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SABUY 038/2565 

 วนัที ่ 15 สงิหาคม 2565 

เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก 
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การขายหุน้สามญัในบรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
การเปลีย่นแปลงวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

1. สารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1)  

2. สารสนเทศเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
3. สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
4. แบบรายงานการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) (F53-4-1) 
5. สรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท 

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
15/2565 ของบรษิทัฯ ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ไดพ้จิารณาและมมีตทิีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. อนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และ/หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงันี้ 

1.1 การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัในบรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“AS”) จ านวนไม่เกนิ 73,720,904 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.70 ของหุน้ทัง้หมดใน AS (“หุ้น AS”) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ AS ครัง้ที ่2 
(“AS-W2”) จ านวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ ์ 
(รวมเรยีกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”) โดยหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการนี้ในกรณีทีม่ีการใช้
สิทธิตาม AS-W2 และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ AS ซึ่งจดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของ AS และบรษิทัย่อยของ AS (“AS-WB”) เตม็จ านวน จะคดิเป็นรอ้ยละ 21.00 (ไดแ้ก่ รอ้ยละ14.39 ส าหรบั
หุน้ AS และรอ้ยละ 6.61 ส าหรบัการใชส้ทิธติาม AS-W2) ของหุน้ทัง้หมดใน AS ภายหลงัการใชส้ทิธดิงักล่าว ทัง้นี้ AS 
เป็นผู้ให้บรกิารด้านความบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเป็น
ผู้น าในการให้บรกิารเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อนัดบัหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสงิคโปร์ และอนัดบั
สองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย  
ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมาเลเซยี ประเทศฟิลปิปินส ์ประเทศเวยีดนาม และประเทศอนิโดนีเซยี โดยบรษิทัฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 1,710,062,347 บาท ใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตาม 
AS-W2 ในราคาใชส้ทิธ ิ3.50 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 118,431,439 บาท (หากราคาใชส้ทิธติาม AS-W2 
รวมกบัต้นทุนในการไดม้าซึ่ง AS-W2 ต ่ากว่าราคาหุน้ใน AS ณ วนัทีม่กีารใชส้ทิธ)ิ ดงันัน้ มูลค่าของรายการดงักล่าว 
จงึมจี านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,828,493,786 บาท (“ธรุกรรม AS”) 
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1.2 การเข้าซื้อที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างจ านวน 9 รายการ จากบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) และ
บรษิทัย่อยทีเ่กีย่วขอ้งของ TSR (ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้ 4.2 ของสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) (รวมเรยีกว่า “กลุ่ม TSR”)  
โดยบริษัทฯ จะช าระค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมการโอน ค่าด าเนิน
ธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง) ใหแ้ก่ กลุ่ม TSR (“ธรุกรรมท่ีดิน”)  

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ  
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่ มเติม)  
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 
มถิุนายน 2565 ซึง่ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในแต่ละรายการดงันี้ 

(1) ธุรกรรม AS ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 38.53 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

(2) ธุรกรรมทีด่นิ ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 5.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน  

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 1 ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัร้อยละ 84.26 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก 
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่า  
ร้อยละ 50 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติ 
การเข้าท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตัง้ที่ปรึกษา  
ทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี้ ธุรกรรมที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่  
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมูลค่าของ
ธุรกรรมที่ดินมีจ านวนเท่ากับ 595,835,136 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 
บรษิทัฯ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทัฯ อน่ึง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
รายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บรษิัทฯ  
มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และขออนุมตัิการเขา้ท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถอืหุน้ที่มส่ีวนได้เสยี พร้อมแต่งตัง้ทีป่รกึษา
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ทางการเงนิอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดงักล่าว และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัฯ จะตอ้งจดัส่งหนังสอืนัดประชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้บรษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั เป็น  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจดัท าความเห็นเกี่ยวกับรายการดงักล่าว ทัง้นี้  รายละเอียดของธุรกรรม AS และ 
ธุรกรรมทีด่นิปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

2. อนุมตักิารขายหุน้สามญั ในบรษิทั พลสัเทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”) จ านวนไม่เกนิ 27,083,415 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.06 ของหุน้ทัง้หมดใน PTECH ดว้ยวธิกีารโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) 
ใหแ้ก่ TSR โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัช าระค่าตอบแทนคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 595,835,130 บาท (“ธรุกรรม PTECH”) 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทาน
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจ านวนร้อยละ 5.30 โดยเมื่อน าขนาดรายการจ าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขนาดรายการรวมจะมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ดงันัน้ บรษิทัฯ 
จงึไม่มหีน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

อย่างไรกด็ ีธุรกรรม PTECH เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจาก 
TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมูลค่าของธุรกรรม PTECH มจี านวนเท่ากบั 595,835,130 บาท หรอื 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.06 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บั 
การสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าว
จงึเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อนึ่ง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัรายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดอืนทีผ่่านมาก่อนการประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ต่อ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวม
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว และ
จดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจดัส่งหนังสือนัดประชุมแก่ 
ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้บรษิทั แกรนท์ธอนตนั เซอร์วสิเซส จ ากดั  
เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อจดัท าความเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอียดของธุรกรรม PTECH 
ปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

3. อนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่1 โดยการออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงันี้ 
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บริษัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น  
ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว
เป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 
15 วนัท าการซึง่มจี านวนเท่ากบั 17.05 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่  
นางสาวเสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์โดยผู้ลงทุนดงักล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพ  
ในการลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริม  
การด าเนินงานของบรษิัทฯ ในระยะยาว หรอืเป็นหุ้นส่วนเชงิกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้ บรษิัทฯ จะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบยีน 
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์ฯ หรือราคาตลาดส าหรบั 
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้นี้   
วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศ ทจ .  72/2558 โดยวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่  11 สิงหาคม  2565 ดังนั ้น  
ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่19 กรกฎาคม – 10 สงิหาคม 2565 
ซึง่มจี านวนเท่ากบั 18.95 บาท  

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ จะด าเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกบัก าหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดงักล่าว  
ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15  
วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
โดยวนัเสนอขายวนัแรกคือวนัที่ 17 สิงหาคม 2565 ดงันัน้ 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกที่มีเสนอขายหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนต่อผูล้งทุนคอืระหว่างวนัที ่25 กรกฎาคม – 16 สงิหาคม 2565 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวณและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

4. นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในสญัญาจองซื้อหุ้น 
ตลอดจนเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย  จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดั งกล่าว  
(2) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของผูล้งทุน รวมทัง้ดูแลการจดัส่ง
ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (3) ลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  
ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมอี านาจ
ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้  ทัง้นี้  
รายละเอยีดของการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่1 ปรากฏตาม 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 และ 4อนุมตักิารเปลี่ยนแปลงวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบรษิทัฯ ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ล้าน
บาท จากวงเงนิเดมิ “ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” เป็นวงเงนิใหม่ “ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท” และเสนอเรื่องดงักล่าวให้ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทฯ ใน
วงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาทปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้บรษิทัดงัต่อไปนี้เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ  

5.1 การแต่งตัง้บรษิัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบั  
ธุรกรรม AS และธุรกรรมทีด่นิ 

5.2 การแต่งตัง้บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบั
ธุรกรรม PTECH  

6. อนุมตัิการก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นส าหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 (Record Date) ในวนัที่  
2 กนัยายน 2565 และการก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที ่28 กนัยายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชัน้ 2 
ส านักงานของบรษิทัฯ เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 
โดยก าหนดวาระการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2565 ดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารซื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารขายหุน้สามญัในบรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดว้ยวธิกีาร
โอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) ใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000  
ลา้นบาท  

วาระที ่6 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 
เลขานุการบรษิทั 

ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

หน้าที ่1 จาก 15 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (บญัชี 1) 

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัริายการดงัต่อไปนี้ 

1. การเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัในบรษิทั เอเชยีซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“AS”) จ านวนไม่เกนิ 
73,720,904 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.70 ของหุน้ทัง้หมดใน AS (“หุ้น AS”) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของ AS ครัง้ที ่2 (“AS-W2”) จ านวนไม่เกนิ 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย์ สุดจติพร และนางสาวเสาวลกัษณ์
จติสมัฤทธิ ์(รวมเรยีกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”) โดยหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการนี้ในกรณี
ทีม่กีารใชส้ทิธติาม AS-W2 และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ AS ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของ AS และบรษิัทย่อยของ AS (“AS-WB”) เต็มจ านวน จะคดิเป็นร้อยละ 21.00 (ได้แก่ ร้อยละ14.39 
ส าหรบัหุน้ AS และรอ้ยละ 6.61 ส าหรบัการใชส้ทิธติาม AS-W2) ของหุน้ทัง้หมดใน AS ภายหลงัการใชส้ทิธดิงักล่าว 
ทัง้นี้ AS เป็นผู้ให้บรกิารด้านความบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยเป็นผูน้ าในการใหบ้รกิารเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อนัดบัหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสงิคโปร์ และ
อนัดบัสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวยีดนาม ปัจจุบนั AS ให้บรกิารเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย 
ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมาเลเซยี ประเทศฟิลปิปินส ์ประเทศเวยีดนาม และประเทศอนิโดนีเซยี โดยบรษิทัฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 1,710,062,347 บาท ใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั
ตาม AS-W2 ในราคาใช้สทิธ ิ3.50 บาทต่อหุ้น คดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคาใช้สทิธิตาม  
AS-W2 รวมกบัต้นทุนในการไดม้าซึ่ง AS-W2 ต ่ากว่าราคาหุน้ใน AS ณ วนัทีม่กีารใชส้ทิธ)ิ ดงันัน้ มูลค่าของรายการ
ดงักล่าวจงึมจี านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,828,493,786 บาท (“ธรุกรรม AS”) 

2. การเขา้ซื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 9 รายการ จากบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“TSR”) และ
บรษิทัย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งของ TSR (ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในขอ้ 4.2) (รวมเรยีกว่า “กลุ่ม TSR”) โดยบรษิทัฯ จะช าระ
ค่าตอบแทนจ านวนไม่เกนิ 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษ ีค่าธรรมการโอน ค่าด าเนินธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง) ใหแ้ก ่
กลุ่ม TSR (“ธรุกรรมท่ีดิน”)  

