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SABUY 033/2565 

วนัที ่24 มถิุนายน 2565 

เรือ่ง การได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในบรษิัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทย
แลนด)์ จ ากดั บรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั และบรษิทั เรดเฮา้ส ์ดจิทิลั จ ากดั การเพิม่ทุนจดทะเบยีน การออก
และเสนอขาย SABUY-W2 ชุดใหม่ การแต่งตัง้กรรมการใหม่ และการเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมู
นิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  
กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั และบรษิทั เรดเฮา้ส ์ดจิทิลั จ ากดั 

3. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

4. สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน ) 
ใหแ้ก่ ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

5. สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน ) 
ใหแ้ก่ MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

6. สารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

7. สรุปรายละเอยีดส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม ่

 

ด้วยบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่  
12/2565 เมือ่วนัที ่23 มถิุนายน 2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. มมีติให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนในบรษิัท  
ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทั โดยสบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2565 เมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“iSoftel”) และบรษิทั ซอฟตเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“Softel”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.01 โดยการเขา้ซื้อ
หุน้สามญัของ iSoftel (ซึ่งถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 99.99) จ านวนไม่เกนิ 25,010 หุน้ จากบรษิัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง 
จ ากัด (“ ISF Holding”) และบริษัทจะช าระค่าหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ให้แก่   
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ISF Holding จ านวนไม่เกนิ 120,048,000 บาท ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัเลง็เหน็ถงึผลประโยชน์และ
ความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัและ iSoftel จงึมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเขา้ลงทุนใน iSoftel ดงันี้ 

1.1 บริษัทมีจะเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนใน iSoftel จากร้อยละ 25.01 เป็นร้อยละ 51.00 หรือ 
คดิเป็นจ านวน 51,000 หุน้ และ 

1.2 บริษัท และ iSoftel จะเปลี่ยนวิธีการเข้าลงทุน จากเดิมที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามญัของ iSoftel  
(ซึง่ถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็นการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบรษิทัจะซื้อและรบั
โอนกจิการทรพัยส์นิและหนี้สนิทัง้หมดจาก ISF Holding (ปัจจุบนั ISF Holding ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ใน iSoftel 
และถอืหุน้โดยออ้มใน Softel ผา่น iSoftel)  

ทัง้นี้ ในการจะซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding จะมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) ISF Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF Holding ซึ่งประกอบดว้ย หุน้สามญัของ iSoftel 
ที ่ISF Holding ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ iSoftel และหุน้สามญัของ 
Softel ซึง่ iSoftel ถอือยูใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Softel ใหแ้ก่บรษิทั 

2) บรษิทัจะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 8,742,857 หุน้ ใหแ้ก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 
244,800,000 บาท  

รายการดงักล่าวขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของบรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยการช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัจ านวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 
บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 6.51 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่
ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทั สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 โดยรวมขนาดรายการไดม้า
ซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 57.62 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 
ซึง่จากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์
ของบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขออนุมตัิการเข้าท า
รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รบัมติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นบัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
และบรษิทั ซอฟตเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. 

2. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการเขา้ลงทุนในหุน้สามญั
ของลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั (“MKO”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ 
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MKO และจะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของลงทุนใน บรษิทั เรดเฮา้ส ์ดจิทิลั จ ากดั (“RH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ RH โดยบรษิทัจะซื้อและรบัโอนกจิการทรพัย์สนิและหนี้สนิทัง้หมดจาก บรษิทั อุ๊ปส ์
มเีดยี โฮลดิง้ จ ากดั (“MKO Holding”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่เป็นโครงสรา้งในการรองรบัการท าธุรกรรมทีบ่รษิทั
ฯ จะเขา้ลงทุนใน MKO และ RH 

รายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไป โดยการช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ดว้ยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 
99,999,984 บาท คดิเป็นการค านวณขนาดรายการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 1.52 ตามเกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์
ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 อย่างไรกต็ามเมื่อรวม
ขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 57.62 ตามเกณฑ์
ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่
31 มนีาคม 2565 ซึง่จากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการ
ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และขอ
อนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึง่ตอ้งไดร้บัมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี  

รายละเอยีดการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์
ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) กรณีการเขา้ลงทุนในบรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั และบรษิทั เรดเฮา้ส ์
ดจิทิลั จ ากดั สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2. 

3. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิการเปลีย่นแปลงวธิกีารช าระ
ราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ AIT ครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ซึง่ตามทีท่ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนใน 
บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) อนุมตักิารเขา้ซื้อหุน้สามญั และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ของ AIT จากนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ
(“นายอานนท์ชยั”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT โดยซื้อหุน้สามญัจ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของ
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ของ AIT ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท รวมมลูคา่ 212,400,000 บาท และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 
จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิัทฯ เขา้
ลงทุนใน AIT บรษิทัฯ จะมสีทิธใินการแปลงสภาพ AIT-W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ดงักล่าวกบั AIT ในราคาใชส้ทิธิ
หน่วยละ 2 บาท รวมเป็นเงนิ 280,000,000 บาท ดงันัน้ หากบรษิทัฯ มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-
W2 จ านวน 140,000,000 หน่วย ทัง้จ านวน การเขา้ลงทุนใน AIT ของบรษิทัจะมมีลูค่าขนาดรายการทัง้สิน้ 989,400,000 
บาท ซึ่งรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ  ตามประกาศรายการไดม้าและจ าหน่ายไป 
และเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศ คณะกรรมการการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
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จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิแล้ว และที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 
2565 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ซือ้หุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึง่เป็นรายการไดม้าดว้ยทรพัยส์นิ และรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

2) อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ของ AIT 
ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาที่
ออกเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ ทจ. 
72/2558”) (โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน ้ าหนักย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นายอานนทช์ยัเพื่อเป็น
ค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ – 18 กุมภาพนัธ์ 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึ่งเท่ากบั 30.6413 
บาทต่อหุน้) โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ นายอานนท์ชยั จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่รวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั
ดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และต่อมา
บรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าวใหน้ายอานนท์
ชยั ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 แลว้ ตัง้แต่วนัที ่12 มถิุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

เมือ่วนัที ่13 มถิุนายน 2565 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการรบัโอนหุน้สามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั และช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 
7,518,584 หุน้ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เพือ่ตอบแทนเฉพาะในส่วนของการรบัโอนหุน้สามญัของ AIT เรยีบรอ้ยแลว้ อยา่งไร
ก็ตาม ในส่วนของการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เพื่อช าระค่าตอบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 บรษิัทฯ 
ไดร้บัแจง้จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ถงึเหตุขดัขอ้งทีบ่รษิทัฯ ไม่อาจจดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นการ
ช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได้โดยนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัให้ความเหน็ว่า ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะเป็นสทิธเิรยีกรอ้ง แมว้่าจะมรีาคาซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสามารถ
ซื้อขายเปลี่ยนมอืได ้แต่ยงัไม่มคีวามแน่นอนว่าจะมกีารใชส้ทิธหิรอืไม่ จงึไม่อาจรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระค่าหุ้ นเป็น
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ไดจ้นกว่า ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จะถูกใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ฝ่ายบรหิาร
จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้ธุรกรรมของบรษิัทฯ สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขดั และไม่ต้องรอจนถึงก าหนด
ระยะเวลาการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเปลีย่นแปลงวธิกีารช าระเงนิในส่วน
ของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนท์ชยั จากเดมิที่ใชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ เป็นวธิกีารช าระราคาเป็นเงนิสด  

ทัง้นี้ เนื่องจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั โดยใชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึตอ้งน าเสนอต่อ
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัเิปลีย่นแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นเงนิสด 

4. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิการยกเลกิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 
(SABUY-W2) ชุดเดมิ และมมีตอินุมตัใิหค้วามเหน็ชอบการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม ่
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ตามทีท่ีป่ระชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 มมีติ
อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม”) จ านวนไม่เกิน 
508,551,983 หน่วย แบบไม่คดิมลูค่า โดยก าหนดจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights 
Offering) ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุน้ใหปั้ดทิง้) ในกรณี
ที่มเีศษของใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดเดมิ เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งต้น ให้ปัดเศษ
ดงักล่าวทิ้งทัง้จ านวน ทัง้นี้ บรษิัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธิได้รบัใบส าคญัแสดงสทิธิ  SABUY-W2 ชุดเดิม 
(Record Date) ใน วนัที ่5 สงิหาคม 2565 และก าหนดใหใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ จ านวน 1 (หนึ่ง) หน่วย 
สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัได ้1 (หนึ่ง) หุน้ (ทัง้นี้ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ ราคา
ใชส้ทิธหิุน้ละ 5 บาท นัน้  

เนื่องจากปรากฏต่อบรษิทัว่ามขีอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคในการยื่นขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วตามมติที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในบางส่วนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ท าใหส้่งผลกระทบต่อ
การเขา้ลงทุนในธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นการน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ไปช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้
ลงทุน และส่งผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหากบรษิทัด าเนินการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 
ชุดเดมิ บรษิทัจงึมคีวามประสงค์ที่จะยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ จ านวน 
508,551,983 หน่วยทัง้จ านวน และยกเลิกวนัก าหนดรายชื่อผู้มสีทิธิได้รบัใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดเดมิ 
(Record Date) ซึง่ก าหนดไวใ้นวนัที ่5 สงิหาคม 2565  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวามประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่”) 
แทนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ ทีเ่สนอใหม้กีารยกเลกิขา้งตน้ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อเตรยีมความพรอ้ม และเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามยดืหยุ่นทาง
การเงนิในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ เมื่อมกีารใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม ่ 

โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวน 616,428,376 หน่วย 
แบบไม่คิดมูลค่า โดยก าหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้สามญัเดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(หากมเีศษหุน้ใหปั้ดทิง้) ในกรณีทีม่เีศษของ 
SABUY-W2 ชุดใหม ่เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งตน้ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน และบรษิทั
ฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ในวนัที ่2 กนัยายน 
2565 และก าหนดใหใ้บส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม ่จ านวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทั ได ้1 (หนึ่ง) หุน้ (ทัง้นี้ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 5 บาท 

รายละเอยีดใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
(Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม ่ปรากฏตามสรุปรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุน สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 

อนึ่ง เมื่อบรษิทัยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ และด าเนินการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ดัสรรเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดง
สทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ จะไม่เกนิร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งบรษิทัจะน าเสนอ
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วาระเกี่ยวกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในวาระที่ 4.7 และวาระจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
SABUY-W2 ชุดใหมใ่นวาระที ่4.9  

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ขอเสนอใหม้อบอ านาจให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาในการ  

1) ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 
ชุดใหม่ รายละเอยีดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-
W2 ชุดใหม ่อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม ่ระยะเวลาในการใชส้ทิธ ิวนัสิน้สุดการใชส้ทิธ ิ 

2) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดง
สทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม่ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  SABUY-W2  
ชุดใหม ่และการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม ่เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ  

3) มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม ่ในครัง้นี้  

5. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการ
ตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัทัง้หมดจ านวน 555,005,265 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทซึง่ไดแ้ก่ 

1) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดเดมิ จ านวน 
508,551,983 หุน้ 

2) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกส าหรบัจดัสรรใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ 
AIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จ านวน 17,592,920 หุน้ 

3) หุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 28,860,362 หุน้ 

อนึ่ง ในการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัจะไมร่วมถงึหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพือ่รองรบัการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงันี้ 

1) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) จ านวน 34,155,210 หุน้  

2) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อ ย  
ครัง้ที ่1 จ านวน 9,407,134 หุน้  

3) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  
ครัง้ที ่2 จ านวน 8,327,681 หุน้  
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4) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  
ครัง้ที ่3 จ านวน 40,000,000 หุน้  

6. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบรษิทั ดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท (หนึ่งพนัห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่น
สามพนัเจด็รอ้ยหกสบิบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,523,053,760 หุน้ (หนึ่งพนัห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่น
สามพนัเจด็รอ้ยหกสบิหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 1,523,053,760 หุน้ (หนึ่งพนัห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่น
สามพนัเจด็รอ้ยหกสบิหุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้ ( - )” 

7. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทอีกจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เนื่องจากบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเขา้ลงทุนในธุรกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั 
รวมทัง้เพือ่เป็นการรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 ชุดใหม ่และเพือ่รองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) รายละเอยีดการเพิม่ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 
3 

8. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,249,389,341 บาท (สองพนัสองรอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นสามแสน
แปดหมืน่เกา้พนัสามรอ้ยสีส่บิเอด็บาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,249,389,341 หุน้ (สองพนัสองรอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นสามแสน
แปดหมืน่เกา้พนัสามรอ้ยสีส่บิเอด็หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 2,249,389,341 หุน้ ((สองพนัสองรอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นสามแสน
แปดหมืน่เกา้พนัสามรอ้ยสีส่บิเอด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ  - หุน้ ( - )” 
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9. มมีตใิหค้วามเหน็ชอบและใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
จ านวน 726,335,581 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี้ 

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยนายอานนท์ชยัจะช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนด้วยเงินสด  
แทนการช าระดว้ยใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 
ไดม้มีตอินุมตั ิ

ทัง้นี้ การขอใหค้วามเหน็ชอบด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ดงักล่าว  
เป็นการขอใหค้วามเหน็ชอบทีส่บืเนื่องมาจากเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ กล่าวคอื 

1. การที่บรษิัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จาก 
นายอานนทช์ยั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ AIT และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จากหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
เป็นเงนิสด 

2. เนื่องจากบรษิัทฯ จะมกีารเขา้ท าธุรกรรมลงทุนในหุ้นของบรษิัทต่างๆ เพิม่เติม และจะช าระ
ค่าตอบแทนการเข้าลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ดงักล่าวเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบยีน โดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ ออกก่อนเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 136 ก าหนดไว้ บรษิัทฯ จงึต้องลดทุนจด
ทะเบยีน โดยการตดัหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกส าหรบัการจดัสรรใหแ้ก่นายอานนท์ชยั เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั จ านวน 17,592,920 หุ้น ออกก่อน และด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน
ดงักล่าวกลบัเขา้มาใหม่ 

