,739  0.06  
3 บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั/2 4,287,428  0.31  
 รวม 6,001,712  0.44  

หมายเหตุ:    /1 ทุนช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน รวมการจดัสรรครัง้ที ่1 จ านวน  67,639,640 หุน้ดว้ย 
/2  บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั ถอืหุน้โดย (1) นายเกรยีงไกร ศรอีนันต์รกัษา ในสดัส่วนรอ้ยละ 84.0  (2) นางสาวแม

รี ่พานิชภกัด ีในสดัส่วนรอ้ยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกัษ์ จนัทร์เลศิเลขา ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.0  ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ใน iSoftel 

ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกา ศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั (รวมทัง้ที่มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ("ประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั") 
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3. ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นักลงทุนทัง้ 3 รายขา้งต้น ในส่วนที่
บรษิทัฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถงึ (1) การเขา้เจรจา 
ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายจดัสรร และจองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรรและจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว (2) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงักล่าวของนักลงทุนรวมทัง้
ดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยและมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบ
หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ นักลงทุนทัง้ 3 
ราย ในส่วนที่บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุดคลในวงจ ากัด (Private Placement) ของบรษิัทฯ 
ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

4. ก าหนดวนัใชส้ทิธจิองหุน้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เสนอขาย และวนัช าระเงินค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในกส่วนที่
บรษิัทฯ ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ของนักลงทุนทัง้ 3 ราย ใน
วนัที ่9 – 12 พฤษภาคม 2565 

2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีมเีศษของหุน้ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการปัดเศษหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ และจดัสรรในครัง้ถดัไป 

3. จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจดัสรรครัง้ต่อไป 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้เดมิ 
 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ 
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใิน
การซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อน
สทิธไิด ้

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- 
 

- 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

26,358,648  
- 

- 
- 
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4.  การกาํหนดสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทุน  

  ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว (Record date) ในวนัที ่ 

  ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในวนัที่  

5.  ความคบืหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

ไม่ม ี

6.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุน เขา้ลงทุนในกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าการลงทุน 
1. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 80 ในบรษิัท เอสเคว ี ยูนิตี้ ซพัพลาย จ ากดั (“SKV”) จากผู้ถอื
หุน้เดมิ 

26,251,285 

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 80 ในบรษิัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซพัพลาย จ ากดั 
(“SKM”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

21,748,716 

3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 25.01 ในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั (“iSoftel”) 
จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

120,048,000 

รวมทัง้สิน 168,048,001 

ทัง้นี้ บริษัทฯ  จะน าเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครัง้ มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น 
รายละเอียดการเขา้ลงทุนสามารถศกึษาเพิม่เติมในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของ บรษิัท 
สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) ใน “ธรุกรรม SKM และ SKV” และ “ธรุกรรม iSoftel”  

 

7. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ปัจจุบนับรษิัทฯ มแีผนธุรกิจทีจ่ะขยายการลงทุนในธุรกจิทีเ่สรมิสร้างกบั Ecosystem ของกลุ่มบรษิทั เพื่อขยาย
สนิคา้และใหบ้รกิาร การเขา้ถงึลูกคา้ การเพิม่พนัธมติร ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั ซึ่งบรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ 
เขา้ซื้อ SKV SKM และ iSoftel ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากเขา้ลงทุนใน SKV และ SKM คอืเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพของ
พนักงาน และลดค่าใชจ้่ายในดา้นทรพัยากรบุคคลใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อกีทัง้เพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการจดัหาและการ
จดัการทรพัยากรบุคคลแก่บรษิทัคู่คา้ใน Ecosystem ของบรษิทั ซึ่งการเขา้ท าธุรกรรมนี้ บรษิทัสามารถรวมศูนย์และเพิม่
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ประสิทธิภาพการให้บริการด้านจดัหาทรัพยากรบุคคล และน าเสนอเป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทศัน์ 7 
SMART  

การเขา้ลงทุนใน iSoftel จะท าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพและลดค่าใชจ้า่ยดา้นคอนแทคเซน็เตอร ์เช่น การรบัค ารอ้งเรยีน
ของลูกคา้ และการเรยีกเกบ็รบัช าระหนี้ของกลุ่มบรษิทั ซึ่งในปัจจุบนักลุ่มธุรกจิ Drop-off ของบรษิทัฯ จ านวนกว่า 12,000 
สาขา และการใหบ้รกิารปล่อยสนิเชื่อของบรษิทัฯ ในอนาคตจะมคีวามตอ้งการในการใชบ้รกิารคอลเซน็เตอรเ์ป็นจ านวนมาก 
ซึง่การเขา้ท าธุรกรรมนี้ บรษิทัฯ จะสามารถรวมศูนยก์ารใหบ้รกิารดา้นคอลเซน็เตอรใ์หเ้กดิการประหยดัต่อขนาดไดแ้ละเพิม่
ประสทิธภิาพการท างาน อีกทัง้เพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการด้านคอนแทคเซน็เตอร์ แก่บรษิัทคู่คา้ใน Ecosystem 
ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะสามารถน าเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสยัทศัน์ 7 
SMART ในส่วนของ SMART Factory และ SMART Office ใหแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกจิโลจสิตกิส ์การสื่อสาร 
(Telco) การธนาคาร การประกนัภยั และการตดิตามช าระหนี้ เป็นตน้ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน “ธรุกรรม SKM และ SKV” 
และ “ธรุกรรม iSoftel” ตามสารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัย)์   

ดงันัน้การออกหุน้เพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนจะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเขา้ซื้อธุรกจิ มี
เงนิทุนทีเ่พยีงพอในการเขา้ท าธุรกรรมขา้งต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ จะสามารถลดความเสีย่งทีเ่กดิ
จากความผนัผวนในตลาดเงนิ ซึง่จะช่วยส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถลดภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ 

 
 

8. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรส าหรบัปี ของก าไรสุทธิตามงบการเงนิ 
เฉพาะกจิการหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัก าหนดไวใ้น
แต่ละปี ทัง้นี้ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัการส ารองเงนิไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไว้เพื่อจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร หรอืเหมาะสม 

8.2 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัสทิธกิารจดัสรรหุน้ปันผล จะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลของบรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
 

9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- ไม่ม ี-  
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10. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