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ  
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 
มถิุนายน 2565 ซึง่ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในแต่ละรายการดงันี้ 

(1) ธุรกรรม AS ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 38.53 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

(2) ธุรกรรมทีด่นิ ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 5.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน  
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โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 84.26 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 
50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน และขออนุมตัิการเข้าท ารายการ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี้ ธุรกรรมที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่  
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมูลค่าของ
ธุรกรรมที่ดินมีจ านวนเท่ากับ 595,835,136 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 
บรษิทัฯ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทัฯ อน่ึง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
รายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่  15/2565 ด้วยเหตุนี้ บรษิัทฯ  
มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และขออนุมตัิการเขา้ท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถอืหุน้ที่มส่ีวนได้เสยี พร้อมแต่งตัง้ทีป่รกึษา
ทางการเงนิอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดงักล่าว และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัฯ จะตอ้งจดัส่งหนังสอืนัดประชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ในการนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารจะแต่งตัง้บรษิทั อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั เป็น 
ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื่อจดัท าความเห็นเกี่ยวกบัรายการดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรพัย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ตามประกาศรายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

1.1. ธรุกรรม AS 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 มมีตอินุมตักิารเขา้ท า
ธุรกรรม AS บรษิัทฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาซื้อขายหุ้น AS และ AS-W2 กบักลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิของ AS ภายในเดอืน
ตุลาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม AS จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบ
ร่วมกนั ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอื
สละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง และได้มกีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่ อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไวใ้น
สญัญาดงักล่าวแลว้ 
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1.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 มมีตอินุมตักิารเขา้ท า
ธุรกรรมที่ดนิ บรษิัทฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาซื้อขายที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างกบักลุ่ม TSR ภายในเดอืนตุลาคม 2565 
และคาดว่าธุรกรรมทีด่นิ จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ 
ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทัง้หมดภายใต้สัญญาซื้ อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับ 
การผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามที่
ไดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1. ธรุกรรม AS 

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ AS  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : ผู้ขาย รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ 
ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ดงันัน้ การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

2.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

ผู้ซื้อ : บรษิทัฯ 

ผู้ขาย : กลุ่ม TSR  

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : TSR เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน TSR รอ้ยละ 
24.92 นอกจากนี้  นางสาวภรัณยา รุจนพรพจี ซึ่งเป็นพี่สาวของ 
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน TSR 
โดยถอืหุน้ใน TSR รอ้ยละ 18.99 ของทุนช าระแลว้ของ TSR 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

3.1.1. ธรุกรรม AS 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงทุนในหุน้ AS จ านวนไม่เกนิ 73,720,904 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.70 ของหุน้ทัง้หมดใน 
AS และ AS-W2 จ านวนไม่เกนิ 33,837,554 หน่วย โดยหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการเขา้ท ารายการนี้ในกรณีที่
มกีารใชส้ทิธติาม AS-W2 และ AS-WB เตม็จ านวน จะคดิเป็นรอ้ยละ 21.00 (ไดแ้ก่ รอ้ยละ14.39 ส าหรบัหุน้ AS และ 
รอ้ยละ 6.61 ส าหรบัการใชส้ทิธติาม AS-W2) ของหุน้ทัง้หมดใน AS ภายหลงัการใชส้ทิธดิงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของ
ธุรกรรมมดีงันี้ 
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ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : 1) หุน้ AS จ านวนไม่เกนิ 73,720,904 หุน้  

2) AS-W2 จ านวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย ในราคาซื้อขาย 
13.50 บาทต่อหน่วย มลูค่ารวมไม่เกนิ 456,806,979 บาท  

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายดงันี้ 

1) ร าค าซื้ อ ข าย  17.00 บาท  ต่ อหุ้ น  มู ล ค่ า ร วม ไม่ เ กิน 
1,253,255,368 บาท ส าหรบัหุน้ AS 

2) ราคาซื้ อขาย 13.50 บาทต่อหน่วย มูลค่ ารวมไม่ เกิน 
456,806,979 บาท ส าหรบั AS-W2 ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะใช้สทิธิ
ซื้อหุ้นสามญัตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธ ิ3.50 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคา 
ใช้สิทธิตาม AS-W2 รวมกับต้นทุนในการได้มาซึ่ง AS-W2 
ต ่ากว่าราคาหุน้ใน AS ณ วนัทีม่กีารใชส้ทิธ)ิ  

วนัสุดท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ
ร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท าธุรกรรม AS 

2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เป็นทีน่่าพอใจแก่บรษิทัฯ  

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน AS ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

 โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ โครงสรา้งการถอืหุน้หลงัเขา้ท ารายการ 

 
3.1.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

บริษัทฯ จะเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ านวน 9 รายการ จากกลุ่ม TSR ทัง้นี้ รายละเอียดของธุรกรรม 
มดีงันี้  

ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : โปรดพจิารณารายละเอยีดในขอ้ 4.2 