ทัง้นี้  หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 17,592,920 หุ้น เป็นจ านวนที่คงเหลือจากหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
25,111,504 หุน้ ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัจิดัสรรให้แก่นาย
อานนท์ชยั เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อหุ้น AIT และใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชยั และบริษัทได้
ด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 7,518,584 หุน้ เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อหุน้ AIT และด าเนินการจดทะเบยีน
เพิม่ทุนช าระแล้วจ านวน 7,518,584 บาท กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แล้ว เมื่อวนัที ่13 มถิุนายน 2565 อย่างไรกต็าม 
บรษิทัฯ ยงัมไิดด้ าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 17,592,920 หุน้ เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัดงักล่าว ยงัไดม้มีตกิ าหนดราคาเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนไวท้ีร่าคาหุน้ละ 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิทัตามประกาศ ทจ. 72/2558 และบรษิทัไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้
ทีม่สี่วนไดเ้สยีเรยีบรอ้ยแลว้ และบรษิทัยงัไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัดงักล่าว ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 แลว้ ตัง้แต่วนัที ่12 มถิุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

อยา่งไรกต็าม ในการขอใหค้วามเหน็ชอบด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
ค านวณราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นายอานนทช์ยัใหม่ โดยเมื่อบรษิทัฯ ค านวณจาก
ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
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ของบรษิทั ให้แก่ นายอานนท์ชยั ในครัง้นี้ คอื ระหว่างวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ถงึวนัที่ 22 มถิุนายน 2565 ราคาถวั
เฉลี่ยถ่ วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคา เท่ ากับ  21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่นายอานนท์ชยัดงักล่าวขา้งต้น ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะสัง่รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 
บรษิทัมหีน้าทีห่า้มมใิหน้ายอานนทช์ยัขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นายอานนท์ชยัจงึจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค า
ขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 
(และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศหลกัเกณฑก์ารขอให้รบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนฯ”) 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่ISF Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมด
ของ ISF Holding ใหแ้ก่บรษิทั  

3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO Holding จะท าการโอนกิจการ
ทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่บรษิทั  

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ ISF  Holding และ MKO Holding ดงักล่าวขา้งต้น เป็นการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของ
บรษิทัจะมมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอ
ขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แล้ว บรษิทัจะต้องได้รบัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่  ISF  Holding และ MKO Holding 
ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั
ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทให้แก่ MKO Holding คอื ระหว่างวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ถึง 22 มถิุนายน 2565 ซึ่งมรีาคา
เท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

http://www.setsmart.com/
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นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF  Holding และ MKO Holding ดงักล่าวขา้งตน้ 
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบรษิัทก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน บรษิทัมหีน้าทีห่า้มมใิห ้ISF  Holding และ MKO Holding ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) 
โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน MKO Holding จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ประกาศหลกัเกณฑก์ารขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนฯ 

รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF  Holding และ MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ดงักล่าวขา้งต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ ISF Holding และ MKO Holding  ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) สิง่
ทีส่่งมาดว้ย 4 และ 5 

4) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ซึ่งออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 
ชุดใหม่ โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 5 หุน้เดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ (ในการ
ค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตาม
อตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมี
อตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้  

5) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระ
แล้วของบรษิทัฯ) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรอืบางส่วนกไ็ด ้โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  
จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้
ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
กจ. 17/2551 เรือ่งการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพใน
การลงทุนได้จรงิ รวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) นี้จะตอ้งไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 

โดยขอเสนอให้มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ 
รวมถงึแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวขา้งตน้ เชน่  

1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั การเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
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2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็น
ครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ที่
เกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

3) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระคา่หุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

4)  การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ เป็นครัง้เดยีว
หรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจดัสรร การช าระราคา รวมถงึเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

5) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การ
ช าระคา่หุน้ รวมถงึเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

6) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามขอ้ (1) ถงึ 
(5) และ  

7) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนตามขอ้ (1) ถงึ (5) ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ ง
ประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) 
ถงึ (5)  

10. มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ดงันี้ 

1) บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั  เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ส าหรบักรณีการเขา้ลงทุนใน 
iSoftel และ Softel  

2) บรษิทั อวานการด์ แคปปิตอล จ ากดั  เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ส าหรบักรณีการเขา้ลงทุนใน 
MKO และ RH  

เนื่องจากการให้ความเหน็ชอบการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบรษิทัจะซื้อและรบัโอนกจิการ
ทัง้หมดจาก ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทั และการให้ความเหน็ชอบการเขา้ลงทุนใน MKO 
และ RH  โดยบรษิทัจะซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ซึง่ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ซึง่ทัง้ 
2 รายการ เป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิโดยมขีนาดรายการซึ่งมมีูลค่ารวมมากกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี  
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11. อนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการและการแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ นายจุตพินัธุ์ มงคล
สุธ ีเป็นกรรมการ และนายแพทยฆ์นัท ครุฑกูล เป็นกรรมการอสิระ ซึ่งทัง้สองท่านไดผ้่านการพจิารณาคุณสมบตัจิาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นที่เรยีบร้อย และมคีุณสมบัติที่เหมาะสม สมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ภายหลงัการอนุมตัจิะท าใหบ้รษิทัฯ มกีรรมการ 9 ท่าน 

12. มมีติอนุมตัิก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565  ) Record 
Date) ก าหนดวนั เวลา และสถานที่จดัการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 และก าหนดวาระการประชุม โดย
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 (Record Date) ในวนัที ่8 กรกฎาคม 
2565 และก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของ
บรษิทัฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยก าหนด
วาระการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนในบรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทัซอฟต์
เทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนในบรษิัท อุ๊ปส์ เน็ตเวริค์ จ ากดั และบรษิัท เรดเฮ้าส์ ดิจิทลั 
จ ากดั ซึง่ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวธิีการช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 
จากผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัท ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของบรษิทั  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัยิกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั
ให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดมิ 
และอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม ่ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัโดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทั 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษิทัโดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทั 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธเิพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

10.1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
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10.2 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

10.3 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement)  

10.4 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 
ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม ่

10.5 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัเิพิม่จ านวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการใหมข่องบรษิทัฯ  

วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ ในการเสนอวาระต่างๆ ขา้งต้นต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ของบรษิัทอยู่ภายใต้
เงือ่นไขดงันี้ 

1) ในการเสนอวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากมีวาระที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกนัวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ จะถอืว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมคีวามเกี่ยวเนื่องกนั 
และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รบัการอนุมตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความ
เกีย่วเนื่องกนั และเป็นเงือ่นไขซึง่กนัและกนั กบัวาระซึง่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

2) แม้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะมมีติอนุมตัิวาระที่ 2 แล้วก็ตาม บรษิัทจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ต่อเมื่อที่
ประชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ISF Holding มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั รวมถงึการ
เข้าท าสญัญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จ าเป็น และ/หรอืเกี่ยวข้องกบัการท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการ
ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ  ส าเร็จลุล่วงและผลการเขา้ตรวจสอบสถานะ
ทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน ISF Holding iSoftel และ Softel เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทั 

3) แมท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตอินุมตัวิาระที ่3 แลว้กต็าม บรษิทัจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ต่อเมือ่ผลการ
เขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใน MKO Holding MKO และ RH เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทั 

ทัง้นี้  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการ 
เปลี่ยนแปลงวนั เวลา และสถานที่ประชุม ส าหรบัการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ตามความจ าเป็นและ
สมควร โดยพจิารณาประโยชน์และผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 
 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  
 นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุน
ในบริษทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ซอฟตเ์ทล คอมมูนิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2565 ของบรษิัท สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึ่งทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั ไอซอฟ
เทล (ประเทศไทย) จ ากดั (“iSoftel”) และบรษิทั ซอฟตเ์ทล คอมมนูิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“Softel”) โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อขยายกจิการในธุรกจิการใหบ้รกิารและพฒันาระบบโอนสายอตัโนมตั ิระบบฝากขอ้ความ ศูนย์บรกิารขอ้มูลโทรศพัท์ 
ศูนย์บรกิารลูกคา้สมัพนัธ์ครบวงจร และธุรกจิการใหบ้รกิารคอลเซน็เตอร์ ศูนย์บรกิารขอ้มูลโทรศพัท์ ศูนย์บรกิารลูกค้า
สมัพนัธ์ครบวงจร ในสดัส่วนร้อยละ 25.01 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99) จ านวนไมเ่กนิ 25,010 หุน้ จาก บรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั (“ISF Holding”) และบรษิทัฯ จะช าระคา่หุน้ใหแ้ก่ 
ISF Holding จ านวนไมเ่กนิ 120,048,000 บาท ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวน 

ทัง้นี้ จากการหารอืร่วมกนัระหว่างฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ และ iSoftel ซึ่งได้ผ่านการพจิารณาและให้ความ
เห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 12/2565 เมื่อวนัที่ 23 มถิุนายน 2565 ของบรษิัทฯ แล้ว โดยบรษิัท
เลง็เหน็ถึงผลประโยชน์และความร่วมมอืระหว่างบรษิัทและ iSoftel จงึมคีวามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้า
ลงทุนใน iSoftel ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการลงทุนใน iSoftel จากเดมิซึ่งบรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 
25.01 เป็นรอ้ยละ 51.00 หรอืคดิเป็นจ านวน 51,000 หุน้ และ 

2) บรษิทัฯ และ iSoftel จะเปลีย่นวธิกีารเขา้ลงทุน จากเดมิทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซือ้หุน้สามญั
ของ iSoftel (ซึง่ถอืหุน้ใน Softel ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็นการเขา้ลงทุนใน iSoftel 
และ Softel โดยบรษิทัฯ จะซือ้และรบัโอนกจิการทรพัยส์นิและหนี้สนิทัง้หมดจาก ISF Holding (ปัจจุบนั 
ISF Holding ถอืหุน้ใน iSoftel ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 และถอืหุน้โดยออ้มใน Softel ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
ผา่น iSoftel)  

ในการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding จะมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) ISF Holding จะท าการโอนกิจการทัง้หมดของ ISF Holding ซึ่งประกอบทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที่
และความรบัผดิทัง้หมดจาก ISF Holding ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั และทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการทัง้หมด 
รวมไปถงึหุน้สามญัของ iSoftel ที ่ISF Holding ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของ iSoftel (และ iSoftel ถือหุ้นใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Softel) ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2) บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 8,742,857 หุน้ ใหแ้ก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท  
คดิเป็นมลูคา่รวม 244,800,000 บาท  

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel บรษิทัฯ จะซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding ภายใต้
เงือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิห้บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ISF Holding 
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2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมด
ของ ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัท โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นของ ISF Holding มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่
บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอืเกี่ยวขอ้งกบัการท า
รายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
ส าเรจ็ลุล่วง  

4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ ISF Holding, iSoftel และ Softel เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ 

 
เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 6.51 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุดจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 และเมื่อรวมขนาดรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 57.62 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่ 31 มนีาคม 
2565 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ
เพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจาก ISF Holding, iSoftel และ Softel ไมเ่ป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 
2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 มมีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยการ
รบัโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมดของ ISF Holding และมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อตอบแทนในการซื้อและรบัโอน
กจิการทัง้หมดจากISF Holding และคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม ปี 2565 

อยา่งไรกต็าม การเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้ภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ ดงันี้ 
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1) ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิห้บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ISF Holding 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมด
ของ ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัท โดยบรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ISF Holding มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่
บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอืเกี่ยวขอ้งกบัการท า
รายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
ส าเรจ็ลุล่วง  

4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ ISF Holding, iSoftel และ Softel เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ 

 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง  

 

  ผูร้บัโอนกิจการทัง้หมด : บรษิทัฯ 

ผูโ้อนกิจการทัง้หมด : บรษิทั  ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั (“ISF Holding”) 

              ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ปัจจุบนั ISF Holding ไมใ่ชบุ่คคลเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศ   
                                                                       รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

 เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ลงทุนใน Softel และ iSoftel โดยบรษิทัฯ จะซื้อและรบัโอนกจิการ
ทัง้หมดจาก ISF Holding กล่าวคอืบรษิทัฯ จะรบัโอนทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธหิน้าที่ และภาระผูกพนัทัง้หมดของ ISF 
Holding ที่มอียู่ก่อนวนัที่โอนกจิการทัง้หมด ซึ่งรวมถงึหุ้นสามญัของ iSoftel ที่ ISF Holding ถอือยู่ในสดัส่วนร้อยละ 
51.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ iSoftel  และจะท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้โดยออ้มใน Softel ผ่าน iSoftel 
(iSoftel ถอืหุน้ใน Softel ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Softel) โดยบรษิทัฯ จะ
ช าระค่าตอบแทนในรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 8,742,857 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอขายเท่ากบั 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบริษัท ให้แก่ ISF Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 
21.95 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยจะท าใหภ้ายหลงัจากการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ, ISF Holding, iSoftel และ Softel จะเป็น ดงันี้ 

http://www.setsmart.com/
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3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

บรษิทัฯ จะด าเนินการรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding โดยรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้า
ซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 6.51 
ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุดจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 และเมื่อรวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาด
รายการรวมเท่ากบัร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้
สงูสดุ จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ดงัมรีายละเอยีดการค านวณดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(1) ISF Holding 
ISF Holding ยงัไมม่งีบการเงนิ เนื่องจากเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหมโ่ดยจดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2565 

 
(2) iSoftel 

(หน่วย: ล้านบาท) บริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

iSoftel  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สนิทรพัยร์วม 6,577.04  21.40  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,890.34  0.00  
หนี้สนิรวม 2,221.19  1.69  
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 635.99  0.00  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,829.53  19.71  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ(4 ไตรมาสยอ้นหลงัล่าสดุ) 287.21  6.53  

 
(3) Softel 

(หน่วย: ล้านบาท) บริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

Softel  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สนิทรพัยร์วม 6,577.04  63.40  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,890.34  0.00  
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(หน่วย: ล้านบาท) บริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

Softel  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

หนี้สนิรวม 2,221.19  6.09  
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 635.99  0.00  
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,829.53  57.31  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ(4 ไตรมาสยอ้นหลงัล่าสดุ) 287.21  30.11  

 

การค านวณรายการ 

หลกัเกณฑ ์ สตูรค านวณ 

การค านวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

iSoftel Softel iSoftel Softel 

เกณฑม์ลูคา่
สนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธ ิ
(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนที่
ไดม้า x 100  

NTA ของบรษิทัฯ 

19.71 x 51 x 
100  

1,829.53 

57.31 x 51 x 
100  

1,829.53 

0.55 1.60 

เกณฑก์ าไร
สุทธจิากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสทุธขิองสนิทรพัยท์ไีดม้า x 
สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

6.53 x 51 x 
100  

287.21 

30.11 x 51 x 
100  

287.21 

1.16 5.35 

เกณฑม์ลูคา่
รวมของสิง่
ตอบแทน 

มลูคา่รายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

244.80 x 100 

6,577.04 

3.72 

เกณฑม์ลูคา่
หุน้ทุนทีอ่อก
เพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์
x 100  