ลาํดบั ขัน้ตอนดาํเนินการ วนั เดือน ปี 
1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2565 มมีตอินุมตัใิหเ้สนอ

ขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุแก่บุคคลในวงจ ากดั 
4 พฤษภาคม 2565 

2. วนัทีเ่สนอขายและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 9 – 12 พฤษภาคม 2565 
3. วนัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน  14 วนั นับแต่วนัจองซื้อ

และช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
แลว้เสรจ็ 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 

เลขานุการบรษิทั 
ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 วนัท่ี  4 พฤษภาคม 2565 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 8/2565 ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตัวิาระทีส่ าคญั ดงันี้ 

ตามมติทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี  2565 ของบรษิัทเมื่อวนัที่  27 เมษายน 2565 ได้มมมีตอินุมตักิาร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
100,000,000 หุน้ มูลค่าทีไ่วหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.73 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั โดยทีป่ระชุมมมีตใิหค้ณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเต็ม
จ านวนหรอืบางส่วน เสนอขายเป็นครัง้คราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข
และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่8/2565 เมื่อวนัที ่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณา
แล้วมมีติอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที่ 2 โดยการออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลแบบเฉพาะจง
(Private Placement) จ านวน 6,001,712 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นัก
ลงทุนในวงจ ากดั (Private Placement) คดิเป็นมลูค่ารวม 168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิม่
ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งอยู่ทีร่าคา 24.83 บาทต่อ
หุน้ จ านวน  3  ราย ไดแ้ก่ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ (ของทุนช าระแลว้
ภายหลงัการเพ่ิมทุน)/1 

1 นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 937,545  0.07 
2 นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ 776,739  0.06  
3 บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั/2 4,287,428  0.31  
 รวม 6,001,712  0.44  

หมายเหตุ: /1 ทุนช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน รวมการจดัสรรครัง้ที ่1 จ านวน  67,639,640 หุน้ดว้ย 
/2     บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จ ากดั ถอืหุน้โดย (1) นายเกรยีงไกร ศรอีนันต์รกัษา ในสดัส่วนรอ้ยละ 84.0  

(2) นางสาวแมรี ่พานิชภกัด ีในสดัส่วนรอ้ยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกัษ์ จนัทร์เลศิเลขา ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 1.0  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน iSoftel 
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โดยนักลงทุนรายที่  1 – 2  เป็นบุคคลธรรมดา และนักรายลงทุนรายที่ 3 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมี
ศกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูม้แีละประสบการณ์เหมาะสม  หรอืศกัยภาพในการทีจ่ะเป็น
ประโยชน์หรือส่งเสรมิการด าเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชงิกลยุทธ์ (Strategic 
Shareholder) ในการนี้บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (ฉบับ
ประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ทัง้นี้ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอื ราคาตลาดส าหรบั
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 3 รายค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
ตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 
วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุน้ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวนัก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบั
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมรีาคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
เท่ากบั 27.59 บาท 

ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
1 3/5/2565 10,848,996 293,437,220 
2 29/4/2565 4,853,425 135,016,880 
3 28/4/2565 17,310,495 463,589,290 
4 27/4/2565 5,134,526 140,827,360 
5 26/4/2565 11,755,760 329,500,000 
6 25/4/2565 7,848,460 216,220,000 
7 22/4/2565 6,036,720 165,210,000 
8 21/4/2565 7,412,640 203,060,000 
9 20/4/2565 10,768,930 297,010,000 
10 19/4/2565 18,364,380 520,160,000 
11 18/4/2565 3,432,880 92,980,000 
12 12/4/2565 4,776,490 129,390,000 
13 11/4/2565 2,966,090 82,240,000 
14 8/4/2565 3,638,540 101,960,000 
15 7/4/2565 12,300,770 345,610,000 

 รวม 127,449,092 3,516,202,840 
ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก  15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 27.59 
90% ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 24.83 

 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2  

 

หน้าที ่3 จาก 9 

แต่อย่างใดก็ตาม บรษิัทฯ จะด าเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกบัก าหนด Silent Period  ของนัก
ลงทุนทัง้ 3 รายขา้งต้น ในกรณีที่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงั  7-15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่ีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาด โดยวนัเสนอขายวนัแรกคอืวนัที ่9 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อน
วนัแรกทีม่ีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวนัที ่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม  2565  ซึง่บรษิทัฯ 
จะค านวณและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

ในการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว คณะกรรมการของบรษิัท ได้
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นักลงทุน
ทัง้ 3 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ท าความดกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขายจดัสรร และจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จดัสรรและจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) ด าเนินการต่าง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงักล่าวของนักลงทุนรวมทัง้ดูแลการจดัส่งขอ้มูลและ
เปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึง่
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ นักลงทุน
ทัง้ 3 ราย ในส่วนที่บรษิัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุดคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ของบรษิทั ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้
 

2. วตัถปุระสงค์ เหตุผล และความจ าเป็นของการออกและจดัหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต 

บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุน เขา้ลงทุนในกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าการลงทุน 
1. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 80 ในบริษัท เอสเควี  ยูนิตี้ ซัพพลาย จ ากัด (“SKV”) 
จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

26,251,285 

2. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 24,000 หุน้ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 80 ในบรษิทั เอส.เค. เมเนจเมน้ท ์แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
(“SKM”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

21,748,716 
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รายละเอียดการลงทุน มูลค่าการลงทุน 
3. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 25,010 หุน้ หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 25.01 ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“iSoftel”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ 

120,048,000 

รวมทัง้สิน 168,048,001 

ทัง้นี้ บริษัทจะน าเงนิเพิม่ทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้มาใช้ตามแผนการเขา้ลงทุนขา้งต้น 
รายละเอยีดการเขา้ลงทุนสามารถศกึษาเพิม่เตมิในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์อง บรษิทั 
สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) ใน “ธรุกรรม SKM และ SKV” และ “ธรุกรรม iSoftel” 

3. หลกัเกณฑ ์วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจ ากดั 

บุคคลในวงจ ากดัต้องมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงของบรษิทั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ.21/2551  เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยงโยงกัน (ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
ทีเ่กีย่วโยง พ.ศ. 2546 

(1) เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศ กจ. 17/2551 

(2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบกาณ์ หรอืศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์หรอื
ส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั 

ในการนี้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้เพิม่ใหแ้ก่ นักลงทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการ
ลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ ดงันี้ 