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายจ านวนไม่เกนิ 
595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมการโอน ค่าด าเนิน
ธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง)  

ช่วงเวลาการเข้าท ารายการ : ภายในเดอืนธนัวาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ชอบ
ร่วมกนั 
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เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทีด่นิ 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุน้ของกลุ่ม 
TSR มมีตอินุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทีด่นิ 

3) ผลการตรวจสอบสถานะของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งเป็นทีน่่าพอใจ
แก่บรษิทัฯ  

3.2. ขนาดของรายการ 

3.2.1. ธรุกรรม AS 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องช าระในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะมีจ านวนไม่เกิน 
1,828,493,786 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจาก
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน  
ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 38.53 

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
AS 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สนิทรพัยร์วม 11,244.71 1,350.25 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,937.95 149.71 
หนี้สนิรวม 3,920.07 385.04 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (ถา้ม)ี 823.14 61.24 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 4,563.54 754.27 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 260.16 477.37 

การค านวณขนาดรายการ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์
ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

754.27 x 21.00% 
4,563.54 

3.47 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

477.37 x 21.00% 
260.16 

38.53 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ 
สิง่ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

1,828.49 
11,244.71 

16.26 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุน 
ทีอ่อกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 
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3.2.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องช าระในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะมีจ านวนไม่เกิน 
595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมการโอน ค่าด าเนินธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง) โดยขนาดรายการของธุรกรรม 
ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุด
วนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวน
รอ้ยละ 5.30 

การค านวณขนาดรายการ 

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบ
ทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ซึ่งค านวณขนาดรายการไดสู้งสุด 
ในแต่ละรายการดงันี้ 

(1) ธุรกรรม AS ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 38.53 ตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 

(2) ธุรกรรมทีด่นิ ค านวณขนาดรายการไดส้งูสุด รอ้ยละ 5.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน  

โดยเมื่อน าขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 84.26 ตามเกณฑ์ก าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีลูค่ามากกว่ารอ้ยละ 
50 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน และขออนุมตัิการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง  
ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว และจดัส่ง
ความเหน็ดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์
ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีไ่ดม้า x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ 
สิง่ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

539.33 
11,244.71 

5.30 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุน 
ทีอ่อกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ไม่ตอ้งค านวณ ไม่ตอ้งค านวณ 
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นอกจากนี้ ธุรกรรมทีด่นิเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจาก TSR 
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมลูค่าของธุรกรรมทีด่นิมจี านวนเท่ากบั 595,835,136 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
13.06 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทาน
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกินกว่า
รอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อนึ่ง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กี่ยวโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ ผ่านมาก่อนการประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการ
ดงักล่าว และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบรษิัทฯ จะต้องจดัส่งหนังสอื 
นัดประชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์ได้มา 

4.1 ธรุกรรม AS 

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืหุน้สามญัใน AS จ านวนไม่เกนิ 73,720,904 หุน้ และถอื AS-W2 
จ านวน 33,837,554 หน่วย โดยหุ้นสามญัที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าท ารายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม  
AS-W2 และ AS-WB เตม็จ านวน จะคดิเป็นรอ้ยละ 21.00 (ไดแ้ก่ รอ้ยละ14.39 ส าหรบัหุน้ AS และรอ้ยละ 6.61 ส าหรบั
การใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทัง้หมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว ทัง้นี้  ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ AS  
มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

4.1.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทั บรษิทั เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจ เ ป็นผู้ ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online 
Entertainment Service) ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้น า
ในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งใน
ประเทศไทยและประเทศสงิคโปร์ และอนัดบัสองในประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม  
ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศเวยีดนาม และประเทศอนิโดนีเซยี 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9-รามค าแหง ชัน้ 18 ห้อง 3-8  
ถนนพระราม 9 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 17 พฤษภาคม 2550  

ทุนจดทะเบยีน 256,503,736.50 บาท 

ทุนช าระแลว้ 234,821,060.50 บาท 
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จ านวนหุ้นทัง้หมด 469,642,121 หุน้ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 0.50 บาท 

4.1.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ (10 อนัดบัแรก) ณ วนัที ่14 มนีาคม 2565  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายปราโมทย ์สุดจติพร 161,439,690 34.38 

2 น.ส. เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์ 41,397,656 8.81 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 28,092,244 5.98 

4 กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 11,475,400 2.44 

5 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,492,200 2.23 

6 นายพรสนิ ไกรศกัดาวฒัน์ 6,479,000 1.38 

7 นายอภศิกัดิ ์เทพผดุงพร 6,150,000 1.31 

8 นายเลศิชาย กนัภยั 5,964,418 1.27 
9 นายโชต ิเหรยีญกติตวิฒัน์ 5,661,000 1.21 

10 นายณภทัร ปัญจคุณาธร 5,650,000 1.20 

11 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 186,840,513 39.78 
 รวม 469,642,121 100.00 