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ
บรษิทัฯ 

8,742,857 x 100 

1,431,163,735 

0.61 
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เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 6.51 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงาน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุดจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 
ซึง่เป็นขนาดรายการสงูทีสุ่ดทีค่ านวณไดต้ามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการทีม่มีลูค่ามากกวา่
ร้อยละ 50 บรษิัทฯ จึงมหีน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิทัง้หมดจาก ISF Holding ทีม่อียู่ในปัจจุบนั และทีจ่ะมใีนอนาคต 
ณ วนัโอนกจิการทัง้หมดซึง่รวมถงึหุน้สามญัของ iSoftel ที ่ISF Holding ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00 ของจ านวนหุน้
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ iSoftel และจะท าให้บรษิัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ผ่าน iSoftel (iSoftel ถือหุ้นใน 
Softel ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Softel) 

โดยขอ้มลูเกีย่วกบั ISF Holding, iSoftel และ Softe มรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้  

4.1 ข้อมลูทัว่ไป 

(1) ISF Holding 

ช่ือบริษทั บรษิทั  ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ประกอบกจิกรรมของบรษิทัโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกจิการเงนิ

เป็นหลกั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 4 ซอย เพช ร เ กษม  76 แขว งบา งแค เหนื อ  เ ขตบา งแค 

กรุงเทพมหานคร 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 21 เมษายน 2565 
ทุนจดทะเบียน 5,100,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 51,000 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

(2) iSoftel 

ช่ือบริษทั บรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบ ระบบโอนสาย

อัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ 
ศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธค์รบวงจร 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 4 ซอย เพช ร เ กษม  76 แขว งบา งแค เหนื อ  เ ขตบา งแค 
กรุงเทพมหานคร 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 1 ธนัวาคม 2543 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 100,000 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 
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(3) Softel 

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

โทรศพัท ์ศูนยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธค์รบวงจร 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 2 ซอย เพช ร เ กษม  76 แขว งบา งแค เหนื อ  เ ขตบา งแค 

กรุงเทพมหานคร 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 8 พฤษภาคม 2540 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 100,000 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 100 บาท 

 

4.2 รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

(1) รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ ISF Holding ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้ล่าสดุ 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 42,840 84.00 
2 นางสาวแมรี ่พานิชภกัด ี 7,650 15.00 
3 นายอนุรกัษ์ จนัทรเ์ลศิเลขา 510 1.00 

 

(2) รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ iSoftel ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 ISF Holding  51,000 51.00 
2 นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 30,000 30.00 
3 นางสาวแมรี ่พานิชภกัด ี 5,166 5.17 
4 นางสาวปรยีานารถ ขดัผาบ 1,000 1.00 
5 นางสาวจนัทมิา จนัทรข์วญัเจา้ 1,000 1.00 
6 นายกฤษฎา พเิชฐพงษานนท ์ 7,000 7.00 
7 นายพลวรรธน์ วทิรูกลชติ 2,000 2.00 
8 นายอนุรกัษ์ จนัทรเ์ลศิเลขา 1,000 1.00 
9 นายธนวฒัน์ ววิฒันาเจรญิกุล 834 0.83 
10 นางสาวววรนุช อศัวสวุรรณ์ 1,000 1.00 
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(3) รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ Softel ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้ล่าสดุ 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 iSoftel 99,990 99.99 
2 นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 5 0.005 
3 นางสาวแมรี ่พานิชภกัด ี 5 0.005 

4.3 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

(1) รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ ISF Holding 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 

(2) รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ iSoftel 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 

(3) รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ Softel 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 

 

4.4 ข้อมลูทางการเงิน 

(1) ISF Holding 

ISF Holding ยังไม่มีงบการเงิน เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตัง้ใหม่โดยจดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2565 

(2) iSoftel 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 13.37 14.19 18.36 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3.82 2.30 3.04 
รวมสินทรพัย ์ 17.19 16.50 21.40 
หนี้สนิหมนุเวยีน 2.09 3.32 1.69 
รวมหน้ีสิน 2.09 3.32 1.69 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 15.09 13.18 19.70 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

17.19 16.50 21.40 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  

รวมรายได้ 14.81 15.08 14.54 
รวมค่าใช้จ่าย 10.48 10.72 6.35 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 4.32 4.36 8.19 
ก าไรส าหรบังวด 3.45 3.49 6.53 

 
 

(3) Softel 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 86.41 52.81 54.33 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 10.83 6.91 9.07 
รวมสินทรพัย ์ 97.24 59.72 63.40 
หนี้สนิหมนุเวยีน 7.99 11.52 6.09 
รวมหน้ีสิน 7.99 11.52 6.09 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 89.24 48.20 57.31 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

97.24 59.72 63.40 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  

รวมรายได้ 112.65 111.09 92.71 
รวมค่าใช้จ่าย 80.59 80.09 55.27 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 32.06 30.89 37.44 
ก าไรส าหรบังวด 25.62 24.65 30.11 

 

5. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดราคาซ้ือขาย 

มลูค่าสิง่ตอบแทนจ านวน 244,800,000 บาท ส าหรบัการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก ISF Holding เป็น
มลูคา่ทีเ่จรจากนัระหวา่งบรษิทัฯ และ ISF Holding โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคาซือ้ขายดว้ยวธิ ีDiscount Cashflow โดย
อา้งองิจากผลประกอบการในอดตี และประมาณการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต และดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ
ต่อหุ้น (PE Multiple Approach) ซึ่งในปี 2564 มกี าไรสุทธิรวม 2 บรษิัทเท่ากบั 36.8 ล้านบาท ซึ่งสามารถประเมนิ
มลูค่ายุตธิรรมของ iSoftel อยู่ระหว่าง 466.3 ถงึ 584.0 ลา้นบาท ทัง้นี้ การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมดงักล่าวประเมนิโดย
ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ 
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6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

 บรษิทัฯ คาดวา่การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

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

• เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทค 
เซ็นเตอร์แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถน าเสนอและรวมศูนย์ 
การใหบ้รกิารนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวสิยัทศัน์ 7 SMART ในส่วนของ SMART Factory 
และ SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจสิติกส์ การสื่อสารและโทรคมนาคม  
การธนาคาร การประกนัภยั และการตดิตามช าระหนี้ เป็นตน้ 

• เพิม่โอกาสในการสร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร และกระแสเงนิสดให้แก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

นอกเหนือจากนี้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการเขา้ท ารายการทีก่ารประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่8/2565 เมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ iSoftel สดัส่วนรอ้ย
ละ 25.01 มดีงันี้ 

• บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท 
ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีสู่งกว่าราคาตลาด ณ วนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ท าธุรกรรม 
โดยมรีาคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 15 วนัท าการ ระหว่าง วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 
2565 เท่ากบั 21.95 บาท 

• บรษิทัฯ จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน iSoftel ทีส่งูกว่าเดมิ กล่าวคอืจากเดมิรอ้ยละ 25.01 เป็นรอ้ยละ 51.00 
ซึ่ง iSoftel และ Softel เป็นบรษิทัที่มผีลการด าเนินงานที่ดแีละเป็นธุรกิจที่มอีตัราก าไรที่สูง ซึ่งจะช่วย
เสรมิสรา้งผลตอบแทนตอ่บรษิทัฯ ไดม้ากยิง่ขึน้ 

7. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์

บรษิัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่ง
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้หมดของ 
ISF Holding 

8. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัในการเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 
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(1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยการรบัโอนสนิทรพัย์
และหนี้สนิทัง้หมดของ ISF Holding) และมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(2) บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามทีก่ าหนด
ในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ  
มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ รบัโอนกจิการทัง้หมด
ของ ISF Holding เป็นโอกาสส าคัญที่ท าให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงการเพิ่ม
ประสทิธภิาพและลดค่าใชจ้่าย ในดา้นการใหบ้รกิารและพฒันาระบบโอนสายอตัโนมตั ิระบบฝากขอ้ความ ศูนยบ์รกิาร
ขอ้มูลโทรศพัท์ ศูนย์บรกิารลูกคา้สมัพนัธ์ครบวงจร และธุรกจิการใหบ้รกิารคอลเซน็เตอร์ ศูนย์บรกิารขอ้มูลโทรศพัท์ 
ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธค์รบวงจร ซึง่สามารถสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ีอกีทัง้ธุรกจิดงักล่าวจะ
สรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของทรพัยส์นิ ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้
อยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั 

- ไมม่ ี- 

 

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

หน้า 1 จาก 10 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
กรณีการเข้าลงทุนในบริษทั อุป๊ส ์เน็ตเวิรค ์จ ากดั และบริษทั เรดเฮ้าส ์ดิจิทลั จ ากดั 

ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2565 เมื่อวนัที ่23 มถิุนายน 2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มมีติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เพื่ออนุมตัิการเขา้ลงทุนใน  
บรษิทั อุ๊ปส์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“MKO”) ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MKO และ 
เขา้ลงทุนใน บรษิทั เรดเฮา้ส ์ดจิทิลั จ ากดั (“RH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ 
RH โดยบริษัทจะซื้อและรบัโอนกิจการทรพัย์สินและหนี้สินทัง้หมดจากบริษัท อุ๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จ ากัด (“MKO 
Holding”) (ปัจจุบนั MKO Holding ถอืหุน้ใน MKO ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
ของ MKO และถอืหุ้นใน RH ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ RH) โดยการลงทุน
ดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บรกิารการตลาดและสื่อทางดจิทิศัน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
Ecosystem และพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในการเขา้ถงึลูกคา้ การสรา้งชื่องทางการสื่อสารและโฆษณาถงึกลุ่ม
ลูกคา้อย่างเฉพาะเจาะจง สรา้ง brand และ product awareness ในกลุ่มลูกคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และยงัเป็นการ
เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขอ้มูลลูกค้า โดยสามารถท าการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลลูกค้าในกลุ่มเข้าสู่ 
MKO และ RH เพื่อให้มกีารวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บรโิภคและเกิดการน าเสนอสินค้าและบรกิารจาก 
Ecosystem ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ ในการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding จะมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) MKO Holding จะท าการโอนกิจการทัง้หมดของ MKO Holding ซึ่งประกอบด้วยทรพัย์สนิ หนี้สนิ 
สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิทัง้หมดจาก MKO Holding ที่มอียู่ในปัจจุบนั และที่จะมใีนอนาคต ณ 
วนัโอนกจิการทัง้หมด รวมไปถงึหุน้สามญัของ MKO ที ่MKO Holding ถอือยู่ในสดัส่วนร้อยละ 50
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MKO และหุน้สามญัของ RH ซึง่ MKO Holding ถอือยู่
ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

2) บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ดว้ยการออก
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
28 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 99,999,984 บาท  

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH โดยบรษิทัจะซื้อและรบัโอนกจิการทรพัย์สนิและหนี้สนิทัง้หมดจาก 
MKO Holding จะด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ MKO Holding 

2) ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทัง้หมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
คา่ตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ   

3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ MKO Holding มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอืเกีย่วขอ้งกบั
การท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง  
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4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO Holding, MKO และ RH เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ และ
เงือ่นไขบงัคบัก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสญัญาโอนกจิการไดร้บัการด าเนินการเสรจ็สมบรูณ์  

เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 1.52 ตามเกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาด
รายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 อย่างไรกต็ามเมื่อรวมขนาดรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 57.62 ตามเกณฑก์ าไรสทุธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
2565 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มูลรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเหน็ 
ซึ่งต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

ทัง้นี้ รายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจาก MKO Holding, MKO และ RH ไม่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 
2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) 

บรษิทัฯ จงึขอเรยีนแจง้รายละเอยีดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้ ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 มมีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน MKO และ RH โดยบรษิทัจะ
ซื้อและรบัโอนกจิการทรพัย์สนิและหนี้สนิทัง้หมดของ MKO Holding ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer หรอื EBT) และมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ 
MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เพื่อตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก 
MKO Holding และคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม ปี 2565 

อยา่งไรกต็าม การเขา้ท ารายการจะเกดิขึน้ภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ ดงันี้ 

1) ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิห้บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ MKO Holding 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมด
ของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MKO Holding มมีติอนุมตัิการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่
บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอืเกีย่วขอ้งกบัการท ารายการ
ดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพือ่ใหก้ารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง  
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4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO Holding, MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ และ
เงือ่นไขบงัคบัก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสญัญาโอนกจิการไดร้บัการด าเนินการเสรจ็สมบรูณ์ 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง  

 

  ผูร้บัโอนกิจการทัง้หมด : บรษิทัฯ 

ผูโ้อนกิจการทัง้หมด : บรษิทั อุ๊ปส ์มเีดยี โฮลดิง้ จ ากดั (“MKO Holding”) 

           ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ปัจจุบัน MKO Holding ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตาม  
ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยบริษัทฯ จะซื้อและรบัโอนกิจการ
ทัง้หมดจาก MKO Holding กล่าวคอืบรษิทัฯ จะรบัโอนทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธหิน้าที ่และภาระผกูพนัทัง้หมดของ MKO 
Holding ทีม่อียู่ก่อนวนัทีโ่อนกจิการทัง้หมด ซึง่รวมไปถงึหุน้สามญัของ MKO ที ่MKO Holding ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 
50 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MKO และหุน้สามญัของ RH ซึ่ง MKO Holding ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH โดยบรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก 
MKO Holding เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีาคาเสนอ
ขายเท่ากบั 28 บาทต่อหุน้คดิเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ซึ่งเป็นราคาหุน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมี
มตเิสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ให้แก่ 
MKO Holding คอื ระหว่างวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ถึง 22 มถิุนายน 2565 ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มูลจาก 

RH MKO 
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SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยจะท าใหภ้ายหลงัจากการเขา้ท ารายการดงักล่าว โครงสรา้งการถอืหุน้ของ
บรษิทัฯ, MKO Holding, MKO และ  จะเป็น ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ 

บรษิัทฯ จะด าเนินการรบัโอนกิจการทัง้หมดจาก MKO Holding โดยรายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการ
ไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ โดยมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 
1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ  
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 และเมื่อรวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงั มขีนาด
รายการรวมเท่ากบัร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้
สูงสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่าร้อยละ 50  
ดงัมรีายละเอยีดการค านวณดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(1) MKO Holding 

MKO Holding ยงัไม่มงีบการเงนิ เนื่องจากเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหม่โดยจดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 
2565 

(2) MKO 
(หน่วย: ล้านบาท) บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
MKO 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม 6,577.04  17.68 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,890.34  - 
หนี้สนิรวม 2,221.19  7.06 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 635.99  - 

RH MKO 

http://www.setsmart.com/
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(หน่วย: ล้านบาท) บริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

MKO 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,829.53  10.62 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ(4 ไตรมาสยอ้นหลงัล่าสดุ) 287.21  7.58 