รายช่ือนักลงทุน 
จ านวนท่ีได้รบัการ

จดัสรร 
คณุสมบติั 

(1) นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 937,545 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บรษิทั เอสเคว ียนูิตี้ ซพัพลาย 
จ ากัด ( “SKV”) นอกจากนี้ ด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูใน  SKM 

(2) นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ 776,739 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บรษิัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ 
แอนด์ ซพัพลาย จ ากดั (“SKM”) นอกจากนี้ด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูใน  SKV 

นักลงทุนรายที่ (1) – (2) เป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ใน SKV และ SKM และ/หรอืเป็นกรรมการและหรอื/ผูบ้รหิารใน SKV และ 
SKM ซึ่งประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารด้านการจดัการทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร ซึ่งจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์จาก
การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรพัยากรบุคคลใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อกีทัง้เพิม่
โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการจดัหาและการจดัการทรพัยากรบุคคลแก่บรษิทัคู่ค้าใน Ecosystem ของบรษิทั ซึ่งการ
เขา้ท าธุรกรรมนี้ บรษิทัสามารถรวมศูนย์และเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารด้านจดัหาทรพัยากรบุคคล และน าเสนอ
เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวสิยัทศัน์ 7 SMART 
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รายช่ือนักลงทุน 
จ านวนท่ีได้รบัการ

จดัสรร 
คณุสมบติั 

(3) บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั/1 4,287,428 เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (“ iSoftel”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (“Softel”) 

นักลงทุนรายที ่(3) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน iSoftel ซึง่ประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาโปรแกรมเกีย่วกบัการสื่อสารทางโทรศพัท์
ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  (Computer Telephony Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย ส าหรับการให้บริการ 
Computer Telephony Solution และการพฒันาซอฟต์แวร์ Customer Relationship และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
100 ของ Softel ซึง่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้น Outsourced Contact Center ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์จากการเพิม่
ประสทิธภิาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร ์เช่น การรบัค ารอ้งเรยีนของลูกคา้ และการเรยีกเก็บรบัช าระหนี้
ของกลุ่มบรษิัท อีกทัง้เพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ แก่บรษิัทคู่ค้าใน Ecosystem ของ
บริษัท ซึ่งบริษัทจะสามารถน าเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสยัทัศน์ 7 
SMART ในส่วนของ SMART Factory และ SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ การ
สื่อสาร (Telco) การธนาคาร การประกนัภยั และการตดิตามช าระหนี้ เป็นตน้ 

รวมทัง้ส้ิน 6,001,712  
หมายเหตุ: /1 บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จ ากดั ถอืหุน้โดย (1) นายเกรยีงไกร ศรอีนันต์รกัษา ในสดัส่วนรอ้ยละ 84.0  

(2) นางสาวแมรี ่พานิชภกัด ีในสดัส่วนรอ้ยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรกัษ์ จนัทร์เลศิเลขา ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 1.0  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน iSoftel 

โดยคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาฐานะทางการเงนิของนักลงทุนทัง้ 3 ราย มฐีานทางการเงนิที่
มัง่คัง่เพยีงพอส าหรบัการเขา้จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขายในครัง้นี้ 

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะช่วยให้บรษิทัมโีครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ข็งแกร่ง และสามารถเขา้ลงทุนในบรษิัท 
SKV SKM และ iSoftel โดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทั กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วย
ใหบ้รษิทั ไม่ต้องเพิม่ภาระหนี้สนิจากการกู้ยมืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทั ได ้ทัง้นี้ 
นักลงทุนทัง้ 3 รายขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงของบรษิทั และมไิดม้ส่ีวนร่วมในการบรหิารบรษิทั  

 
4. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคา 

ส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้นักลงทุนทัง้ 3 ราย จะใช้สทิธกิารจองซื้อหุน้สามญั
จ านวนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3 รวมไม่เกนิ 6,001,712 หุน้ ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดพ้จิารณา
ออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลจ ากัดแบบมอบอ านาจทัว่ไปในครัง้นี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเท่ากันทุกรายเท่ากับ 28.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทัง้นี้ เท่ากับ  
168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึง่อยู่ทีร่าคา 24.83 บาทต่อหุน้ 

โดย ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ”) หรอื ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์
ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้
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จะต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ 
ทจ. 72/2558 ซึ่งวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกบัวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ ราคาตลาดใน
การเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึง่
มรีาคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักเท่ากบั 27.59  

แต่อย่างใดกต็าม บรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้ข่าวใหท้ราบเกี่ยวกบัก าหนด Silent Period  ของ
นักลงทุนทัง้ 3 รายขา้งต้น ในกรณีทีร่าคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ทีม่กีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงั  7-15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่ีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาด โดยวนัเสนอขายวนัแรกคอืวนัที ่9 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อน
วนัแรกทีม่ีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวนัที ่11 เมษายน – 6 พฤษภาคม  2565  ซึง่บรษิทัฯ 
จะค านวณและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 
 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ท่ีเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน  

คณะกรรมการของบรษิทั ไดพ้จิารณาเงือ่นไขการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดัแลว้และเหน็ว่าการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว จะเป็นการเสนอขายใหแ้ก่  

(1) นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 
(2) นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ 
(3) บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั 
ซึ่งนักลงทุนทัง้ 3 รายเป็นผูม้ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มี

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศกัยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษัท อีกทัง้ ราคาจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนส าหรบัการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาออกและจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุ คคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้ นัน้ นักลงทุนทัง้ 3 รายจะใชส้ทิธจิอง
ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนดว้ยราคาทีไ่ม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งอยู่ทีร่าคา 24.83 
บาทต่อหุน้ โดยราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) หรือ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นจะต้องยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อนักลงทุนตามหลกัเกณฑ์ 
ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดงันัน้ ราคา
ตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 
2565 ซึง่มรีาคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักเท่ากบั 27.59 บาท 