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั AS มกีรรมการ 5 คน ไดแ้ก่  

1) นายปราโมทย ์สุดจติพร 

2) นายกติตพิงศ ์พฤกษอรุณ 

3) นายเฉลมิพงษ์ จติตข์นัตวิงศ ์

4) นางมลฤด ีสุขพนัธรชัต ์

5) พตอ. ญาณพล ยัง่ยนื 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ อาจพจิารณาเสนอชื่อผูแ้ทนเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการใน AS เมื่อหรอืภายหลงั
จากทีธุ่รกรรมดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

4.1.4 ขอ้มลูทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

สินทรพัย ์        

สินทรพัยห์มุนเวียน        

เงนิสด 145,638 324,773 602,904 583,873 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

ลูกหนี้การคา้ 63,276 43,591 89,769 132,274 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 278,731 406,885  359,807 

สนิคา้คงเหลอืสนิทรพัยด์จิทิลั - 4,648 13,075 5,053 

ค่าสทิธจิ่ายล่วงหน้า 9,904 - - 7,350 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 37,137 35,252 30,022 42,527 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 225,686 686,993 1,142,655 1,130,884 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน        

เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั 15,761 5,368 - - 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 10,119 11,755 10,574 11,178 

อุปกรณ์ 23,316 13,509 15,862 30,375 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 17,599 13,680 11,800 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 90,217 69,324 134,292  149,714 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2,230 3,793 9,411 10,237 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 9,045 4,952 3,845 6,066 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  150,687 126,301 187,664 219,370 

รวมสินทรพัย ์ 406,373 813,294  1,330,319  1,350,254  

หน้ีสิน       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14,626 - - - 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 76,591 146,028 225,772 133,532 

รายไดร้บัล่วงหน้า 83,080 107,012 140,570 110,924 

หนี้สนิจากคดคีวามฟ้องรอ้งก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21,077 5,514 - - 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดใน 1 ปี 2,864 9,426 6,714 6,264 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ 478 478 478 478 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย - - 53,416 61,720  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 30,613 17,903 14,006  43,441  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 229,330 286,361  440,957  356,359  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หนี้สนิตามสญัญาเช่าซื้อ 7,206 6,356 5,178 3,394 

หน้สนิจากคดฟ้ีองรอ้ง 5,537 - - - 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,194 4,558  5,785 4,586 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,375 21,769 20,384 20,701 

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอีน่ - 1,510 - - 
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งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 35,312 34,192  31,347  28,681 

รวมหน้ีสิน  264,642 320,553 472,304 385,040  

ส่วนของผูถ้อืหุน้        

ทุนจดทะเบยีน 532,840 286,420 256,504 256,504 

ทุนทีอ่อกช าระแลว้ 409,877 207,243 228,203 231,325 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ - 1,659 108,503 110,750 

ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 5,333 19,337 22,790 

ทุนส ารองตามกฎหมาย - 6,182 25,650 25,650 

ก าไรสะสม (256,520) 233,449 398,970 501,939 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (26,596) (10,468) 14,111 11,525 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 126,761 443,398 794,774 903,979 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ่ านาจควบคุม 14,970 49,343 63,241 61,235 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   141,731 492,741 858,015 965,214 

งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย : พนับาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

ไตรมาส 1 
31 มีนาคม 

2565 

รายไดก้ารใหบ้รกิาร 762,438 1,336,224 1,862,117 403,797 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (385,872) (580,193) (835,383) (195,411) 

ก าไรขัน้ต้น 376,565 756,032 1,026,734 208,386 

รายไดอ้ื่น 5,184 19,963 54,322 48,304 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (149,483) (178,703) (233,195) (71,102) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (172,832) (215,996) (247,115) (77,360) 

ค่าเสยีหายจากคดฟ้ีองรอ้ง (55,069)    

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสทิธจิ่ายล่วงหน้า - (7,595) - - 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - (9,582) - - 

กลบัรายการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,148) (1,262) (807) (240) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (415) 1,636 (981) 604 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,802 364,493 598,957 108,592 

ภาษเีงนิได ้ (161) (24,364) (84,542) (8,122) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,642 340,129 514,415 100,470 
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4.2 ธรุกรรมท่ีดิน 

เมื่อธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ บรษิทัฯ จะเขา้ถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 9 รายการ ดงัต่อไปนี้  

ล าดบั ประเภท ท่ีตัง้และ/หรือโฉนดเลขท่ี ภาระผกูพนั ผู้ขาย 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ราคาประเมิน/1 

(บาท) ไร่ งาน ตรว. 
1.  ส านักงานเก่า – ที่ดินจ านวน 8 แปลง พร้อม

อาคารพาณิชย ์4 ชัน้ จ านวน 7 คหูา 
เลขที ่154, 156, 158, 160, 162, 164 และ 166 ถนนสามคัค ี
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 
โฉนดเลขที ่195930, 195929, 195928, 195964, 195939, 
195938, 195937 และ 195936 

ไม่ม ี TSR - - 351 6,380,209 51,700,000 

2.  ที่จอดรถส านักงานใหญ่ – ที่ดินจ านวน 13 
แปลง พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 3 รายการ 