 
(3) RH 

(หน่วย: ล้านบาท) บริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

RH 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สนิทรพัยร์วม 6,577.04  5.67 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,890.34  - 
หนี้สนิรวม 2,221.19  1.29 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่มม่อี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 635.99  - 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 1,829.53  4.37 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ(4 ไตรมาสยอ้นหลงัล่าสดุ) 287.21  (0.60) 

 

การค านวณรายการ 

หลกัเกณฑ ์ สตูรค านวณ การค านวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

  MKO RH MKO RH 

เกณฑม์ลูคา่
สนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธ ิ
(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนที่
ไดม้า x 100  

NTA ของบรษิทัฯ 

10.62 x 50 x 
100  

1,829.53 

4.37 x 50 x 
100  

1,829.53 

0.29 0.12 

เกณฑก์ าไรสทุธิ
จากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสทุธขิองสนิทรพัยท์ไีดม้า x 
สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ 

7.58 x 50 x 
100  

287.21 

ไมส่ามารถ
ค านวณได ้

1.32 ไมส่ามารถ 
ค านวณได ้

เกณฑม์ลูคา่
รวมของสิง่ตอบ
แทน 

มลูคา่รายการทีไ่ดร้บั x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

100.00 x 100 
6,577.04 

1.52 

เกณฑม์ลูคา่หุน้
ทุนทีอ่อกเพือ่
ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์
x 100  

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ
บรษิทัฯ 

3,571,428 x 100 

1,431,163,735 

0.25 
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เนื่องจากขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิง่ตอบแทน 
ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 อย่างไรก็
ตามเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนย้อนหลงั มขีนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 
57.62 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด จากงบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ซึง่จากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผย
ขอ้มลูรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 
และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็ ซึ่งตอ้ง
ไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยไมน่บัรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

ทรพัย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรบัผิดทัง้หมดจาก MKO Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่จะมีใน
อนาคต ณ วนัโอนกจิการทัง้หมด ซึ่งรวมไปถงึหุน้สามญัของ MKO ที ่MKO Holding ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MKO และหุ้นสามญัของ RH ซึ่ง MKO Holding ถอือยู่ในสดัส่วนร้อยละ 50 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH 

โดยขอ้มลูเกีย่วกบั MKO Holding, MKO และ RH มรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้  

4.1 ข้อมลูทัว่ไป 

(1) MKO Holding 

ช่ือบริษทั บรษิทั อุ๊ปส ์มเีดยี โฮลดิง้ จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ประกอบกจิการเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัและบรษิทัมหาชนจ ากดั

อื่นๆ 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 56 อาคารญาดา ชัน้ที ่7 หอ้งเลขที ่709 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 18 มนีาคม 2565 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 2,500 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 400 บาท 

(2) MKO 

ช่ือบริษทั บรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริค ์จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ กจิกรรมของบรษิทัโฆษณา 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 56 อาคารญาดา ชัน้ที ่7 หอ้งเลขที ่709 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ 

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 27 ตุลาคม 2552 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 2,500 หุน้ 
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มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 400 บาท 

(3) RH 

ช่ือบริษทั บรษิทั เรดเฮา้ส ์ดจิทิลั จ ากดั 
ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารดา้น Digital Marketing ใหอ้งคก์รต่างๆ แบบ One Stop 

Service เริ่มตัง้แต่ร ับบรีฟจากองค์กร และน ากลับมาวางแผน 
กลยุทธ์ ไปจนถึงค้นคว้าหาข้อมูล insight ทัง้ตัวสินค้าบริการ 
เพื่อน าเสนอแผนงานแคมเปญการตลาด และแพลตฟอร์มด้าน
ดจิทิลัทีต่อบโจทยเ์ป้าหมายของลูกคา้ในแต่ละแคมเปญ 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 56 อาคารญาดา ชัน้ที ่7 หอ้งเลขที ่709 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ์ 
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

วนัจดทะเบียนจดัตัง้ 19 มถิุนายน 2558 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 2,500 หุน้ 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 400 บาท 

4.2 รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

(1) รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ MKO Holding ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้ล่าสดุ 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์ 1,249 49.96 
2 นางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ 1,249 49.96 
3 นางสาวพณิญาดา ปิตธินฤทธิ ์ 2 0.08 

(2) รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ MKO ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้ล่าสดุ 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 MKO Holding 1,250 50.00 
2 นางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ 625 25.00 
3 นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์ 625 25.00 

(3) รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ RH ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้ล่าสดุ 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 MKO Holding 1,250 50.00 
2 นางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ 625 25.00 
3 นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์ 625 25.00 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

หน้า 8 จาก 10 

4.3 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

(1) รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ MKO Holding 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์และนางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ

(2) รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ MKO 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์และนางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ

(3) รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ RH 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์และนางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ

 

4.4 ข้อมลูทางการเงิน 

(1) MKO Holding 
MKO Holding ยงัไม่มีงบการเงิน เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดัตัง้ใหม่โดยจดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 18 
มนีาคม 2565 

(2) MKO 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2562 2563 2564 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 20.5 17.4 16.0  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2.4 2.1 1.7  
รวมสินทรพัย ์ 22.9 19.5 17.7  
หนี้สนิหมนุเวยีน 8.8 6.4 7.1  
รวมหน้ีสิน 8.8 6.4 7.1  
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 14.1 13.0 10.6  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 22.9 19.5 17.7  

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2562 2563 2564 

รวมรายได้ 28.9 32.0 25.9  
รวมค่าใช้จ่าย (20.3) (20.7) (16.4) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 8.6 11.3 9.5  
ก าไรส าหรบังวด 6.7 9.0 7.6  

(3) RH 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2562 2563 2564 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6.9 6.4 5.5  
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2562 2563 2564 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 0.3 0.3 0.2  
รวมสินทรพัย ์ 7.3 6.7 5.7  
หนี้สนิหมนุเวยีน 1.7 1.7 1.3  
รวมหน้ีสิน 1.7 1.7 1.3  
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 5.6 5.0 4.4  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 7.3 6.7 5.7  

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2562 2563 2564 

รวมรายได้ 9.4 9.1 7.1  
รวมค่าใช้จ่าย (14.7) (9.6) (7.7) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (5.4) (0.6) (0.6) 
ก าไรส าหรบังวด (5.4) (0.6) (0.6) 

 

5. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดราคาซ้ือขาย 

มูลค่าสิง่ตอบแทนจ านวน 99,999,984 บาท ส าหรบัการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding เป็นมูลค่าที่
เจรจากนัระหว่างบรษิทัฯ และ MKO Holding โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคาซื้อขายจากการประมาณการทางการเงนิของ 
MKO และ RH ประกอบกบัการประเมนิราคาโดยใช้ P/E Ratio จากกจิการที่ประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั โดย
เทยีบมกีารเปรยีบเทยีบทัง้จาก Forward P/E จากกลุ่มธุรกจิสื่อพมิพแ์ละโฆษณา เช่น  BEC JKN PLANB  เป็นตน้ ที่
ซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มคีา่เฉลีย่ 29.66 เท่า 

6. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

6.1 เพิม่ประสทิธภิาพและลดค่าใชจ้่ายดา้นการโฆษณาสื่อดจิทิศัน์ออนไลน์ และการท า content ต่างๆ ตาม
กลุ่มประเภทลกูคา้ ดว้ยความเชีย่วชาญดา้น digital content ของ MKO และ RH 

6.2 เพิม่แหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบรษิัทฯ และเพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกิจการโฆษณาผ่านสื่อ  
ดจิทิศัน์แก่บรษิทัคูค่า้ใน Ecosystem ของบรษิทัฯ 

6.3 เพิม่โอกาสในการสร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร และกระแสเงนิสดให้แก่  
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

7. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์

บรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน จ านวน 3,571,428 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่
ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ MKO Holding เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดของ MKO 
Holding 
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8. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

เงือ่นไขบงัคบัก่อนทีส่ าคญัในการเขา้ท ารายการ ไดแ้ก่ 

(1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ลงทุนใน MKO และ RH โดยการรบัโอนสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิทัง้หมดของ MKO Holding ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer 
หรอื EBT) และมมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน ให้แก่ 
MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(2) บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามทีก่ าหนด
ในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

(3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นของ MKO Holding มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมด
ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอืเกีย่วขอ้งกบั
การท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง  

(4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO Holding, MKO และ RH เป็นที่พงึพอใจแก่บรษิัทฯ และ
เงือ่นไขบงัคบัก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสญัญาโอนกจิการไดร้บัการด าเนินการเสรจ็สมบรูณ์ 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ  
มคีวามสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้รบัโอนกจิการทัง้หมด
ของ MKO Holding เป็นโอกาสส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัฯ ไดโ้อกาสในการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในดา้นการโฆษณาสื่อดจิิ
ทศัน์ออนไลน์ ซึง่สามารถลดค่าใชจ้่ายในดา้นการโฆษณาสื่อดจิทิศัน์ออนไลน์ของบรษิทัฯ รวมถงึจะเป็นแหล่งทีม่าของ
รายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และเพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการโฆษณาผ่านสื่อดจิทิศัน์แก่บรษิทัคู่คา้ใน Ecosystem 
ของบรษิทัฯ นอกจากนัน้ยงัสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของทรพัยส์นิ ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ 
และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษทั 

- ไมม่ ี- 

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 24 มิถนุายน 2564 

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 12/2565  
เมือ่วนัที ่23 มถิุนายน 2565 เกีย่วกบัการลดทุน การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 การลดทุน 

จากการที่บรษิัทฯ ประสงค์จะเพิม่ทุนจดทะเบยีนนัน้ ภายใต้บทบญัญตัมิาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดใหบ้รษิทัจะสามารถเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว้
แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รบัช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยงัจ าหน่ายไม่ครบ
เนื่องจากการออกเพือ่รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ได ้
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้บรษิทัฯ จงึตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีน
เดมิจ านวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของ
บรษิทัฯ ทัง้หมดจ านวน 555,005,265 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีายละเอยีดการลดทุน ดงัต่อไปนี้ 

1) หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม จ านวน 
508,551,983 หุน้ 

2) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกส าหรบัจดัสรรใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อ AIT-
W2 จากนายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนทช์ยั”) จ านวน 17,592,920 หุน้ 

3) หุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกเพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 28,860,362 หุน้ 

อนึ่ง ในการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จะไม่รวมถงึหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่ อรองรบัการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  ดงันี้ 

1) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) (SABUY-W1) จ านวน 34,155,210 หุน้  

2) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ยอ่ย ครัง้ที ่1 (SABUY-WA) จ านวน 9,407,134 หุน้  

3) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ยอ่ย ครัง้ที ่2 (SABUY-WB) จ านวน 8,327,681 หุน้  

4) หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ และพนักงาน ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ยอ่ย ครัง้ที ่3 (SABUY-WC) จ านวน 40,000,000 หุน้  
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ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทจงึได้มมีมีตใิห้ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่าย ทัง้หมดจ านวน 555,005,265 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

1.2 การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มมีติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุน 
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน อกีจ านวน 646,335,581 บาท และอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) อีกจ านวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน  2,249,389,341 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน 
726,335,581หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มลูค่าท่ีตรา
ไว้(บาทต่อ

หุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการใช้
เงนิทุน 

หุน้สามญั 

 

ไมเ่กนิ 

646,335,581  
1 646,335,581 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป
(General Mandate) 

หุน้สามญั 

 

ไมเ่กนิ 

80,000,000 
1 80,000,000 

 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1. แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

2.1 บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 
ไดแ้ก่ นายอานนท์ชยั 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกนัของบรษิทัฯ 

ไมเ่กนิ 

17,592,920 
- 28.25 

โปรดพจิารณา 
หมายเหตุ 1. 

โปรด
พจิารณา 

หมายเหตุ 1. 
และ 2. 

2.2 บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 
ได้แก่ บริษัท ไอ เอส 
เอฟ โฮลดิ้ ง  จ ากัด 
( “ ISF Holding”) ซึ่ ง

ไมเ่กนิ 

8,742,857 
- 28 

โปรดพจิารณา 
หมายเหตุ 1. 

โปรด
พจิารณา 

หมายเหต ุ1. 
และ 2. 



3 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกนัของบรษิทัฯ 

2.3 บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 
ได้แก่  บริษัท อุ๊ ปส์  
มีเดีย โฮลดิ้ง จ ากัด 
(“MKO Holding”) ซึ่ง
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกนัของบรษิทัฯ 

ไมเ่กนิ 

3,571,428 
- 28 

โปรดพจิารณา 
หมายเหตุ 1. 

โปรด
พจิารณา 

หมายเหต ุ1. 
และ 2. 

2.4 เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิต าม ใบส า คัญ
แสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้น
สามญัของบริษัท ซึ่ง
ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) 
ค รั ้ ง ที่  2 (SABUY-
W2) ชุดใหม ่

ไมเ่กนิ 

616,428,376 
- -  

โปรด
พจิารณา 

หมายเหตุ 1. 
และ 2. 

รวม 
ไมเ่กนิ 

646,335,581  
 

หมายเหตุ 

1. ในการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้สนอใหก้ าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัแบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิทุน อกีจ านวน 
646,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
2,249,389,341บาท (เมื่อรวมกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) 
โดยแบ่งออกเป็นดงัต่อไปนี้ 

(1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับ  
นายอานนท์ชยั โดยนายอานนท์ชยัจะช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสดแทนการช าระด้วย
ทรพัยส์นิ โดยหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนนี้เป็นจ านวนทีค่งเหลอืจากหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,111,504 หุน้ 
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรให้แก่ 
นายอานนท์ชยั เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อหุ้นบรษิัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
("AIT”) จ านวน 30,000,000 หุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (“AIT-W2”) จ านวน 140,000,000 หน่วย จากนายอานนทช์ยั โดยบรษิทัฯ 
ไดด้ าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 7,518,584 หุน้ เพือ่ตอบแทนการเขา้ซื้อหุน้ AIT และด าเนินการ
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จดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วจ านวน 7,518,584 บาท กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แล้ว เมื่อวนัที ่13 มถิุนายน 
2565 อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ยงัมไิด้ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 17,592,920 หุ้น เพื่อตอบ
แทนการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 และจะเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระราคาการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั โดยการช าระเป็นเงนิสดแทน 

(2) การออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็น
คา่ตอบแทนในการที ่ISF Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF Holding ใหแ้ก่บรษิทั และ 

(3) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็น
คา่ตอบแทนในการที ่MKO Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่บรษิทั และ 

(4) การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 616,428,376 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ซึง่ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม ่และ ใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัติ่อไป 

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่  นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ  MKO Holding ดังกล่าว  
เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุน้ของบรษิทั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นของ
บรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัจะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรร
หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ แล้ว บรษิัทฯจะต้องได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย  

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ นายอานนท์ชยั, ISF Holding และ MKO 
Holding ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ” )  ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่ อกันก่ อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ เสนอต่ อที่ประชุ ม 
ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ชยั, ISF 
Holding และ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั คอื ระหว่าง วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 ซึ่งมี
ราคาเท่ากบั 21.95 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั, ISF Holding และ MKO Holding ดงักล่าว
ขา้งตน้ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ราคาปิดหรอืราคาเฉลีย่ของการซือ้ขาย) ยอ้นหลงั 7-15 
วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้) บรษิทัฯ มหีน้าทีห่า้มมใิห ้นายอานนทช์ยั, ISF Holding และ MKO 
Holding ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเริม่ท าการซื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวเริม่ท าการซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นายอานนท์ชยั และ ISF Holding และ MKO Holding จงึจะสามารถ
ทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญั
หรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) 

http://www.setsmart.com/
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2. ในการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้เสนอให้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ขา้งตน้ เชน่  

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่นายอานนท์ชยั การเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้
เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(3) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นครัง้
เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว  

(4) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ เป็น
ครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการจัดสรร การช าระราคา รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

(5) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวและ 

(6) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ตามข้อ (1) - (5) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามขอ้ (1) - (5) 

การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั, ISF Holding และ MKO Holding ทัง้จ านวน ดงันัน้ จงึ
จะไมม่เีศษของหุน้   
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2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - 

เพือ่รองรบัการแปลงสภาพ/ - - - - 

ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการซื้อ
หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้

    

ประชาชน - - - - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 80,000,000 - 
โปรดพจิารณา 
หมายเหตุ 1. 