นอกจากนี้ ปัจจุบนับรษิทัมแีผนธุรกจิทีจ่ะขยายการลงทุนในธุรกจิทีเ่สรมิสรา้งกบั Ecosystem ของ
กลุ่มบรษิทั เพื่อขยายสนิคา้และใหบ้รกิาร การเขา้ถงึลูกคา้ การเพิม่พนัธมติร ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัซึง่บรษิัท 
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จะน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครัง้นี้  เข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 
“ธุรกรรม SKV และ SKM” และ “ธุรกรรม iSoftel” ตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์
ของ บรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1)) ดงันัน้การออกหุ้นเพิม่ทุนเสนอขายให้แก่นัก
ลงทุนจะท าใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายในการเขา้ซื้อธุรกจิ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอในการเขา้ท าธุรกรรม
ขา้งต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบรษิทั จะสามารถลดความเสี่ยงทีเ่กิดจากความผนัผวนใน
ตลาดเงนิ ซึง่จะช่วยส่งผลใหบ้รษิทัสามารถลดภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ 

เมื่อคณะกรรมการของบรษิทั พจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิทัจะไดร้บัจาก
การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการ
บรษิทั จงึมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ (1) 
นายวิศธิสิทธิ ์ยอดปัญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จ ากัด โดยมี
ความเหน็ว่า การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่นักลงทุนทัง้ 3 ราย เงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 
 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนและความเป็นไปได้ของ
แผนการใช้เงินเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการของบรษิทั มคีวามเหน็ว่าบรษิทัจะสามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนทัง้หมดมาใช้
เป็นในการลงทุนใน เขา้ซื้อ SKV SKM และ iSoftel (รายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 2. วตัถุประสงค ์เหตุผล 
และความจ าเป็นของการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) รวมถงึ
แผนการใชเ้งนิของสารสนเทศฉบบันี้) โดยแผนธุรกจิดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทั ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจาก
การเพิม่ทุนในครัง้นี้ครบถ้วน บรษิัท จะมเีงนิเพยีงพอส าหรบัการเขา้ซื้อ SKV SKM และ iSoftel ตาม
แผนการลงทุนทีก่ าหนดไว ้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและลดค่าใชจ้่ายดา้นคอนแทคเซน็เตอร ์เช่น การรบัค า
ร้องเรยีนของลูกคา้ และการเรยีกเกบ็รบัช าระหนี้ของกลุ่มบรษิทั อีกทัง้เพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพ
ของพนักงาน และลดค่าใชจ้่ายในดา้นทรพัยากรบุคคลใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ 
 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  

คณะกรรมการของบรษิทั พจิารณาแล้วและมคีวามเหน็ว่า การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้จะท าให้บรษิทั สามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ และมี
แหล่งเงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการเขา้ลงทุนในธุรกจิตามแผนการลงทุน รวมทัง้เสรมิสรา้งให้บรษิทั มฐีาน
เงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทั 
รวมถงึการลงทุนในอนาคต ซึง่จะส่งผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทั ไดใ้นระยะยาว 
 

8. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศกัยภาพใน
การลงทุนของผู้ลงทุน 
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คณะกรรมการของบรษิทั ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการ
พจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูของ (1) นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา (2) นายเอกพงศ์ โชตกิมาศ (3) บรษิทั 
ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภาพ 
 

9. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั 

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  

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

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

=    (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 - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=    (27.59 บาทต่อหุน้) – (27.59 บาทต่อหุน้) 

(27.59 บาทต่อหุน้) 

= ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นการขายทีร่าคาสงูกว่า ราคาตลาด 

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=          จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

=               (6,001,712 หุน้)  

(1,367,919,799 หุน้) 

= รอ้ยละ 0.44 

9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
EPS ก่อนเสนอขาย 
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= 0.157 – 0.156 
                                 0.157 

= รอ้ยละ 0.44 

EPS ก่อน 0.157 บาทต่อหุน้ 
EPS หลงั 0.156 บาทต่อหุน้ 

ก าไรสุทธ ิ 213,600,000 บาท 
จ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้/1 1,361,918,087 หุน้ 
จ านวนหุน้เสนอขายในครัง้นี้  6,001,712  หุน้ 
จ านวนหุน้หลงัการเสนอขายในครัง้นี้  1,367,919,799 หุน้ 

หมายเหตุ: /1 จ านวนหุน้จ าหน่ายแลว้ รวมการจดัสรรครัง้ที ่1 จ านวน  67,639,640 หุน้ดว้ย 

บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์อง บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 

สบืเนื่องจากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั
ฯ”) เมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัริายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้  

1. การเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั (“iSoftel”) ดว้ยการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่
เกนิ 25,010 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.01 ใน iSoftel จาก บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จ ากดั (“ISF Holding”) ทัง้นี้ iSoftel 
ประกอบธุรกจิเป็นผูพ้ฒันาโปรแกรมเกีย่วกบัการสื่อสารทางโทรศพัทท์ีเ่ชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์ (Computer Telephony 
Integration หรอื CTI) ในประเทศไทย โดยมเีครื่องมอืทีไ่ดพ้ฒันาเองชื่อ iTool ส าหรบัการใหบ้รกิาร Computer Telephony 
Solution อาทเิช่น Inter Active Voice Response (IVR) และ การใหบ้รกิารคอนแทคเซน็เตอร ์ เป็นตน้  และการพฒันา
ซอฟตแ์วรด์า้น Customer Relationship และเป็นผูถ้อืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100 ของ บรษิทั บรษิทั ซอฟตเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (“Softel”) ซึง่ Softel ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้น Outsourced Contact Center โดยบรษิทัฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 120,048,000 บาทใหแ้ก่ ISF Holding (“ธรุกรรม iSoftel”)  

2. การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั เอส.เค. เมเนจเมน้ท ์ แอนด ์ ซพัพลาย จ ากดั (“SKM”) จ านวนไม่เกนิ 
24,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 จากนายเอกพงศ ์ โชตกิมาศ และเขา้ลงทุนในบรษิทั เอสเคว ี  ยนูิตี ้ซพัพลาย จ ากดั 
(“SKV”) จ านวนไม่เกนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 จากนายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา ทัง้นี้ SKM และ SKV ประกอบ
ธุรกจิเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนรวมจ านวนไม่เกนิ 
48,000,000 บาทใหแ้ก่นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ  (“ธรุกรรม SKM และ SKV”)  

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์
พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในแต่ละรายการ ดงันี้ 

1) ธุรกรรม iSoftel  
- iSoftel ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 1.96 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 
- Softel ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 3.55 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

2) ธุรกรรม SKM และ SKV  
- SKM ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 1.16 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
- SKV ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 1.40 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