ซอยเลี่ยงเมอืงปากเกรด็  44 ถนนเลี่ยงเมอืงปากเกรด็ ต าบลบาง
ตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
โฉนดเลขที่  89176, 72994, 79090, 15308, 49498, 84063 
15310, 19610, 76951, 15312, 76724, 23039, 15313, 
15315, 24884 และ 24885 

ไม่ม ี TSR 2 13 518 90,006,090 171,890,000 

3.  ลานจอดรถโรงอาหาร – ที่ดินจ านวน 2 แปลง 
พรอ้มโรงอาหาร 1 หลงั 

ซอยเลี่ยงเมอืงปากเกรด็  42 ถนนเลี่ยงเมอืงปากเกรด็ ต าบลบาง
ตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
โฉนดเลขที ่173437 และ 54682  

ไม่ม ี TSR 1 - 53 23,280,092 25,780,000 

4.  โรงงาน 1 – ที่ดนิจ านวน 4 แปลง พรอ้มอาคาร
และโรงงาน 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั 

เลขที่ 167/4 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุร ี
โฉนดเลขที ่18039, 199352 เป็นกรรมสทิธิข์อง TSR 
18037 และ 18038 เป็นกรรมสิทธิของ  บจก.เซฟ เทรด 
อนิเตอรเ์นชนัแนล  (บรษิทัย่อยของ TSR) 

ไม่ม ี TSR และ 
บจก.เซฟ เทรด 

อนิเตอร์
เนชนัแนล   

1 - 87 3,479,543 30,110,000 

5.  โรงงาน 2 – ทีด่นิจ านวน 2 แปลง พรอ้มโกดงั 1 
ชัน้ จ านวน 1 หลงั 

เลขที่ 167/2 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุร ี
โฉนดเลขที ่18044 

ไม่ม ี TSR  - 2 - 5,224,548 9,990,000 

6.  โรงงาน 3 – ทีด่นิจ านวน 1 แปลง พรอ้มสิง่ปลูก
สรา้งจ านวน 7 รายการ 

เลขที่ 170/1 - 2 ถนนสามัคคี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบุร ี
โฉนดเลขที ่953 

ไม่ม ี TSR 2 - 25 28,325,421 71,038,500 
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ล าดบั ประเภท ท่ีตัง้และ/หรือโฉนดเลขท่ี ภาระผกูพนั ผู้ขาย 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) 
ราคาประเมิน/1 

(บาท) ไร่ งาน ตรว. 
7.  อะพาร์ตเมนต์ – ที่ดินจ านวน 2 แปลง พร้อม

อาคาร 7 ชัน้ และโรงจดรถ 1 หลงั 
เลขที่ 168 และ 168/1-83 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นนทบุร ี
โฉนดเลขที ่151962 และ 151963  

ไม่ม ี TSR - 3 89 20,479,434 48,099,000 

8.  ทีด่นิเปล่าจ านวน 1 แปลง โฉนดเลขที ่217602  ไม่ม ี TSR 4 1 43 52,290,000 130,730,000 
9.  ทีด่นิจ านวน 2 แปลง พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งจ านวน 

1 รายการ 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 
โฉนดเลขที ่89171 และ 89173  

ไม่ม ี TSR - 3 118 69,583,603 56,497,636 

 ยอดรวมทัง้ส้ิน 10 19 1,166 305,727,941 595,835,136 
หมายเหตุ /1 อ้างองิจากรายงานการประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผูข้ายได้ว่าจ้างใหจ้ดัท ารายงานการประเมนิดงักล่าวในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2564 – 

เมษายน 2565  
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5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

5.1. ธรุกรรม AS 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกนิ 1,828,493,786 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตาม
ขอ้ 3.1.1 และ 3.2.1 โดยบรษิทัฯ จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อน
ทัง้หมดภายใตส้ญัญาซื้อขายหุน้เสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้ี
การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

5.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกนิ 595,835,136 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตาม
ขอ้ 3.1.2 และ 3.2.2 โดยบรษิทัฯ จะช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่คู่กรณี ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีเ่งื่อนไขบงัคบัก่อน
ทัง้หมดภายใต้สญัญาซื้อขายทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งเสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่าย  
ทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

มูลค่าของสนิทรพัย์ที่บรษิทัฯ จะไดม้าจากการเขา้ท าธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมมีูลค่าเท่ากนักบัมลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามขอ้ 5.  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

7.1. ธรุกรรม AS 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทน (ก) ส าหรบัหุ้น AS ในราคาซื้อขาย 17.00 บาทต่อหุ้น มาจาก 
การเจรจาตกลงร่วมกนัโดยอ้างองิจากราคาตลาดของหุน้ใน AS ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 12 เดอืน ระหว่างวนัที ่
9 สิงหาคม 2565 – 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 26.24 บาท ราคาต ่าสุดอยู่ที่ 12.53 บาท มีราคาเฉลี่ย 
ถ่วงน ้าหนักอยู่ที ่20.12 บาท มคี่ามธัยฐานอยู่ที ่19.42 บาท และมรีาคาปิด ณ วนัที ่10 สงิหาคม 2565 อยู่ที ่15.30 บาท 
(ข) ส าหรบั AS-W2 ในราคาซื้อขาย 13.50 บาทต่อหน่วย มาจากราคาหุน้ AS ในราคาซื้อขาย 17.00 บาทต่อหุน้ ดงัที่
ไดอ้ธบิายทีต่ามขอ้ (ก) ขา้งต้น หกัดว้ยราคาในการใชส้ทิธติาม AS-W2 3.50 บาทต่อหุน้ (17.00 บาท – 3.50 บาท = 
13.50 บาท) 