1/ ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนมมีติให้มกีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate)  

หมายเหต ุ 

ในการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดเ้สนอให้ก าหนดให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจพจิารณาในการก าหนด
รายละเอยีดเกีย่วกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 80,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 ของจ านวนหุน้ทีช่ าระ
แล้วของบรษิทัฯ)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ครัง้เดยีวเต็มจ านวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทัง้นี้ บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จะตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 17/2551 
เรือ่งการก าหนดบทนิยามเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุน
ไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการทีเ่ป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) นี้จะตอ้งไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 

3. ก าหนดวนัประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 9 สงิหาคม 2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Meeting) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทัฯ เลขที ่230 ถนนบางขุน
เทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 (Record Date) ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2565 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อื
หุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี 

4.2 บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน 

4.3 บรษิทัฯ จะต้องด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน แก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิและจดทะเบยีน
เปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.4 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่
ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

5.1 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 เนื่องจาก
หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 25,111,504 หุน้ เป็นหุน้ทีค่งเหลอืจากหุน้สามญัเพิม่ทุนซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรใหก้บั นายอานนทช์ยั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัมไิดด้ าเนินการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 17,592,920 หุน้ เพื่อตอบแทนการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 และจะเปลีย่นแปลงวธิกีาร
ช าระราคาการเขา้ซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั โดยการช าระเป็นเงนิสดแทน 

5.2 เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะท าการโอนกิจการทัง้หมดของ ISF Holding ให้แก่
บรษิทัฯ โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 8,742,857 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ราคาเสนอขาย
ที ่28 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่รวม 244,800,000 บาท ใหก้บั ISF Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

5.3 เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่MKO Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่
บรษิทัฯ โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ราคาเสนอขาย
ที ่28 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่รวม 99,999,984 บาท ใหก้บั MKO Holding ซึง่เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

5.4 เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซึง่ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ 
จ านวน 616,428,376 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 5 หุน้
เดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ 
หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิ้ง) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปีนับแต่
วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใช้
สทิธ ิ5 บาทต่อหุน้ 

5.5 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 80,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 ของจ านวนหุน้ที่
ช าระแล้วของบรษิทัฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยบรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็
จ านวนหรอืบางส่วนกไ็ด ้โดยเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้
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6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ นายอานนท์ชยั, ISF Holding และ MKO Holding จะช่วยใหบ้รษิทัฯ 
สามารถด าเนินการตามแผนที่จะเขา้ลงทุนในธุรกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
บรษิทัฯ ไดต้่อไป 

7. ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้จะมโีอกาสไดร้บั
เงนิปันผล หากบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงาน 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- ไมม่ ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่12/2565 23 มถิุนายน 2565 

2 
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2565 (Record Date) 

8 กรกฎาคม 2565 

3 วนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 9 สงิหาคม 2565 

4 
จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทัฯ กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที ่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ

5 
ด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากดั (Private Placement) 

หลงัจากไดร้บัอนุญาตจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี้  

ไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

6 
จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัช าระคา่หุน้สามญั

เพิม่ทุน 

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

1 

สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

ให้แก่บริษทั ไอ เอส เอฟ โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบคุคลในวงจ ากดั 

สบืเนื่องจากบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ
บรษิทั ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จ ากดั (“iSoftel”) ซึ่งประกอบธุรกจิในลกัษณะการใหบ้รกิารและพฒันาระบบ ระบบโอน
สายอตัโนมตัิ ระบบฝากขอ้ความ ศูนย์บรกิารขอ้มูลโทรศพัท์ ศูนย์บรกิารลูกค้าสมัพนัธ์ครบวงจร โดยมทีุนจดทะเบยีน 
10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบรษิัท ซอฟต์เทล คอมมู
นิเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“Softel”) ซึ่งประกอบธุรกจิในลกัษณะการใหบ้รกิารคอลเซน็เตอร ์ศูนยบ์รกิารขอ้มูลโทรศพัท์
ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธค์รบวงจร โดยมทีุนจดทะเบยีน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงทุนในหุน้ของ iSoftel และ Softel ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.01 โดยการเขา้ซือ้
หุน้สามญัของ iSoftel (ซึง่ถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 99.99) จ านวนไม่เกนิ 25,010 หุน้ จากบรษิทั ไอ เอส เอฟ โฮลดิง้ จ ากดั 
(“ISF Holding”) และบรษิทัจะช าระคา่หุน้สามญัของ iSoftel (ซึง่ถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 99.99) ใหแ้ก่ ISF Holding จ านวน
ไมเ่กนิ 120,048,000 บาท ดว้ยเงนิสดทัง้จ านวนนัน้  

ต่อมาฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดห้ารอืเพิม่เตมิกบั iSoftel และบรษิทัมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเขา้
ลงทุนใน iSoftel จากสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 25.01 เป็นรอ้ยละ 51.00 หรอื คดิเป็นจ านวน 51,000 หุน้ และบรษิทั และ 
iSoftel จะเปลีย่นวธิกีารเขา้ลงทุน จากเดมิทีบ่รษิทัจะเขา้ซื้อหุน้สามญัของ iSoftel (ซึ่งถอืหุน้ใน Softel รอ้ยละ 99.99) จาก 
ISF Holding เป็นการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบรษิทัจะซื้อและรบัโอนกจิการทรพัย์สนิและหนี้สนิทัง้หมดจาก 
จาก ISF Holding (ปัจจุบนั ISF Holding ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 ใน iSoftel และถอืหุน้โดยออ้มใน Softel ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 99.99 ผ่าน iSoftel) โดย ISF Holding มทีุนจดทะเบยีน 5,100,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 51,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel บรษิทัจะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก 
ISF Holding ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 8,742,857 หุน้ ใหแ้ก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
28 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 244,800,000 บาท  

เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel ได ้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2565 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่23 มถิุนายน 2565 จงึไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิาร
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 
บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัจ านวน 555,005,265 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้1 บาท ก่อนการเพิม่ทุน
จดทะเบยีนบรษิทั และพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิจ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
726,335,581 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้1 บาท โดยบรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้ 

1) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท 
ต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่รวม 496,999,990 บาท ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนทช์ยั”) ซึง่เป็นบุคคลใน
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วงจ ากดั (Private Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั โดยนายอานนทช์ยัจะช าระคา่หุน้สามญัเพิม่
ทุนดว้ยเงนิสดแทนการช าระดว้ยใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึ่งทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่
27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ 

2) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 
บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนัของบริษัท ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO Holding จะท าการโอน
กจิการทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่บรษิทั 

3) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท 
คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
ของบรษิทั ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF 
Holding ใหแ้ก่บรษิทั 

4) การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

5) การออกสามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทั ซึ่งออกให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ครัง้ที ่2 (SABUY-W2) 
ชุดใหม่ โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 5 หุน้เดมิต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ หากเกดิเศษเกดิจาก
การค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีาย ุ2 ปีนบัแต่วนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใช้สทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุ้นสามญัเพิม่ทุน 1 หุ้น ใน
ราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้ 

และเสนอให้มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึแก้ไข
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทให้แก่  ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทั ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ ISF Holding 
ใหแ้ก่บรษิทั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาทต่อหุน้ 
ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 
และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัจะไดร้บั



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

3 

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแลว้ บรษิทั จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดว้ย 

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ ISF Holding ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ย้อนหลงั 15 วนัท าการ 
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ ISF Holding คอื ระหว่าง วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 
21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ ISF Holding ดงักล่าวขา้งตน้ ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบรษิัทก่อนที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะสัง่รบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน บรษิทัมี
หน้าทีห่า้มมใิห้ ISF Holding ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว
เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ISF Holding จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้ม
ขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
หลกัเกณฑก์ารขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

2. ช่ือและข้อมลูของผูท่ี้จะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร 

(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 

(บาท/หุ้น) 

มลูค่ารวม 

(บาท) 

ISF Holding 8,742,857 28 244,800,000 

 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ ISF Holding ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 (วนัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2565) 

ล าดบั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1 นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 42,840 84.00 

2 นางสาวแมรี ่พานิชภกัด ี 7,650 15.00 

3 นายอนุรกัษ์ จนัทรเ์ลศิเลขา 510 1.00 

รวม 51,000 100.00 

รายช่ือกรรมการของ ISF Holding ณ วนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 

นายเกรยีงไกร ศรอีนนัตร์กัษา 

http://www.setsmart.com/
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ทัง้นี้  หลังจากบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding จ านวน 8,742,857 หุ้น และด าเนินการจด
ทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้เสรจ็สิน้ ISF Holding จะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.61 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด
ของบรษิัท ดงันัน้ ISF Holding จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มอี านาจควบคุมบรษิัทตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 
พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัก่อนและหลงัสรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 417,226,045 29.15 417,226,045 28.98 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 204,724,184 14.30 204,724,184 14.22 

บรษิทั บรษิทั ท.ี เค. เอส. 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

110,000,000 7.69 110,000,000 7.64 

บ ริ ษั ท  แ ค ช  แ ม ช ชี น 
แคปปิตอล จ ากดั 

70,000,000 4.89 70,000,000 4.86 

น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ ี 49,009,260 3.42 49,009,260 3.40 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด
(มหาชน) 

48,571,428 3.39 48,571,428 3.37 

นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.40 34,340,995 2.38 

น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000 1.83 26,134,000 1.81 

นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,990,000 0.91 12,990,000 0.90 

นางธนภร เลา้ตระกลู 11,660,000 0.81 11,660,000 0.81 

ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ  446,507,823 31.20 446,507,823 31.01 

ISF Holding - - 8,742,857 0.61 

รวม 1,431,163,735 100.00 1,439,906,592 100.00 

หมายเหตุ:รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัมาจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 มถิุนายน 2565  
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กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ ISF Holding MKO Holding และนายอานนทช์ยั 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 417,226,045 29.15 417,226,045 28.56 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 204,724,184 14.30 222,317,104 15.22 

บรษิทั บรษิทั ท.ี เค. เอส. 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

110,000,000 7.69 110,000,000 7.53 

บ ริ ษั ท  แ ค ช  แ ม ช ชี น 
แคปปิตอล จ ากดั 

70,000,000 4.89 70,000,000 4.79 

น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ ี 49,009,260 3.42 49,009,260 3.35 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด
(มหาชน) 

48,571,428 3.39 48,571,428 3.32 

นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.40 34,340,995 2.35 

น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000 1.83 26,134,000 1.79 

นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,990,000 0.91 12,990,000 0.89 

นางธนภร เลา้ตระกลู 11,660,000 0.81 11,660,000 0.80 

ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ  446,507,823 31.20 446,507,823 30.56 

ISF Holding - - 8,742,857 0.60 

MKO Holding - - 3,571,428 0.24 

รวม 1,431,163,735 100.00 1,461,070,940 100.00 

หมายเหตุ:รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัมาจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 มถิุนายน 2565  

3. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

การออกหุ้นเพิม่ทุนในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อขยาย
กจิการในธุรกจิการใหบ้รกิารและพฒันาระบบโอนสายอตัโนมตั ิระบบฝากขอ้ความ ศูนยบ์รกิารขอ้มูลโทรศพัท ์ศูนยบ์รกิาร
ลูกค้าสมัพนัธ์ครบวงจร และธุรกจิการใหบ้รกิารคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บรกิารขอ้มูลโทรศพัท์ ศูนย์บรกิารลูกค้าสมัพนัธ์ครบ
วงจร 

4. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถ้ือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บคุคลในวงจ ากดั 

4.1 กรณีจดัสรรให้ ISF Holding 

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 
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ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

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

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(1,431,163,735 หุน้ 𝑥 21.95 บาทต่อหุน้)+(8,742,857 หุน้ 𝑥 28.00 บาทต่อหุน้)

(1,439,906,592 หุน้)
 

=  21.99 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(21.95 บาทต่อหุน้)−(21.99 บาทตอ่หุน้)

(21.95 บาทต่อหุน้)
 

= ไมเ่กดิผลกระทบต่อราคาทีล่ดลง 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั วนัที ่วนัที ่1 มถิุนายน  2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565  ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
มมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่เท่ากบั 21.95 บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  
จะไมม่ผีลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)  

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution)  

=        จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

=  
(8,742,857) หุน้

(1,431,163,735) หุน้ +(8,742,857)หุน้
 

= รอ้ยละ 0.61 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรของผูถ้ือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
EPS ก่อนเสนอขาย 

= 
(0.201)−(0.199)

(0.201)
 

= รอ้ยละ 0.61 
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4.2 กรณีจดัสรรให้กรณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชยั 

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

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

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(1,431,163,735หุน้ 𝑥 21.95 บาทตอ่หุน้)+( 12,314,285 หุน้ 𝑥 28.00 บาทต่อหุน้)+(17,592,920 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้)

(  1,461,070,940 หุน้)
 

=  22.08 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(21.95 บาทต่อหุน้)−(22.08 บาทต่อหุน้)

(21.95 บาทต่อหุน้)
 