แต่เมื่อรวมทัง้ 2 รายการขา้งต้นจะมขีนาดรายการสูงสุดรอ้ยละ 6.88 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน โดยเมื่อน า
ขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนย้อนหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตาม
สารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 45.92 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึง่เป็นเกณฑ์
ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ 
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จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอืแจง้
ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วนั นับแต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสม
ยอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึวนัที ่29 เมษายน 2565 หกักบัขนาดรายการทีบ่รษิทัฯ อยู่นระหว่างจะจดัส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ไปตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม 2565 นัน้ จะมขีนาดรายการ
ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานร้อยละ 6.88 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่ง
หนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนั ทัง้นี้ รายละเอยีดของธุรกรรมไดม้าซึง่ทรพัยส์นิปรากฎตามสิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 3 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจากคู่กรณีทีเ่กี่ยวขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

1.1 ธุรกรรม iSoftel 
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัต ิ

การเขา้ท าธุรกรรม iSoftel บรษิทัฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาซื้อขายหุน้กบั ISF Holding ภายในเดอืนพฤษภาคม 2565 และ
คาดว่าธุรกรรม iSoftel จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดอืนกรกฎาคม 2565 หรอืตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวขอ้งเห็นชอบร่วมกนั ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้สญัญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรอืได้รบัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดย
คู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายหุน้แลว้ 

 
1.2 ธุรกรรม SKM และ SKV 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัต ิ
การเขา้ท าธุรกรรม SKM และ SKV บรษิทัฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาซื้อขายหุน้กบั SKM และ SKV ภายในเดอืนพฤษภาคม 
2565 และคาดว่าธุรกรรม SKM และ SKV จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวขอ้ง
เหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบรูณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนั
หรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง และได้มกีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไวใ้น
สญัญาซื้อขายหุน้แลว้ 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 ธุรกรรม iSoftel  

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั (“ISF Holding”)   
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ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขาย รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นล าดบัสุดท้าย 
(Ultimate Shareholders) ของผูข้าย ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใด ๆ กบับรษิทัฯ 
และไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรม
ดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการที่
เกีย่วโยงกนั 

2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV  

บริษทั เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (“SKM”) 

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับบริษัทฯ  และไม่ ได้ เ ป็นบุคคล 
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่เขา้ขา่ย
เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

บริษทั เอสเควี  ยูนิต้ี ซพัพลาย จ ากดั (“SKV”) 

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : นายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับบริษัทฯ  และไม่ ได้ เ ป็นบุคคล 
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่เขา้ขา่ย
เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

3.2.1 ธุรกรรม iSoftel 

บรษิทัฯ จะการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 25,010 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.01 ใน iSoftel ทัง้นี้ 
รายละเอยีดของธุรกรรม iSoftel มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : หุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 
ใน iSoftel ซึง่ถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 100 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิัทฯ จะช าระค่าหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 120,048,000 บาท
ใหแ้ก่ ISF Holding 

วนัสุดท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
เหน็ชอบร่วมกนั 
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เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) บริษัท iSoftel และ Softel จดัโครงสร้างตามที่ตกลงกนัแล้ว
เสรจ็ก่อนการเขา้ท ารายการ  

2) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ iSoftel และ Softel เป็นที่
พงึพอใจแก่บรษิทัฯ 

3) เงื่อนไขบงัคบัก่อนอื่นๆ ตามปกตมิาตรฐานในสญัญาซื้อขาย
หุน้ 

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน iSoftel ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

                                                        
 

3.2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 24,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 ใน SKM และจะเขา้
ลงทุนในหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 80.0 ใน SKV ทัง้นี้ รายละเอียดของธุรกรรม SKM และ 
SKV มดีงันี้ 

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : - หุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
80.0 ใน SKM  

- หุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 8,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 
ใน SKV 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิทัฯ จะช าระราคาซื้อขายหุน้จ านวนไม่เกนิ 48,000,000 บาท
ใหแ้ก่นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ และนายวศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 

วนัสุดท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
เหน็ชอบร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ SKM และ SKV เป็นทีพ่งึ
พอใจแก่บรษิทัฯ 
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2) เงือ่นไขบงัคบัก่อนอื่นๆ ตามปกตมิาตรฐานในสญัญาซื้อขายหุน้ 
ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน SKM และ SKV ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ   โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

         
         

3.2 ขนาดของรายการ 

3.2.1 ธุรกรรม iSoftel 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องช าระในการเข้าท าธุรกรรม iSoftel จะมีจ านวนไม่เกิน 
120,048,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม iSoftel และ Softel ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ส าหรบั iSoftel ค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 1.96 และส าหรบั Softel ค านวณตามเกณฑ์
ก าไรสุทธ ิซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุดมจี านวนรอ้ยละ 3.55 ตามล าดบั 

iSoftel  

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
iSoftel  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  21.40 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  - 
หนี้สนิรวม 2,748.62  1.65 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  19.75 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 213.60  6.57 

การค านวณขนาดรายการ 
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Softel  

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Softel  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  63.38 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  - 
หนี้สนิรวม 2,748.62  5.88 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  57.51 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 213.60  30.31 

การค านวณขนาดรายการ 

 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

19.75 x 25.01%  
1,276.09 

0.39 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

6.57 x 25.01% 
213.60 

0.77 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

120.05 
6,136.53 

1.96 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพื่อช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ี
ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

57.51 x 25.01%  
1,276.09 

1.13 

เกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

30.31 x 25.01% 
213.60 

3.55 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 0.00 

6,136.53 

0.00 
(เนื่องจากเป็นบรษิทั
ย่อยรอ้ยละ 99.99 
ของ ISofttel) 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีอ่อก
เพื่อช าระราคาสนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 
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3.2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จะต้องช าระในการเขา้ท าธุรกรรม SKM และ SKV จะมจี านวนไม่เกิน 
48,000,000 บาท โดยขนาดรายการของ SKM และ SKV ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ที่ได้รบัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ก าไร
สุทธไิดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 1.16 และรอ้ยละ 1.40 ตามล าดบั 

SKM 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
SKM 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  66.32 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  - 
หนี้สนิรวม 2,748.62  49.37 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  16.95 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 213.60  3.10 

การค านวณขนาดรายการ 

 

SKV 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
SKV 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,136.53  50.13 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