7.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมาจากการเจรจาตกลงร่วมกันและราคาประเมนิตามที่ระบุใน
รายงานการประเมนิทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผูข้ายไดว้่าจา้งให้
จดัท ารายงานการประเมนิดงักล่าวในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2564 – เมษายน 2565  

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

8.1. ธรุกรรม AS 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 
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• เป็นการสรา้งพนัธมติรกบักลุ่ม AS ซึ่งเป็นผูน้ าในการใหบ้รกิารเกมออนไลน์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ ใหบ้รกิารเกมออนไลน์ทัง้บนระบบ PC และ Mobile Phone จ านวนกว่า 33 เกม ใน 5 ประเทศ 
มเีกมทัง้ในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยให้บรกิารในลกัษณะ Free to Play และ 
มีการขายสิ่งของต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งเป็น Platform ที่ท าให้เกิด Micro-transaction และลูกค้าที่ม ี
การซื้อซ ้า (Repeat Customer) จ านวนมาก ซึ่งท าใหเ้กดิการใชบ้รกิารช าระเงนิ และสรา้งฐานขอ้มลูของ
ลูกค้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ  
จากการเขา้ถงึฐานลูกคา้ทีใ่หญ่ขึน้ และสามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารไดห้ลากหลายมากขึน้ 

• การรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทัง้สองบรษิทัเขา้ด้วยกนั จะเพิม่โอกาสในการเติบโตของรายได้ และ
กระแสเงนิสดของทัง้สองบรษิทั อกีทัง้เพิม่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ 
ผลก าไร และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

8.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

• บรษิทัฯ จะไดม้าซึ่งทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ะสามารถน ามาปรบัปรุงเป็นโกดงัสนิคา้ ศูนย์กระจายสนิคา้ 
ศูนย์ขอ้มลู (Data Center) รวมไปถงึศูนยฝึ์กอบรมพนักงาน เพื่อรองรบัการขยายตวัของระบบนิเวศทาง
ธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต 

• บรษิทัฯ สามารถน าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนทีจ่ะไดม้าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรบัการกูย้มืเงนิ 

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซื้อสินทรพัย ์

9.1. ธรุกรรม AS 

บรษิทัฯ จะใช้วงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืกระแสเงนิสดภายในจากการออกหุน้กู้ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มาใช้ในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ หากเงื่อนไขในการเบิกใช้สินเชื่อจากสถาบนั
การเงนิหรอืการออกหุน้กูอ้าจมผีลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะแจง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัเงือ่นไขดงักล่าว ตลอดจน
เงือ่นไขอื่น ๆ ทีส่ าคญั เช่น จ านวนเงนิกู ้และดอกเบีย้ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

9.2. ธรุกรรมท่ีดิน 

บรษิทัฯ จะใชก้ระแสเงนิสดภายในของบรษิทัฯ จากการขายหุน้ในบรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(รายละเอยีดปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงของบรษิทัฯ) มาใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัท (โดยกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยี) มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 
เนื่องจากพจิารณาแล้ว เหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมเีงือ่นไขไม่ดอ้ยไปกว่าธุรกรรมทีท่ ากบับุคคลภายนอก และ
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม 
สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาว ตามเหตุผลดงัทีร่ะบุ
ในขอ้ 8 ขา้งตน้  
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ทัง้นี้ นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีในฐานะกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมและไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั นอกจากนี้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจ ีและนางสาวภรณัยา รุจนพรพจ ี 
ซึ่งถอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัดงักล่าว จะถูกหา้มมใิหใ้ชส้ทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตัวิาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบุในขอ้ 10 ขา้งตน้  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

สบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารขายหุน้สามญั 
ในบรษิทั พลสัเทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”) จ านวนไม่เกนิ 27,083,415 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.06
ของหุน้ทัง้หมดใน PTECH ดว้ยวธิกีารโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer: EBT) ใหแ้ก่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ 
จ ากัด (มหาชน) (“TSR”) โดยบริษัทฯ จะได้รับช าระค่าตอบแทนคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท 
(“ธรุกรรม PTECH”) 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ ์
ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวม
ของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด มจี านวนรอ้ยละ 5.30 โดยเมื่อน า
ขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนย้อนหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการจ าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบบันี้ ขนาดรายการรวมจะมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ 
สิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด ในการนี้ เน่ืองจากขนาดรายการมมีลูค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 15 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่มหีน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

