
 
  
                                                                                                

 
 

SABUY 035/2565                                                

วนัที ่1 สงิหาคม 2565 

เรือ่ง รายงานการใชเ้งนิเพิม่ทุน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที ่บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็น
ครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) ตัง้แต่วนัที ่3 – 5 พฤศจกิายน 2563 จ านวน 157,017,300 หุน้ โดยเป็นหุน้ใน
ส่วนทีบ่รษิทัฯ เสนอขายจ านวน 117,017,300 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.50 บาท ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนทัง้สิน้
ประมาณ 274.62 ลา้นบาท (ภายหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่าย
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายหุน้แลว้) นัน้ 

บรษิทัฯ ขอรายงานใชเ้งนิเพิม่ทุน ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2565 – 30 มถิุนายน 2565 ดงันี้ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุน IPO 

แผนการใช้เงิน 
(ตาม

วตัถปุระสงค์
ของ IPO) 

จ านวนเงิน
คงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 64 

จ านวนเงินท่ีใช้
ไประหว่างงวด  

1 ม.ค. 65   
– 30 มิ.ย. 65 

จ านวนเงิน
คงเหลือ  

ณ 30 มิ.ย. 65 

1. โครงการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้า
ของ VDP ในต่างจงัหวดั 

8.00 1.86 0.06 1.80 

2. โครงการเพิ่มการตัง้ตู้ขายสินค้า
อตัโนมตั ิรวมถงึการตัง้ตูข้ายสนิคา้
อตัโนมตัริ่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิ
ของ VDP 

116.62 57.12 57.12 - 

3. โครงการติดตัง้เครื่องรบัช าระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัตูเ้ตมิเงนิ
และตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัขิอง กลุ่ม
บรษิทัฯ 

35.00 17.72 9.52 8.20 

4. โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ งิ น
อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Money Service) 

40.00 34.96 2.63 32.33 

5. โครงการใหบ้รกิารระบบการรบั
ช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
(Payment Platform Provider) 

55.00 27.02 3.13 23.90 

6. โครงการใหบ้รกิารระบบบตัรเงนิ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ศนูยอ์าหาร และ/

20.00 - - - 



 
  
                                                                                                

 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุน IPO 

แผนการใช้เงิน 
(ตาม

วตัถปุระสงค์
ของ IPO) 

จ านวนเงิน
คงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 64 

จ านวนเงินท่ีใช้
ไประหว่างงวด  

1 ม.ค. 65   
– 30 มิ.ย. 65 

จ านวนเงิน
คงเหลือ  

ณ 30 มิ.ย. 65 

หรอืรา้นคา้ ในวงจ ากดั (Closed 
Loop) 

รวม 274.62 138.68 72.46 66.23 

ต่อมา ในปี 2565 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดม้กีารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพิม่เตมิ เพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนทัว่ไป และ/หรอืเฉพาะเจาะจง โดยสรุปดงันี้ 

1. เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2565 บรษิทัฯ ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 70,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 770 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั แคช แมชชนี แคปปิตอล จ ากดั (“CMC”) เป็นสิง่
ตอบแทนในการช าระคา่หุน้บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จ ากดั 

2. เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2565 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 ตามโครงการ SABUY-ESOP1 
จ านวน 22,898,491 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.892 บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนหลงัหกั
คา่ใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการ SABUY-ESOP1 ทัง้สิน้ 43.32 ลา้นบาท 

3. ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ 

1) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 7,518,584 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 

บาท ต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 212.40 ลา้นบาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจากดั (Private Placement) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนัของบรษิทั ไดแ้ก่ นายอานนทช์ยั วรีะประวตั ิ(“นายอานนทช์ยั”) เพื่อช าระค่าตอบแทนในการเขา้ซื้อหุน้สามญัของ
บรษิทั แอด็วานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“AIT”) 

2) ออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ านวน 6,896,005 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 

บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194.81 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็น
บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“NAKON”) เพื่อช าระ
คา่ตอบแทนในการเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ NAKON 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้
พจิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่1 โดยการ
ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 67,639,640 หุน้ มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อ หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจ ากัด (Private 
Placement) คดิเป็นมลูคา่รวม 1,893.91 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

1. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่4,875,000 หุน้ 
2. น.ส.สวติา แจง้อยู ่3,064,285 หุน้ 



 
  
                                                                                                

 
 

3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่3,064,285 หุน้ 
4. น.ส.เธยีรวรรณี แจง้อยู ่3,064,285 หุน้ 
5. บรษิทัเบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 5,000,357 หุน้ 
6. บรษิทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 48,571,428 หุน้ 

รวม 67,639,640 หุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,893.91 ล้านบาท เป็นสิง่ตอบแทนในการช าระค่าหุ้นบรษิัท เธียรสุรตัน์ 
จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 533.91 ลา้นบาท และช าระคา่หุน้บรษิทั ดบัเบิล้เซเวน่ จ ากดั 1,360 ลา้นบาท 

5. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่2 
โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 1,714,284 หุน้ 
ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุน้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนในวงจ ากดั (Private Placement) คดิเป็นมูลค่ารวม 48 
ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

1. นายวศธิสทิธิิ ์ยอดปัญญา 937,545 หุน้ 
2. นายเอกพงศ ์โชตกิมาศ 776,739 หุน้ 

รวม 1,714,284 หุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 48 ลา้นบาท เป็นสิง่ตอบแทนในการช าระค่าหุน้บรษิทั เอส.เค. เมเนจเมน้ท ์
แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั และบรษิทั เอสเคว ียนูิตี ้ซพัพลาย จ ากดั 

6. เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 บรษิัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่ของบรษิทัฯ 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้ดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน
ครัง้ที ่1 (SABUY-W1) จ านวน 44,963,814 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.08079 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่ไดร้บั
เงนิจากการเพิม่ทุนหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการ SABUY-W1 ทัง้สิน้ 138.52 ลา้น
บาท 

7. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบรษิทัได้
พจิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่3 โดยการ
ออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหบุ้คคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 1,785,714 หุน้ ในราคา
เสนอขาย 28 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่รวม 50 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

1. นายณฐันันท ์กุลวฒัน์ฐกรณ์ 892,857 หุน้ 
2. นายธติพิงศ ์ฉตัรเตชะ 892,857 หุน้ 

รวม 1,785,714 หุน้ จ านวนเงนิ 50 ลา้นบาท เป็นสิง่ตอบแทนในการช าระคา่หุน้ของ บรษิทั อนิโฟแกรมเมอร ์จ ากดั 

8. เมื่อวนัที ่1 มถิุนายน 2565 บรษิทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ครัง้ที ่2 ตามโครงการ SABUY-ESOP2 
จ านวน 6,367,247 หุน้ ในราคาหุน้ละ 7.347 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนหลงัหกั
คา่ใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการ SABUY-ESOP2 ทัง้สิน้ 46.78 ลา้นบาท 

 

 



 
  
                                                                                                

 
 

บรษิทัฯ ขอรายงานใชเ้งนิเพิม่ทุนเพิม่เตมิ ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2565 – 30 มถิุนายน 2565 ดงันี้ 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุน (ล้าน
บาท) 

จ านวนเงิน
คงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 

64 

จ านวนเงินท่ี
ได้รบัระหว่าง
งวด  1 ม.ค. 

65   
– 30 มิ.ย. 65 

จ านวนเงินท่ี
ใช้ไประหว่าง
งวด  1 ม.ค. 65   
– 30 มิ.ย. 65 

จ านวนเงิน
คงเหลือ  

ณ 30 มิ.ย. 65 

1. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบ
กจิการ 

300.20 3,397.75 3,169.12 528.83 

รวม 300.20 3,397.75 3,169.12 528.83 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  
  
 
 นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย ์
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 