= ไมเ่กดิผลกระทบต่อราคาทีล่ดลง 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั วนัที ่วนัที ่1 มถิุนายน  2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565  ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
มมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่เท่ากบั 21.95 บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

จะไมม่ผีลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)  

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution)  

=        จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

=  
( 29,907,205 ) หุน้

(1,431,163,735) หุน้ +( 29,907,205 )หุน้
 

= รอ้ยละ 2.05 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรของผูถ้ือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
EPS ก่อนเสนอขาย 

= 
( 0.201 )–( 0.197 )

(0.201)
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= รอ้ยละ 2.05 

5. ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

5.1 เหตผุล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้นี้ เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อขยายกจิการในธุรกจิการใหบ้รกิารและพฒันาระบบโอนสายอตัโนมตั ิระบบฝากขอ้ความ ศูนยบ์รกิารขอ้มูล
โทรศพัท ์ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธค์รบวงจร และธุรกจิการใหบ้รกิารคอลเซน็เตอร ์ศูนยบ์รกิารขอ้มลูโทรศพัท ์ศูนยบ์รกิาร
ลูกคา้สมัพนัธค์รบวงจร ซึง่หากบรษิทัด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนการเพิม่ทุน อาท ิการกูย้มืเงนิ อาจท าใหบ้รษิทัมี
ภาระเงนิกู้ยมืที่เพิม่ขึ้น ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ จะเป็นแหล่ง
เงนิทุนของบรษิทัในการเขา้ซือ้หุน้ของ iSoftel และ Softel 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บรษิทัจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อการลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยการเขา้ลงทุนของบรษิทัใน iSoftel และ 
Softel อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บรษิัทจะเขา้ลงทุนต่อเมื่อผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัย์ และหนี้สนิใน 
iSoftel และ Softel เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทั 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนของบรษิทัใน iSoftel และ Softel โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ บรษิทัจะไม่ไดร้บัเงนิสด
ทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักล่าว เนื่องจากบรษิทัจะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อน าไปช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนใน 
iSoftel และ Softel  

5.3 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษทัอนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี้  เ ป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
ในดา้นเทคนิคการบรกิาร และจะชว่ยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัมากขึน้ 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัไดศ้กึษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ 
ISF Holding คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการเพิม่ทุนในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่
บรษิทั เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ และเพิม่โอกาสในการขยายและต่อ
ยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบรษิัทมแีนวโน้มที่ดขีึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีร่าคา 28 บาทต่อหุน้ ซึง่อา้งองิจากราคาตลาดโดยราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทั ที่
ค านวณย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมมีติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ ISF Holding คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 
22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่
สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มศีกัยภาพซึ่งจะให้ค าแนะน าบรษิัทในการประกอบธุรกจิของบรษิทั ในด้านเทคนิคการ
บรกิาร และจะชว่ยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัมากขึน้ 

ซึ่งภายหลงัจากบรษิทัออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ ISF Holding จ านวน 8,742,857 หุน้ และ
ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้เสรจ็สิน้ ISF Holding จะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.60 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
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ไดท้ัง้หมดของบรษิทั (กรณีจดัสรรใหก้รณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนทช์ยั) การตามรายละเอยีดที่
กล่าวมาในขอ้ 2. ขา้งตน้ 

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

บรษิทัก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 8,742,857 หุน้ ในราคา 28 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็น
ราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบั
การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ ISF Holding ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ ISF Holding คอื ระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน 2565 
ถงึ 22 มถิุนายน 2565 ซึง่มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

เมื่อพจิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทั จะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อเสนอขายให้แก่ ISF Holding โดยมคีวามเหน็ว่าการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั เงื่อนไขการจดัสรรและ
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

5.5 เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั และท่ีมาของการก าหนด
ราคาเสนอขายดงัล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุ ้นเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ไม่ท าใหก้ระทบ
สภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั และช่วยสรา้งโอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ และเพื่อสรา้งรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารและพฒันาระบบโอนสายอตัโนมตั ิระบบฝากขอ้ความ ศูนยบ์รกิารขอ้มูลโทรศพัท ์ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ์
ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บรกิารข้อมูลโทรศพัท์ ศูนย์บรกิารลูกค้าสมัพนัธ์ครบวงจร  โดย
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเป็นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  

นอกจากนี้ หากบรษิทัด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนทีก่ารเพิม่ทุน อาท ิการกูย้มืเงนิ อาจท าใหบ้รษิทั มี
ภาระเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ หรอืหากเป็นการเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน อาจมคีวามไม่แน่นอนในจ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บั
จากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่ะตอ้งช าระเงนิเพิม่ทุนและมกีรอบระยะเวลาในการด าเนินการที่
มากกว่าการเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

อย่างไรกด็ ีในการเขา้ลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบรษิทัจะซื้อและรบัโอนกจิการทรพัยส์นิและหนี้สนิทัง้หมด
จาก ISF Holding โดยจะด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล
เฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ISF Holding 

2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมดของ ISF 
Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั โดยบรษิทัจะช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทั  

3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ ISF Holding มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทั 
รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบัการท ารายการดงักล่าว 
ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพือ่ใหก้ารเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัส าเรจ็ลุล่วง  
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4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ iSoftel และ Softel เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทั 

6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในการเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดันัน้ คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาและตรวจสอบขอ้มูลของ ISF Holding  
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดัดว้ยความระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ีม่ศี ักยภาพในการลงทุน และสามารถ
ลงทุนไดจ้รงิ อกีทัง้มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ซึ่งมสี่วนช่วยสนับสนุนธุรกจิของบรษิทั ในกรณีทีก่รรมการของบรษิทัไม่ปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้แลว้ หากใน
การไม่ปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทั ผูถ้อืหุ้นสามารถฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการคน
ดงักล่าวแทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ
หากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใช้
สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

บรษิทั ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

เลขานุการบรษิทั 

ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

ให้แก่บริษทั อุป๊ส ์มีเดีย โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบคุคลในวงจ ากดั 

สบืเนื่องจากบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ
บรษิทั อุ๊ปส ์เน็ตเวริ์ค จ ากดั (“MKO”) ซึ่งประกอบธุรกจิในลกัษณะกจิกรรมโฆษณา โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 400 บาท และบรษิทั เรดเฮส้ส ์ดจิทิลั จ ากดั (“RH”) ซึง่ประกอบ
ธุรกจิในลกัษณะให้บรกิารด้าน Digital Marketing ให้องค์กรต่างๆ แบบ One Stop Service เริม่ตัง้แต่รบับรฟีจากองค์กร 
และน ากลับมาวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงค้นคว้าหาข้อมูล insight ทัง้ตัวสินค้าบริการ เพื่อน าเสนอแผนงานแคมเปญ
การตลาด และแพลตฟอรม์ดา้นดจิทิลัทีต่อบโจทยเ์ป้าหมายของลูกคา้ในแต่ละแคมเปญ โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 400 บาท โดยบรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะเขา้ลงทุนในหุน้สามญั
ของลงทุนใน MKO ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MKO และจะเขา้ลงทุนในหุน้สามญั
ของลงทุนใน RH ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH โดยบรษิทัจะซื้อและรบัโอนกจิการ
ทรพัย์สนิและหนี้สนิทัง้หมดจาก บรษิัท อุ๊ปส์ มเีดีย โฮลดิ้ง จ ากดั (“MKO Holding”) ปัจจุบนั MKO Holding ถือหุ้นใน 
MKO ในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ MKO และถือหุ้นใน RH ในสดัส่วนร้อยละ 
50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ RH โดยการลงทุนดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อขยายกจิการในธุรกจิการ
ใหบ้รกิารการตลาดและสื่อทางดจิทิัลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในการเขา้ถงึ
ลูกคา้ การสรา้งชื่อทางการสื่อสารและโฆษณาถงึกลุ่มลูกคา้อย่างเฉพาะเจาะจง สรา้ง  Brand และ Product Awareness ใน
กลุ่มลูกคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และยงัเป็นการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขอ้มลูลูกคา้ โดยสามารถท า
การเชื่อมโยงฐานขอ้มูลลูกคา้ในกลุ่มบรษิทัฯ เขา้สู่ MKO และ RH เพื่อใหม้กีารวเิคราะหข์อ้มูลและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
และเกดิการน าเสนอสนิคา้และบรกิารจาก Ecosystem ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ ในการจะซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding จะมกีระบวนการ ดงันี้ 

1) MKO Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding ซึง่ประกอบดว้ย หุน้สามญัของ MKO ที ่
MKO Holding ถอือยูใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 50.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ MKO และหุน้
สามญัของ RH ซึ่ง MKO Holding ถอือยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
ของ RH ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

2) บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนในการซื้อและรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428 หุน้ ใหแ้ก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท 
คดิเป็นมลูคา่รวม 99,999,984 บาท  

เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ลงทุนใน MKO และ RH ได ้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2565 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที ่23 มถิุนายน 2565 จงึไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิาร
ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 
บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 555,005,265 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้1 บาท ก่อนการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนจ านวน 726,335,581 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้1 บาท โดยบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้ 
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1) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 
บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ใหแ้ก่นายอานนท์ชยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนท์ชยั”) ซึ่ง
เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยนายอานนท์ชยัจะ
ช าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวด้วยเงนิสดแทนการช าระด้วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึ่งที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ 

2) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 
บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่ISF Holding จะท าการโอนกจิการ
ทัง้หมดของ ISF Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

3) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 28 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็น
บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่MKO Holding จะ
ท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่
ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

5) การออกสามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 
(SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 5 หุน้เดมิต่อ 2 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ 
หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมี
อาย ุ2 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้
สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้ 

และเสนอให้มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึแก้ไข
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 28 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่MKO Holding จะท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO 
Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 
บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิทัฯ จดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศ 
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ทจ. 72/2558”) และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุ้นทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ 
แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ให้เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แล้ว บรษิทัฯ จะต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อน
การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ MKO Holding ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ 
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ MKO Holding คอื ระหว่าง วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 ซึ่งมรีาคา
เท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ MKO Holding ดงักล่าวขา้งตน้ ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน บรษิทัมี
หน้าทีห่า้มมใิห ้MKO Holding ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัเริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงักล่าว
เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน MKO Holding จงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้ม
ขายดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
หลกัเกณฑก์ารขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) 

 

2. ช่ือและข้อมลูของผูท่ี้จะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร 

(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 

(บาท/หุ้น) 

มลูค่ารวม 

(บาท) 

MKO Holding 3,571,428 28 99,999,984 

 

ผูถ้ือหุ้นของ MKO Holding ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2565 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์ 1,249 49.96 
2 นางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ 1,249 49.96 
3 นางสาวพณิญาดา ปิตธินฤทธิ ์ 2 0.08 

รวม 100.00 

รายช่ือกรรมการของ MKO Holding ณ วนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 

นายพศนิ ปิตธินฤทธิ ์และนางสาวณธดิา รฐัธนาวุฒ ิ

http://www.setsmart.com/


สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

4 

ทัง้นี้ หลงัจากบรษิทัฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ MKO Holding จ านวน 3,571,428 หุ้น และด าเนินการจด
ทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้เสรจ็สิน้ MKO Holding จะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.25 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด
ของบรษิทัฯ และกรณีจดัสรรใหก้รณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชยั MKO Holding จะเป็นผูถ้อื
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.24 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ดงันัน้ MKO Holding จงึไม่ใช่บุคคลทีจ่ะมาเป็น
ผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
ทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัสรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 417,226,045 29.15 417,226,045 29.08 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 204,724,184 14.30 204,724,184 14.27 

บรษิทั บรษิทั ท.ี เค. เอส. 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

110,000,000 7.69 110,000,000 7.67 

บ ริ ษั ท  แ ค ช  แ ม ช ชี น 
แคปปิตอล จ ากดั 

70,000,000 4.89 70,000,000 4.88 

น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ ี 49,009,260 3.42 49,009,260 3.42 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด
(มหาชน) 

48,571,428 3.39 48,571,428 3.39 

นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.40 34,340,995 2.39 

น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000 1.83 26,134,000 1.82 

นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,990,000 0.91 12,990,000 0.91 

นางธนภร เลา้ตระกลู 11,660,000 0.81 11,660,000 0.81 

ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ  446,507,823 31.20 446,507,823 31.12 

MKO Holding - - 3,571,428 0.25 

รวม 1,431,163,735 100.00 1,434,735,163 100.00 

หมายเหตุ:รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัมาจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 มถิุนายน 2565 

  

กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ ISF Holding MKO Holding และนายอานนทช์ยั 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 417,226,045 29.15 417,226,045 28.56 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 204,724,184 14.30 222,317,104 15.22 

บรษิทั บรษิทั ท.ี เค. เอส. 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

110,000,000 7.69 110,000,000 7.53 

บ ริ ษั ท  แ ค ช  แ ม ช ชี น 
แคปปิตอล จ ากดั 

70,000,000 4.89 70,000,000 4.79 

น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ ี 49,009,260 3.42 49,009,260 3.35 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด
(มหาชน) 

48,571,428 3.39 48,571,428 3.32 

นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.40 34,340,995 2.35 

น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000 1.83 26,134,000 1.79 

นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,990,000 0.91 12,990,000 0.89 

นางธนภร เลา้ตระกลู 11,660,000 0.81 11,660,000 0.80 

ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ  446,507,823 31.20 446,507,823 30.56 

ISF Holding - - 8,742,857 0.60 

MKO Holding - - 3,571,428 0.24 

รวม 1,431,163,735 100.00 1,461,070,940 100.00 

หมายเหตุ:รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัมาจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 มถิุนายน 2565  

 

3. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

การออกหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ขา้ลงทุนใน MKO และ RH มวีตัถุประสงคเ์พื่อขยายกจิการ
ในธุรกจิการใหบ้รกิารการตลาดและสื่อทางดจิทิศัน์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
ในการเขา้ถงึลูกค้า การสร้างชื่อทางการสื่อสารและโฆษณาถงึกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง สร้าง Brand และ Product 
Awareness ในกลุ่มลูกคา้ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และยงัเป็นการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการขอ้มลูลูกคา้ 
โดยสามารถท าการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลลูกค้าในกลุ่มเขา้สู่ MKO และ RH เพื่อให้มกีารวเิคราะห์ขอ้มูลและพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคและเกดิการน าเสนอสนิคา้และบรกิารจาก Ecosystem ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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4. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถ้ือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บคุคลในวงจ ากดั 

4.1 กรณีจดัสรรให้กรณี MKO 

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

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

= 
(1,431,163,735 หุน้ 𝑥 21.95 บาทต่อหุน้)+(3,571,428 หุน้ 𝑥 28.00 บาทต่อหุน้)

(1,434,735,163 หุน้)
 