(16.95x80.0%) 
1,276.09 

1.06 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

(3.10x80.0%) 
213.60 

1.16 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

21.75 
6,136.53 

0.35 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
SKV 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,661.22  - 
หนี้สนิรวม 2,748.62  42.05 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 450.60  - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,276.09  8.08 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 213.60  3.74 

การค านวณขนาดรายการ 

เมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยต์ามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 45.92 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการเนินงาน 
ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในการนี้ เน่ืองจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีโดยมสีารสนเทศอย่าง
น้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์และจดัส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับ
แต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากคู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

4.1 ธุรกรรม iSoftel  

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุ้นสามญัใน iSoftel จ านวนไม่เกนิ 25,010 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 25.01 ใน iSoftel ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั iSoftel มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ี่
มตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

(8.08x80.0%) 
1,276.09 

0.51 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

(3.74x80.0%) 
213.60 

1.40 

เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

26.25 
6,136.53 

0.35 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนที่
ออกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100  
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 
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ช่ือบริษทั บรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบ ระบบโอนสาย

อัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ 
ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธค์รบวงจร 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 4 ซอยเพชรเกษม 76 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขต
บางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 1 ธนัวาคม 2543 
ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 10,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 100,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

4.1.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย เกรยีงไกร ศรอีนันตร์กัษา 80,000 80.0 
2 นางสาว แมรี ่พานิชภกัด ี 15,000 15.0 
3 นาง สมศร ีศรอีนันตร์กัษา 5,000 5.0  

รวม 100,000 100.0 

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั iSoftel มกีรรมการ 1 คน ไดแ้ก่  

1) นาย เกรยีงไกร ศรอีนันตร์กัษา 

บรษิทัฯ จะมกีารแตง่ตัง้กรรมการเขา้ไปเป็นกรรมการผูแ้ทนตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

4.1.4 ขอ้มลูทางการเงนิของ iSoftel 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (งบฝ่ายจดัการ)  

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9.39 11.50 14.18 
ลูกหนี้การคา้ 2.96 1.82 3.40 
สนิคา้คงเหลอื 1.02 0.79 0.75 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 0.00 0.09 0.02 
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งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)   (งบฝ่ายจดัการ)  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 13.37 14.19 18.36 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  

เงนิฝากธนาคารประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั 0.60 0.60 0.60 
อุปกรณ์ - สุทธ ิ 0.62 1.70 2.45 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1.20 0.00 0.00 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 1.39     
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3.82 2.30 3.05 

รวมสินทรพัย ์ 17.19 16.50 21.40 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน  

เจา้หนี้อื่น 1.69 2.75 0.46 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 0.16 0.27 1.05 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.24 0.30 0.13 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  2.09 3.32 1.65 

รวมหน้ีสิน 2.09 3.32 1.65 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน 10.00 10.00 10.00 
ทุนเรยีกช าระแลว้ 10.00 10.00 10.00 
ก าไร       

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 1.00 1.00 1.00 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4.09 2.18 8.75 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15.09 13.18 19.75 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17.19 16.50 21.40 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 
รายได ้       

รายไดจ้ากการบรกิาร 14.63 14.94 14.43 
รายไดอ้ื่น 0.18 0.15 0.11 
รวมรายได้ 14.81 15.08 14.54 

ค่าใชจ้่าย       

ตน้ทุนการขายและบรกิาร 7.81 7.54 4.17 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 0.88 0.63 0.46 
ค่าใชจ้่ายในการบรกิาร 1.79 1.27 1.73 
รวมค่าใช้จ่าย 10.48 9.45 6.35 
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งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 4.32 5.63 8.19 
ตน้ทุนทางการเงนิ       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  4.32 5.63 8.19 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ -0.87 -0.87 -1.62 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 3.45 4.76 6.57 

4.2 ขอ้มลูบรษิทั Softel  

เมื่อธุรกรรม iSoftel เสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้ iSoftel ทางอ้อมผ่านการถอืหุน้ใน iSoftel จ านวนไม่
เกิน 25,010 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.01 (จากการที่ iSoftel ถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ทัง้นี้ ขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบั 
Softel มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.2.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั ซอฟตเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูล

โทรศพัท ์ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธค์รบวงจร 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 2 ซอยเพชรเกษม 76 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขต

บางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 8 พฤษภาคม 2540 
ทุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 10,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 100,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

4.2.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่29 เมษายน 2565  

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 99,990 99.99 
2 นาย เกรยีงไกร ศรอีนันตร์กัษา 5 0.01 
3 นางสาว แมรี ่พานิชภกัด ี 5 0.01 
 รวม 100,000 100.00 

 
4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั iSoftel มกีรรมการ 1 คน ไดแ้ก่  
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1) นาย เกรยีงไกร ศรอีนันตร์กัษา 

บรษิทัฯ จะมกีารแตง่ตัง้กรรมการเขา้ไปเป็นกรรมการผูแ้ทนตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

4.2.4 ขอ้มลูทางการเงนิของ Softel 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 61.72 25.93 35.33 
ลูกหนี้การคา้ 24.68 26.54 17.91 
งานระหว่างท า 0.01 0.00 0.73 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่   0.34 0.35 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 86.41 52.81 54.31 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  
เงนิลงทุนระยะยาว 0.10 0.10 0.00 
เงนิฝากธนาคารประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั 1.00 1.00 2.50 
อุปกรณ์ - สุทธ ิ 3.38 2.24 4.64 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2.79 0.00 0.00 
เงนิประกนัการเช่าสนิทรพัย ์ 3.56 3.56 1.93 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 10.83 6.91 9.07 

รวมสินทรพัย ์ 97.24 59.72 63.38 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน  

เจา้หนี้อื่น 5.30 7.50 2.40 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 1.49 2.07 2.61 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1.20 1.96 0.87 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  7.99 11.52 5.88 

รวมหน้ีสิน 7.99 11.52 5.88 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน 10.00 10.00 10.00 
ทุนเรยีกช าระแลว้ 10.00 10.00 10.00 
ก าไร       

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 1.00 1.00 1.00 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 78.24 37.20 46.51 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 89.24 48.20 57.51 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 97.24 59.72 63.38 
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งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 
รายได ้       

รายไดจ้ากการบรกิาร 112.38 110.98 91.72 
รายไดอ้ื่น 0.26 0.11 0.99 
รวมรายได้ 112.65 111.09 92.71 