=  21.97 บาทต่อหุน้ 
ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(21.95 บาทต่อหุน้)−(21.97 บาทต่อหุน้)

(21.95 บาทต่อหุน้)
 

= ไมเ่กดิผลกระทบต่อราคาทีล่ดลง 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาด

หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั วนัที ่วนัที ่1 มถิุนายน  2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565  ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
มมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่เท่ากบั 21.95 บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  
จะไมม่ผีลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)  

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution)  

=        จ านวนหุน้เพิม่ทุน   
จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

=  
(3,571,428) หุน้

(1,431,163,735) หุน้ +(3,571,428)หุน้
 

= รอ้ยละ 0.25 
(3) ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรของผูถ้ือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
EPS ก่อนเสนอขาย 

= 
(0.201)−(0.200)

(0.201)
 

= รอ้ยละ 0.25 
4.2 กรณีจดัสรรให้กรณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนทช์ยั 

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 
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ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

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

= 
(1,431,163,735หุน้ 𝑥 21.95 บาทตอ่หุน้)+( 12,314,285 หุน้ 𝑥 28.00 บาทต่อหุน้)+(17,592,920 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้)

(  1,461,070,940 หุน้)
 

=  22.08 บาทต่อหุน้ 
ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(21.95 บาทต่อหุน้)−(22.08 บาทต่อหุน้)

(21.95 บาทต่อหุน้)
 

= ไมเ่กดิผลกระทบต่อราคาทีล่ดลง 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาด

หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั วนัที ่วนัที ่1 มถิุนายน  2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565  ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
มมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่เท่ากบั 21.95 บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

จะไมม่ผีลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)  

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution)  

=        จ านวนหุน้เพิม่ทุน   
จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

=  
( 29,907,205 ) หุน้

(1,431,163,735) หุน้ +( 29,907,205 )หุน้
 

= รอ้ยละ 2.05 
(3) ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรของผูถ้ือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
EPS ก่อนเสนอขาย 

= 
( 0.201 )−( 0.197 )

(0.201)
 

= รอ้ยละ 2.05 
5. ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

5.1 เหตผุล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทุน 

 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครัง้นี้ เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน MKO และ RH มี
วตัถุประสงค์เพื่อขยายกจิการในธุรกจิการใหบ้รกิารการตลาดและสื่อทางดจิทิศัน์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และ
พนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในการเขา้ถงึลูกคา้ การสรา้งชื่อทางการสื่อสารและโฆษณาถงึกลุ่มลูกคา้อย่างเฉพาะเจาะจง 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

8 

สรา้ง Brand และ Product Awareness ในกลุ่มลกูคา้ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัเป็นการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการขอ้มูลลูกคา้ โดยสามารถท าการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลลูกคา้ในกลุ่มเขา้สู่ MKO และ RH เพื่อใหม้กีารวเิคราะห์
ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเกิดการน าเสนอสินค้าและบริการจาก  Ecosystem ของบริษัทฯ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพซึ่งหากบรษิทัฯ ด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่นแทนการเพิม่ทุน อาท ิการกูย้มืเงนิ อาจท าใหบ้รษิทัฯ มภีาระ
เงนิกู้ยมืทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ การเพิม่ทุน และการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครัง้นี้ จะเป็นแหล่งเงนิทุน
ของบรษิทัฯ ในการเขา้ซือ้หุน้ของ MKO และ RH 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

บรษิัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อการลงทุนใน MKO และ RH โดยการเขา้ลงทุนของบรษิัทฯ ใน 
MKO และ RH อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนต่อเมื่อผลการเขา้ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สนิทรพัย์ และ
หนี้สนิใน MKO และ RH เป็นทีพ่งึพอใจของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ใน MKO และ RH โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ บรษิทัฯ จะไมไ่ด้
รบัเงนิสดทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนดงักล่าว เนื่องจากบรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อน าไปช าระเป็นคา่ตอบแทนในการเขา้
ลงทุนใน MKO และ RH  

5.3 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานโดยรวมของบริษทั อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้  เป็นการเสนอขายให้แก่บรษิัทที่เป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ในดา้นเทคนิคการบรกิาร และจะชว่ยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ มากขึน้ 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดศ้กึษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่ MKO Holding คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่การเพิม่ทุนในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดแก่บรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ และเพิม่โอกาสในการ
ขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบรษิัทฯ มแีนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต 
นอกจากนี้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีร่าคา 28 บาทต่อหุน้ ซึง่อา้งองิจากราคาตลาดโดยราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของ
หุน้ของบรษิทัฯ ทีค่ านวณยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ MKO Holding คอื ระหว่างวนัที่ 1 
มิถุ น า ยน  2565 ถึ ง  22 มิถุ น า ยน  2565 ซึ่ ง มี ร า ค า เ ท่ า กับ  21. 95 บ าท  (ข้อ มู ล จ า ก  SETSMART ต าม 
http:///www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้ค าแนะน าบริษัทฯ ในการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ในด้านเทคนิคการบรกิาร และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบรษิัทฯ มากขึ้นEซึ่งภายหลงัจาก
บรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯให้แก่ MKO Holding จ านวน 3,571,428 หุ้น และด าเนินการจด
ทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้เสรจ็สิน้ MKO Holding จะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.25 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด
ของบรษิทัฯ และกรณีจดัสรรใหก้รณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชยั MKO Holding จะเป็นผูถ้อื
หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.24 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวมาในขอ้ 2. ขา้งตน้ 

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

บรษิทัฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 3,571,428หุน้ ในราคา 28 บาทต่อ
หุน้ ซึง่เป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทัง้นี้ ราคา
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ตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่จดัสรรใหแ้ก่ MKO Holding ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ MKO Holding คอื ระหว่าง
วันที่  1 มิถุนายน 2565 ถึง  22 มิถุนายน 2565 ซึ่ งมีราคาเท่ ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม 
http:///www.setsmart.com) 

เมื่อพจิารณาถงึความจ าเป็น และประโยชน์ที่บรษิทัฯ จะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ MKO Holding โดยมคีวามเหน็ว่าการจดัสรรหุน้สามญัให้แก่บุคคลในวงจ ากดั เงื่อนไขการจดัสรร 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ตามเหตุผลและความจ าเป็น
ในการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมแ่ก่บุคคลในวงจ ากดั และทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

5.5 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั และท่ีมาของการ
ก าหนดราคาเสนอขายดงัล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ท าใหไ้ม่
กระทบสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั และเพิม่ประสทิธภิาพและลดค่าใชจ้่ายดา้นการโฆษณาสื่อ
ดจิทิลัออนไลน์ และการท า content ต่างๆ ตามกลุ่มประเภทลูกคา้ ดว้ยความเชีย่วชาญดา้น digital content ของ MKO 
และ RH  และเพิม่แหล่งทีม่าของรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ และเพิม่โอกาสในเสนอบรกิารธุรกจิการการโฆษณาผ่านสื่อ
ดจิทิลัแก่บรษิทัคู่คา้ใน Ecosystem ของบรษิทัฯ และเพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ 
ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยคณะกรรมการบรษิทั
เหน็ว่าธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนเป็นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ หากบรษิทัฯ ด าเนินการหาเงนิทุนโดยวธิอีื่น แทนทีก่ารเพิม่ทุน อาท ิการกูย้มืเงนิ อาจท าให้
บรษิทัฯ มภีาระเงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ หรอืหากเป็นการเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน อาจมคีวามไมแ่น่นอนในจ านวนเงนิที่
จะไดร้บัจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่ะตอ้งช าระเงนิเพิม่ทุนและมกีรอบระยะเวลาในการด าเนินการ
ทีม่ากกวา่การเพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั 

ทัง้นี้ ในการเขา้ลงทุนใน MKO และ RH โดยบรษิทัจะซื้อและรบัโอนกจิการทรพัย์สนิและหนี้สนิทัง้หมด
จาก MKO Holding จะด าเนินการภายใตเ้งือ่นไข 4 ประการ คอื  

1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ MKO Holding 

2) ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนโดยการรบัโอนสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทัง้หมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะช าระ
คา่ตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ   

3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MKO Holding มีมติอนุมตัิการโอนกิจการ
ทัง้หมดใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการ และเอกสารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื
เกี่ยวขอ้งกบัการท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้การเขา้ลงทุนในหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ส าเรจ็ลุล่วง  

4) ผลการตรวจสอบสถานะกจิการของ MKO และ RH เป็นทีพ่งึพอใจแก่บรษิทัฯ และเงื่อนไขบงัคบั
ก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสญัญาโอนกจิการไดร้บัการด าเนินการเสรจ็สมบรูณ์  
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6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในการเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดันัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและตรวจสอบขอ้มูลของ MKO 
Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดัดว้ยความระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ีม่ศี ักยภาพในการลงทุน 
และสามารถลงทุนไดจ้รงิ อกีทัง้มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ซึ่งมสี่วนช่วยสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ ในกรณีทีก่รรมการของ
บรษิทัไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุน
ในครัง้นี้แลว้ หากในการไม่ปฏิบตัหิน้าทีด่งักล่าว ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรยีก
ค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งได้
ประโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

เลขานุการบรษิทั 

ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
ให้แก่ นายอานนทช์ยั วีระประวติั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั 

สบืเนื่องจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้
มมีตใิหบ้รษิทัฯ เขา้ลงทุนใน บรษิทั แอด็วานซ์ อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) โดยการซื้อหุน้สามญัของ 
AIT จ านวน 30,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.91 ของทุนทีอ่อกและช าระแล้วของ AIT ในราคาหุน้ละ 7.08 บาท รวม
มูลค่า 212,400,000 บาท และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ AIT ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2”) 
จ านวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท จากนายอานนท์ชยั วีระประวตัิ  
(“นายอานนท์ชยั”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นเดมิของ AIT โดยบรษิทัฯ จะช าระราคาค่าหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสทิธิ AIT-W2 
ดงักล่าว เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท โดยราคาทีอ่อกเสนอขาย
ดงักล่าวเป็นราคาหุน้ทีไ่มต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (โดยทีร่าคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัยอ้นหลงั 
7 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัที่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2565 มมีติ
อนุมตัใิหเ้ขา้ลงทุนใน AIT และออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเสนอขายใหแ้ก่นายอานนท์ชยัเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมรีะยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์– 18 กุมภาพนัธ ์2565 (เฉพาะวนัท าการ) ซึง่เท่ากบั 30.6413 บาทต่อหุน้)  

ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 13 มถิุนายน 2565 บรษิัทฯ ได้ด าเนินการรบัโอนหุ้นสามญัของ AIT จ านวน 30,000,000 หุ้น และ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนท์ชยั และช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 7,518,584 
หุน้ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เพื่อตอบแทนเฉพาะในส่วนของการรรบัโอนหุน้สามญัของ AIT เรยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม ในส่วน
ของการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพือ่ช าระคา่ตอบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 บรษิทัฯ ไดร้บัแจง้จากกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ ถงึเหตุขดัขอ้งทีบ่รษิทัฯ ไม่อาจจดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นการช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้โดยนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัใหค้วามเหน็ว่า ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นทรพัย์สนิทีม่ ี
ลกัษณะเป็นสทิธเิรยีกร้อง แมว้่าจะมรีาคาซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมอืได้ แต่ยงัไม่มคีวาม
แน่นอนว่าจะมกีารใช้สทิธหิรอืไม่ จงึไม่อาจรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระค่าหุ้นเป็นใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ได้จนกว่า
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จะถูกใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระเงนิในส่วนของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จาก
นายอานนท์ชยั จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวธิกีารช าระราคาเป็นเงนิสด จ านวน 
497,000,000 บาท ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่23 มถิุนายน 2565 จงึไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,523,053,760 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ได้ออกจ าหน่ายของ
บรษิทัฯ จ านวน 555,005,265 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้1 บาท ก่อนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และพจิารณาอนุมตักิาร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทัอกีจ านวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่จ านวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 
บาท โดยบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ดงันี้ 
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1) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 17,592,920 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 
บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ใหแ้ก่นายอานนท์ชยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนท์ชยั”) ซึ่ง
เป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยนายอานนท์ชยัจะ
ช าระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวด้วยเงนิสดแทนการช าระด้วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึ่งที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตั ิ 

2) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,742,857 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 28 
บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่ISF Holding จะท าการโอนกจิการ
ทัง้หมดของ ISF Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

3) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,571,428 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้
ละ 28 บาท คดิเป็นมลูคา่รวม 99,999,984 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็น
บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที ่MKO Holding จะ
ท าการโอนกจิการทัง้หมดของ MKO Holding ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

4) การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่
ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

5) การออกสามญัเพิม่ทุนจ านวน 616,428,376 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ที่ 2 
(SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) โดยมอีตัราการจดัสรรเท่ากบั 5 หุน้เดมิต่อ 2 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ในการค านวณสทิธทิีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายนัน้ 
หากเกดิเศษเกดิจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้) โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมี
อาย ุ2 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้
สามญัเพิม่ทุน 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ5 บาทต่อหุน้ 

และเสนอให้มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ รวมถงึแก้ไข
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

โดยรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ คุณอานนทช์ยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แก่ นายอานนท์ชยั จ านวน 17,592,920 หุ้น  
ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ให้แก่นายอานนท์ชยัดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ โดยที่ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ จะมมีตกิ าหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ แมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนแลว้ บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ตามทีก่ าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรใหแ้ก่นายอานนทช์ยั ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ 
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีติเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรร
หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่ นายอานนท์ชยั คอื ระหว่าง ระหว่างวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565  
ซึง่มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม http:///www.setsmart.com)  

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ร ับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ  
มหีน้าทีห่า้มมใิหน้ายอานนท์ชยัขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเริม่ท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน นายอานนทช์ยัจงึจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขาย
ดงักล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วน
เพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2558 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2. ช่ือและข้อมลูของผูท่ี้จะได้รบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

รายช่ือ จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร 

(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 

(บาท/หุ้น) 

มลูค่ารวม 

(บาท) 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 17,592,920 28.25 496,999,990 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากบรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั จ านวน 17,592,920 หุน้ และ
ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วเสรจ็สิ้น นายอานนท์ชยัจะเป็นผูถ้อืหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 15.35 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และกรณีบรษิัทฯ จดัสรรหุ้นเพิม่ทุนรองรบักรณี ISF กรณี MKO Holding และ กรณีนาย
อานนทช์ยั จะท าให ้นายอานนทช์ยั จะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.22 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 
อนึ่ง การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยัยงัเขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 
ประเภทสนิทรพัยแ์ละบรกิาร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่
19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เนื่องจากเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบันายอานนทช์ยั 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็ามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี  2565 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท ารายดงักล่าว
ไปแลว้เมื่อวนัที ่ 27 เมษายน  2565  โดยครัง้นี้ บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระเงนิในส่วนของการ
เขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็น
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บรษิทัฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนทช์ยั โดยรบัช าระราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นเงนิ
สด โดยบรษิทัฯ มรีายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัสรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 417,226,045 29.15 417,226,045 28.80 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 204,724,184 14.30 222,317,104 15.35 