ค่าใชจ้่าย       

ตน้ทุนการขายและบรกิาร 60.82 62.01 40.79 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 7.46 5.83 4.09 
ค่าใชจ้่ายในการบรกิาร 12.31 12.36 10.41 
รวมค่าใช้จ่าย 80.59 80.20 55.29 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 32.06 30.89 37.42 
ตน้ทุนทางการเงนิ       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  32.06 30.89 37.42 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ -6.44 -6.24 -7.11 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 25.62 24.65 30.31 

 

4.3 ธุรกรรม SKM  

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 24,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 ใน 
SKM ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั SKM มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.3.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บริษทั เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร  
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 145/1-2 หมู่ 4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู 

51000 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 31 ตุลาคม 2550 
ทุนจดทะเบยีน 1,500,00 บาท 
ทุนช าระแลว้ 1,500,00 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 30,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 50 บาท 
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4.3.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย เอกพงศ ์โชตกิมาศ 24,000 80.0 
2 นางสาว พชัรนิทร ์สทิธขินัแกว้ 3,000 10.0 
3 นางสาว ศศกิร กติมิา 3,000 10.0 
 รวม 30,000 100.0 

4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

ปัจจบุนั SKM มกีรรมการและผูบ้รหิาร 2 คน ไดแ้ก่  

1) นาย เอกพงศ ์โชตกิมาศ 

2) นาย วศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 

บรษิทัฯ จะมกีารแตง่ตัง้กรรมการเขา้ไปเป็นกรรมการผูแ้ทนตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

4.3.4 ขอ้มลูทางการเงนิของ SKM 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 0.84 9.32 9.44 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 20.26 26.72 19.59 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 4.13 3.63 5.25 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 25.24 39.67 34.28 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  
ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ สุทธ ิ 7.01 6.49 5.94 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8.00   5.00 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 3.03 21.08 21.11 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 18.04 27.57 32.04 

รวมสินทรพัย ์ 43.28 67.25 66.32 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน  

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 14.13 12.96 0.85 
เจา้หนี้เช่าซื้อส่วนทีจ่ะถงึก าหนดช าระในหนึ่งปี 0.44 0.44 0.44 
เจา้หนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิถงึก าหนดช าระใน

หนึ่งปี 
2.64 5.34 6.01 
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งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3.48 7.38 4.56 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  20.71 26.12 11.87 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
เจา้หนี้จากสถาบนัการเงนิ 9.37 26.01 37.11 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 1.10 0.76 0.40 
รวมหน้ีสิน ไม่หมุนเวียน 10.47 26.77 37.50 

รวมหน้ีสิน 31.17 52.89 49.37 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน 1.50 1.50 1.50 
ทุนเรยีกช าระแลว้ 1.50 1.50 1.50 
เงนิส ารองตามกฎหมาย     0.05 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยงัมไิดจ้ดัสรร 10.60 12.86 15.40 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12.10 14.36 16.95 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43.28 67.25 66.32 

 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 
รายได ้       

รายไดจ้ากการขายหรอืใหบ้รกิาร 138.28 182.11 178.09 
รายไดอ้ื่น 1.17 0.06 0.55 
รวมรายได้ 139.45 182.17 178.63 

ค่าใชจ้่าย       

ตน้ทุนขายหรอืการใหบ้รกิาร 122.32 161.13 161.36 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 1.52 3.50 1.86 
ค่าใชจ้่ายในการบรกิาร 10.59 12.17 8.85 
รวมค่าใช้จ่าย 134.43 176.80 172.07 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 5.02 5.37 6.56 
ตน้ทุนทางการเงนิ -2.01 -2.20 -2.83 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3.01 3.17 3.73 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ -0.67 -0.92 -0.64 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 2.34 2.25 3.09 

 

4.4 ธุรกรรม SKV 
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เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัหุน้จ านวนไม่เกนิ 8 ,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.0 
ใน SKV ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั SKV มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.4.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั เอสเคว ียนูติี ้ซพัพลาย จ ากดั  
ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร  
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 145/2 หมู่ 4 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู 51000 
วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 25 มถิุนายน 2555 
ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 1,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นทัง้หมด 10,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

4.4.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 เมษายน 2565  

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นาย วศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 8,000 80.0 
2 นางสาว พชัรนิทร ์สทิธขินัแกว้ 1,000 10.0 
3 นางสาว ศศกิร กติมิา 1,000 10.0 
 รวม 10,000 100.0 

4.4.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั SKV มกีรรมการและผูบ้รหิาร 2 คน ไดแ้ก่  

1) นาย วศิธสิทิธิ ์ยอดปัญญา 

2) นาย เอกพงศ ์โชตกิมาศ 
บรษิทัฯ จะมกีารแตง่ตัง้กรรมการเขา้ไปเป็นกรรมการผูแ้ทนตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

4.4.4 ขอ้มลูทางการเงนิของ SKV 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2.38 0.66 6.25 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 18.01 12.82 21.64 
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งบแสดงฐานะการเงิน   31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 3.14 2.36 3.21 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 23.53 15.84 31.10 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  
ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ สุทธ ิ 1.50 1.22 0.95 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6.90 8.55 17.00 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 5.05 6.49 1.08 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 13.45 16.25 19.03 

รวมสินทรพัย ์ 36.98 32.09 50.13 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน  

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 3.87 2.83 1.77 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2.58 3.16 5.98 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2.43 1.73 1.50 
ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายใน

หนึ่งปี 
0.25 0.25 0.25 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  9.13 7.97 9.49 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

เจา้หนี้จากสถาบนัการเงนิ 22.27 18.74 32.23 
เจา้หนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 0.76 0.55 0.32 
รวมหน้ีสิน ไม่หมุนเวียน 23.03 19.28 32.55 

รวมหน้ีสิน 32.16 27.25 42.05 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนจดทะเบยีน 1.00 1.00 1.00 
ทุนเรยีกช าระแลว้ 1.00 1.00 1.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยงัมไิดจ้ดัสรร 3.77 3.79 6.98 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย 0.05 0.05 0.10 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4.82 4.84 8.08 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 36.98 32.09 50.13 

 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 
รายได ้       

รายไดจ้ากการขายหรอืใหบ้รกิาร 100.27 83.69 131.46 
รายไดอ้ื่น 0.56 0.70 2.28 
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งบก าไรขาดทุน  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  
(หน่วย : ล้านบาท)  (ตรวจสอบ)   (ตรวจสอบ)  (งบฝ่ายจดัการ) 