บรษิทั บรษิทั ที  .เค .เอส .
เทคโนโลย ีจ ากดั )มหาชน(  

110,000,000 7.69 110,000,000 
7.59 

บ ริ ษั ท  แ ค ช  แ ม ช ชี น 
แคปปิตอล จ ากดั 

70,000,000 4.89 70,000,000 
4.83 

น.ส.ภรณัยา รุจนพรพจ ี 49,009,260 3.42 49,009,260 3.38 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด
)มหาชน(  

48,571,428 3.39 48,571,428 
3.35 

นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.40 34,340,995 2.37 

น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000 1.83 26,134,000 1.80 

นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,990,000 0.91 12,990,000 0.90 

นางธนภร เลา้ตระกลู 11,660,000 0.81 11,660,000 0.80 

ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ  446,507,823 31.20 446,507,823 30.82 

รวม 1,431,163,735 100.00 1,448,756,655 100.00 

หมายเหตุ:รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัมาจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 มถิุนายน 2565  

 

กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ ISF Holding MKO Holding และนายอานนทช์ยั 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี 417,226,045 29.15 417,226,045 28.56 

นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ 204,724,184 14.30 222,317,104 15.22 

บรษิทั บรษิทั ที  .เค .เอส .
เทคโนโลย ีจ ากดั )มหาชน(  

110,000,000 7.69 110,000,000 7.53 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ โครงสร้างหลงัเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

บ ริ ษั ท  แ ค ช  แ ม ช ชี น 
แคปปิตอล จ ากดั 

70,000,000 4.89 70,000,000 4.79 

น.ส.ภรณัยารุจนพรพจ ี 49,009,260 3.42 49,009,260 3.35 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด
)มหาชน(  

48,571,428 3.39 48,571,428 3.32 

นายวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี 34,340,995 2.40 34,340,995 2.35 

น.ส.วจิติรา ป่ินเรอืงหริญั 26,134,000 1.83 26,134,000 1.79 

นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ 12,990,000 0.91 12,990,000 0.89 

นางธนภร เลา้ตระกลู 11,660,000 0.81 11,660,000 0.80 

ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ  446,507,823 31.20 446,507,823 30.56 

ISF Holding - - 8,742,857 0.60 

MKO Holding - - 3,571,428 0.24 

รวม 1,431,163,735 100.00 1,461,070,940 100.00 

หมายเหตุ:รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัมาจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ล่าสุดของบรษิทั เมือ่วนัที ่17 มถิุนายน 2565  

 

3. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน 

การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ สบืเนื่องมาจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 มมีตกิารอนุมตักิารเขา้
ลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 โดยบริษัทฯ ได้รบัโอนหุ้นสามญัของ AIT จ านวน 
30,000,000 หุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั และช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
จ านวน 7,518,584 หุน้ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่13 มถิุนายน 2565 อยา่งไรกต็าม ดว้ยเหตุขดัขอ้งทีบ่รษิทั
ฯ ไม่อาจจดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นการช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ จงึ
มคีวามประสงค์ที่จะออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชยัโดยการรบัช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดแทนการ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานทช์ยัเพื่อเป็นการช าระราคาใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565  
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4. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถ้ือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ให้บคุคลในวงจ ากดั 

4.1. กรณีจดัสรรให้กรณีให้คณุอานนทช์ยั 

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

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

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุน) 

= 
( 1,431,163,735 หุน้ 𝑥 21.95 บาทต่อหุน้)+( 17,592,920  หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้)

( 1,448,756,655 หุน้)
 

=  0.23 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(21.95 บาทต่อหุน้)+(22.03 บาทต่อหุน้)

(21.95 บาทต่อหุน้)
 

= ไมเ่กดิผลกระทบต่อราคาทีล่ดลง 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั วนัที ่วนัที ่1 มถิุนายน  2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565  ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
มมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่เท่ากบั 21.95 บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  
จะไมม่ผีลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)  

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution) 

=       จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

= 
( 17,592,920 หุน้)

( 1,431,163,735 หุน้)+( 17,592,920 หุน้)
 

= รอ้ยละ 1.21 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรของผูถ้ือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 

EPS ก่อนเสนอขาย 
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= 
(0.201)−(0.198)

(0.201)
 

= รอ้ยละ 1.21 

4.2. กรณีจดัสรรให้กรณี ISF กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนทช์ยั 

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

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

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

= 
(1,431,163,735หุน้ 𝑥 21.95 บาทตอ่หุน้)+( 12,314,285 หุน้ 𝑥 28.00 บาทต่อหุน้)+(17,592,920 หุน้ 𝑥 28.25 บาทต่อหุน้)

(  1,461,070,940 หุน้)
 

=  22.08 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 
(21.95 บาทต่อหุน้)−(22.08 บาทต่อหุน้)

(21.95 บาทต่อหุน้)
 

= ไมเ่กดิผลกระทบต่อราคาทีล่ดลง 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนั วนัที ่วนัที ่1 มถิุนายน  2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565  ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
มมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ซึง่เท่ากบั 21.95 บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

จะไมม่ผีลใหผู้ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)  

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution)  

=        จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

=  
( 29,907,205 ) หุน้

(1,431,163,735) หุน้ +( 29,907,205 )หุน้
 

= รอ้ยละ 2.05 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรของผูถ้ือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
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EPS ก่อนเสนอขาย 

= 
( 0.201 )−( 0.197 )

(0.201)
 

= รอ้ยละ 2.05 

 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

5.1. เหตผุล ความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน และความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทุน 

การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  สบืเนื่องมาจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 มมีตกิารอนุมตักิารเขา้
ลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุ้นสามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 โดยบริษัทฯ ได้รบัโอนหุ้นสามญัของ AIT จ านวน 
30,000,000 หุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั และช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
จ านวน 7,518,584 หุน้ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่13 มถิุนายน 2565 อยา่งไรกต็าม ดว้ยเหตุขดัขอ้งทีบ่รษิทั
ฯ ไม่อาจจดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นการช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ จงึ
มคีวามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวธิกีารช าระเงนิในส่วนของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จาก
เดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวธิกีารช าระราคาเป็นเงนิสดใหแ้ก่นายอานนทช์ยั และเพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงเดมิทีบ่รษิทัฯ ตกลงจะช าระราคาหุน้สามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นหุน้เพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและเสนอขายใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั 
โดยนายอานนทช์ยัจะช าระราคาค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 17,592,920 หุน้ ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อ
หุน้ รวมเป็นเงนิสดจ านวน 496,999,990 บาท โดยการเพิม่ทุนและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงครัง้นี้ 
เป็นรายการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั แทนรายการซึง่บรษิทัฯ เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 แลว้  

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 

การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ เป็นการเปลีย่นแปลงวธิกีารช าระเงนิในส่วนของการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดง
สทิธ ิAIT-W2 จากนายอานนทช์ยั จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคาเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวธิกีารช าระราคาเป็น
เงนิสด จ านวน 497,000,000 บาท ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดมิทีบ่รษิทัฯ ตกลงจะช าระราคาหุน้
สามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นหุ้นเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชยันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะต้องออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและเสนอขายใหแ้ก่ นายอานนท์ชยั โดยนายอานนทช์ยัจะช าระราคาค่าหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 17,592,920 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิสดจ านวน 496,999,990 บาท 
โดยการเพิม่ทุนและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบเฉพาะเจาะจงครัง้นี้ เป็นรายการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
ฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั แทนรายการซึง่บรษิทัฯ เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 แลว้  

ทัง้นี้ เงนิสดที่บรษิัทฯ ได้รบัช าระจากนายอานนท์ชยัในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั ซึง่เป็นบุคคลเกีย่วโยงของบรษิทัฯ นัน้เป็นส่วนหนึ่งของเงนิสดทีบ่รษิทัฯ ไดช้ าระคา่ตอบแทน
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ในการเข้าซื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชยั บรษิัทฯ จึงจะน าเงนิสดจ านวนดงักล่าวใช้เป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนและเป็นเงนิทุนเพือ่การเขา้ท าธุรกรรมลงทุนในหุน้ของบรษิทัฯ ต่างๆ เพิม่เตมิ  

 

5.3. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุน 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
บรษิทัฯ เป็นรายการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั แทนรายการซึง่บรษิทัฯ เคยไดร้บัอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565 แลว้  

โดยบรษิทัฯ ไดศ้กึษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
นายอานนทช์ยั คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่การเพิม่ทุนในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่
บรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ และเพิม่โอกาสในการขยายและต่อ
ยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้  
การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ทีร่าคา 28.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งอา้งองิจากราคาตลาดโดยราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของ
บรษิทัฯ ทีค่ านวณยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่  นายอานนท์ชัย คือ ระหว่างวันที่  
1 มถิุนายน 2565 ถงึ 22 มถิุนายน 2565 ซึง่มรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 
เป็นราคาทีส่มเหตุสมผล เพื่อไดน้ักลงทุนทีม่ศีกัยภาพซึ่งจะใหค้ าแนะน าบรษิทัฯ ในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในดา้น
เทคนิคการบรกิาร และจะชว่ยขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ มากขึน้ 

ซึ่งภายหลงัจากบรษิทัฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นายอานนท์ชยั จ านวน 17,592,920 
หุน้ และด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้เสรจ็สิน้ นายอานนทช์ยัจะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.35 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และกรณีจดัสรรให้กรณี ISF กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชยั จะท าให้  
นายอานนท์ชยั จะเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.22 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวมาใน ขอ้ 2. ขา้งตน้ 

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย 

บรษิทัฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 17,592,920 หุน้ ในราคาเท่ากบั 28.25 บาทต่อ
หุน้ โดยราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ระหว่างวนัที่ 1 มถิุนายน 2565 ถึง 22 มถิุนายน 2565  
ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทั มมีตเิสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ครัง้ที ่1/2565 ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 21.95 บาท 
(ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

เมื่อพจิารณาถงึเหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการบรษิัทจงึมมีติอนุมตักิารออกและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่นายอานนทช์ยั โดยมคีวามเหน็วา่การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั เงือ่นไขการ
จดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

http://www.setsmart.com/
http://www.setsmart.com/
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5.5. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั และท่ีมาของการ
ก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั
ในครัง้นี้ เป็นธุรกรรมทีส่บืเนื่องมาจากมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2565 และเนื่องจาก
บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงวธิกีารช าระราคาใบส าคญัแสดงสทิธ ิSABUY-W2 จากเดมิทีใ่ชว้ธิกีารช าระราคา
เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เป็นวธิกีารช าระราคาเป็นเงนิสด เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงเดมิทีบ่รษิทัฯ ตกลงจะช าระ
ราคาหุน้สามญัของ AIT และใบส าคญัแสดงสทิธ ิAIT-W2 เป็นหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นายอานนทช์ยันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและเสนอขายใหแ้ก่ นายอานนทช์ยั 

ทัง้นี้ เงนิสดทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัช าระจากนายอานนท์ชยัในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชยั ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ นัน้ เป็นส่วนหนึ่งของเงนิสดที่บรษิัทฯ ได้ช าระเป็น
ค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ AIT-W2 ใหแ้ก่นายอานนทช์ยั การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ เป็นรายการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
นายอานนทช์ยั แทนรายการซึ่งบรษิทัฯ เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 
2565 แลว้ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุน้ ตามทีบ่รษิทัฯ เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565 

6. ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนั ้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ  
นายอานนทช์ยั ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากดัด้วยความระมดัระวงั และมคีวามเหน็ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพในการ
ลงทุนและสามารถลงทุนไดจ้รงิ อกีทัง้มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ซึง่มสี่วนช่วยสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ ในกรณีทีก่รรมการ
ของบรษิทัไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่
ทุนในครัง้นี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียก
ค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการไมป่ฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์
ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ  ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 

 เลขานุการบรษิทั 

 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

  



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 
 

11 
 

 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย  7 
 

1 

สรปุรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

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

ชนิด : ระบุชือ่ผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไมเ่กนิ 616,428,376 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 

ระยะเวลาเสนอขาย : บรษิทัฯ จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2565  

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

ราคาการใช้สิทธิ : ราคาหุน้ละ 5 (หา้) บาท  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : วนัที่ก าหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ทัง้นี้ ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ 
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 (สอง) ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ ภายหลงัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธ ิ

วิธีการจดัสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ  2 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ 
SABUY-W2 เหลอืจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งต้น ให้
ปัดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี้-บรษิทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้ ี
สิทธิได้ร ับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ใน วันที่ 2 กันยายน 
2565 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธฯิ สามารถใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ได้ 
ทุก ๆ 3 (สาม) เดอืน นบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ทัง้นี้  วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
มอีายุครบ 2 (สอง) ปีนับจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยหากวนั
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ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่ อนวัน
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้ 
เพื่อรองรบั 

: ไม่เกิน 616,428,376 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.07 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่23 มถิุนายน 2565 จ านวน  
1,431,163,735 หุน้ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

: บรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธใินครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น : เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Rights Offering) ดังนั ้น  จึงไม่มี
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ 

อย่างไรกต็าม หากมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
โ ดยผู้ ใ ช้ สิท ธิ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ถื อหุ้ น เ ดิมทั ้ง จ านวน  จ ะมีผลกระทบต่ อ 
ผูถ้อืหุน้เดมิ ดงัต่อไปนี้ 

1. การลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

=  จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้  

จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้นี้ 

=                 616,428,376 ____                      

                          1,431,163,735 + 616,428,376 

=  รอ้ยละ 28.57 

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

ดงันัน้การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

=  รอ้ยละ 28.57 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรบัการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรบัสทิธติามที่ก าหนดไว้ในขอ้ก าหนดสทิธแิละเงื่อนไข
ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะซื้อหุน้สามญั ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีก่ าหนดไว้
ในข้อ  11 (4) (ข)  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่   
ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ
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วตัถปุระสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: เพื่อเตรยีมความพร้อม และเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางด้านการเงนิ
ของบรษิัทฯ เพื่อให้บรษิัทฯ มคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทัฯ เมือ่มกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบั
จากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนใน
ครัง้น้ี 

: เพือ่ใชร้องรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบั
จากการเพ่ิมทุน 

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้จะมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ต่อเมื่อบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระ
แลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีาร
จ่ายเงนิปันผลกจ็ะมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
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