รวมรายได้ 100.83 84.39 133.74 
ค่าใชจ้่าย       

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 92.10 76.87 120.08 
ค่าใชจ้่ายในการบรกิาร 7.55 6.78 6.93 
รวมค่าใช้จ่าย 99.66 83.64 127.01 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 1.18 0.74 6.73 
ตน้ทุนทางการเงนิ -1.04 -0.72 -2.11 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  0.14 0.02 4.62 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ -0.07   -0.88 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบัปี 0.07 0.02 3.74 

 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

5.1 ธุรกรรม iSoftel  

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกนิ 120,048,000 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตาม
ขอ้ 3.2.1 โดยบรษิทัฯ จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใต้
สญัญาจองซื้อหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง 
ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาจองซื้อหุน้แลว้ 

5.2 ธุรกรรม SKM และ SKV  

 มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกนิ 48,000,000 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตามขอ้ 
3.2.2 โดยบรษิทัฯ จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญา
ซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรอืได้รบัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง และได้มกีารด าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายหุน้แลว้ 

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

มูลค่าของสนิทรพัย์ทีบ่รษิทัฯ จะไดม้าจากการเขา้ท าธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมมีลูค่าเท่ากนักบัมลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามขอ้ 5.  

 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

7.1 ธุรกรรม iSoftel  
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เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายทีบ่รษิทัฯ และคู่กรณีไดเ้จรจาตก
ลงร่วมกนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก าหนดราคาซื้อขายดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow โดยอ้างองิจากผลประกอบการ
ในอดตี และประมาณการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต และดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติอ่หุน้ (PE Multiple Approach) 
ซึ่งในปี 2564 มกี าไรสุทธริวม 2 บรษิัทเท่ากบั 36.9 ล้านบาท ซึ่งสามารถประเมนิมูลค่ายุติธรรมของ iSoftel อยู่ระหว่าง 
466.3 ถงึ 584.0 ลา้นบาท 

7.2 ธุรกรรม SKM และ SKV 

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายทีบ่รษิทัฯ และคู่กรณีไดเ้จรจาตก
ลงร่วมกนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก าหนดราคาซื้อขายดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow ตัง้แต่ 2565 -  2571 โดยอา้งองิ
จากผลประกอบการในอดตี และประมาณการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต  โดยอา้งองิจากงบการเงนิและประกอบการในอดตี 
ก าหนดให้มอีตัราการเติบโตของรายได้ ปีละร้อยละ 25 – 27 ในช่วง 5 ปี แรก จากนัน้ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3 ในส่วนของ
ค่าใชจ้่ายหลกั ก าหนดใหใ้นส่วนของค่าใชจ้่ายแปรผนัมอีตัราส่วนต่อรายไดเ้ท่ากบัอตัราส่วนในปี 2564 ซึ่งสามารถประเมนิ
มลูค่ายุตธิรรมของ SKM และ SKV รวมทัง้หมดอยู่ระหว่าง 74.5 ถงึ 110.9 ลา้นบาท 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

8.1 ธุรกรรม iSoftel 

 บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• เพิม่ประสทิธภิาพและลดค่าใชจ้่ายดา้นคอนแทคเซน็เตอร ์(Contact Center) เช่น การรบัค ารอ้งเรยีนของ
ลูกคา้ และการเรยีกเกบ็รบัช าระหนี้ของกลุ่มบรษิทั ซึง่ในปัจจุบนักลุ่มธุรกจิ Drop-off ของบรษิทัฯ จ านวน
กว่า 12,000 สาขา และการให้บรกิารปล่อยสนิเชื่อของบรษิัทฯ ในอนาคตจะมคีวามต้องการในการใช้
บรกิารคอลเซน็เตอรเ์ป็นจ านวนมาก ซึ่งการเขา้ท าธุรกรรมนี้ บรษิทัฯ จะสามารถรวมศูนยก์ารใหบ้รกิาร
ดา้นคอลเซน็เตอร์ใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาดได้และเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ดว้ยเทคโนโลยขีอง 
iSoftel และความเชีย่วชาญดา้นการใหบ้รกิารคอนแทคเซน็เตอรข์อง Softel  

• เพิม่แหล่งทีม่าของรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และเพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการดา้นคอนแทคเซ็น
เตอร์ แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถน าเสนอและรวมศูนย์การ
ใหบ้รกิารนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวสิยัทศัน์ 7 SMART ในส่วนของ SMART Factory และ 
SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจสิติกส์ การสื่อสารและโทรคมนาคม การ
ธนาคาร การประกนัภยั และการตดิตามช าระหนี้ เป็นตน้ 

• เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสินทรพัย์ ผลก าไร และกระแสเงินสดให้แก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

8.2 ธุรกรรม SKM และ SKV 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 
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• เพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพของพนักงาน และลดค่าใชจ้่ายในดา้นทรพัยากรบุคคลใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ 
ดว้ยประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการจดัหาและการจดัการทรพัยากรบุคคลของ SKM และ SKV  

• เพิม่แหล่งทีม่าของรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และเพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการจดัหาและการจดัการ
ทรพัยากรบุคคลแก่บรษิทัคู่คา้ใน Ecosystem ของบรษิทัฯ ซึง่การเขา้ท าธุรกรรมนี้ บรษิทัฯ สามารถรวม
ศูนย์และเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารด้านจดัหาทรพัยากรบุคคล และน าเสนอเป็นหนึ่งใน Business 
Solutions ตามวสิยัทศัน์ 7 SMART  

• เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสินทรพัย์ ผลก าไร และกระแสเงินสดให้แก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

9.1 ธุรกรรม iSoftel 

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดที่จะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  
มาใช้ในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ทุน 
(F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

9.2 ธุรกรรม SKM และ SKV 

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดที่จะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ซึง่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัไิปเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 มาใชใ้นการ
เขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ที่
ส่งมาดว้ย 1) สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 

 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าท าธุรกรรม  iSoftel และธุรกรรม SKM และ SKV 
เน่ืองจากพจิารณาแลว้ เหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว และเกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรม
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้ 

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกตา่งจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบใุนขอ้ 10 ขา้งตน้  
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บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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