อย่างไรกด็ ีธุรกรรม PTECH เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมูลค่าของ
ธุรกรรม PTECH มจี านวนเท่ากบั 595,835,130 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.06 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทัฯ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าวจงึเกนิกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิอง
บรษิทัฯ อน่ึง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
รายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดอืนทีผ่่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บรษิัทฯ มี
หน้าทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) 
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั และขออนุมตัิการเขา้ท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า  
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว และจดัส่งความเหน็
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และบรษิทัฯ จะตอ้งจดัส่งหนังสอืนัดประชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีตอินุมตัิการแต่งตัง้บรษิทั แกรนท์ธอนตนั เซอร์วสิเซส จ ากดั 
เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อจดัท าความเหน็เกี่ยวกบัรายการดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอแจง้สารสนเทศเกีย่วกบั
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงันี้  
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1. วนั เดือน ปี ท่ีท ารายการ  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 มมีตอินุมตักิารเขา้ท า
ธุรกรรม PTECH บรษิทัฯ คาดว่าจะเขา้ท าสญัญาโอนกจิการกบั TSR ภายในเดอืนตุลาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม 
PTECH จะเสรจ็สมบูรณ์ภายในเดอืนธนัวาคม 2565 หรอืตามทีคู่่กรณีทีเ่กี่ยวขอ้งเหน็ชอบร่วมกนั ทัง้นี้ ภายหลงัจาก 
ทีเ่งือ่นไขบงัคบัก่อนทัง้หมดภายใตส้ญัญาโอนกจิการเสรจ็สมบูรณ์ หรอืไดร้บัการผ่อนผนัหรอืสละสทิธโิดยคู่สญัญาฝ่าย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และไดม้กีารด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ซื้อ : TSR 

ผู้ขาย : บรษิทัฯ (โดยผ่าน SPV ตามวธิกีารทีร่ะบุในขอ้ 3.1) 

ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ : TSR เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน TSR รอ้ยละ 
24.92 นอกจากนี้  นางสาวภรัณยา รุจนพรพจี ซึ่งเป็นพี่สาวของ 
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัฯ) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน TSR 
โดยถอืหุน้ใน TSR รอ้ยละ 18.99 ของทุนช าระแลว้ของ TSR 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามญัใน PTECH จ านวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ของหุ้น
ทัง้หมดใน PTECH ดว้ยวธิกีารโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) ใหแ้ก่ TSR ทัง้นี้ รายละเอยีด
ของการโอนกจิการทัง้หมดและธุรกรรมมดีงันี้ 

(1) บริษัทฯ จะด าเนินการจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทัง้หมด (“SPV”) เพื่อรับโอน 
หุน้สามญัใน PTECH จ านวนไม่เกนิ 27,083,415 หุน้  

(2) SPV จะโอนกจิการทัง้หมดของตน กล่าวคอื หุน้สามญัใน PTECH จ านวนไม่เกนิ 27,083,415 หุน้ 
ใหแ้ก่ TSR โดย SPV จะไดร้บัช าระค่าตอบแทนคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 595,835,130 บาทจาก TSR 

(3) ภายหลงัจากทีก่ารโอนกจิการทัง้หมดของ SPV แล้วเสรจ็ SPV จะเขา้สู่กระบวนการช าระบญัชตีาม
ขัน้ตอนทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถงึการคนืเงนิลงทุนและส่วนเกนิเงนิทุนซึ่งเป็นผลก าไรจากการโอนกจิการทัง้หมด
ของตนใหแ้ก่ TSR ใหแ้ก่บรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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ทรพัยสิ์นท่ีซื้อขาย : หุน้สามญัใน PTECH จ านวนไม่เกนิ 27,083,415 หุน้  

มูลค่าของส่ิงตอบแทน : TSR จะช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดใหแ้ก่ SPV ในราคาซื้อขาย 
22.00 บาทต่อหุน้ มลูค่ารวมไม่เกนิ 595,835,130 บาท  

วนัสุดท้ายในการเข้าท าธรุกรรม : ภายในเดือนธนัวาคม 2565 ตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ
ร่วมกนั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั : 1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มมีตอินุมตัิการเขา้ท าธุรกรรม 
PTECH  

2) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ SPV 
มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่ TSR  

3) ผลการตรวจสอบสถานะของ PTECH เป็นทีน่่าพอใจแก่ TSR  

ทัง้นี้ โครงสรา้งการถอืหุน้ใน PTECH ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการเป็นดงันี้ 

 
3.2 ขนาดของรายการ 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับช าระในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะมีจ านวนไม่เกิน 
595,835,130 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานจาก
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  
ซึง่เป็นเกณฑท์ีค่ านวณขนาดรายการไดส้งูสุด มจี านวนรอ้ยละ 5.30  

ขอ้มลูทางการเงนิ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
PTECH 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
สนิทรพัยร์วม 11,244.71  1,956.53 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,937.95  102.37 
หนี้สนิรวม 3,920.07  869.37 
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  823.14  39.22 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน (NTA) 4,563.54  945.57 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 260.16  4.80 
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การค านวณขนาดรายการ 

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มา  
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับ  
การสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีค่ านวณขนาดรายการไดสู้งสุด มจี านวนรอ้ยละ 5.30 โดยเมื่อน าขนาดรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนยอ้นหลงัของบรษิทัฯ มารวมกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ตามสารสนเทศ
ฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ 
ที่ค านวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมมีูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 15 ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึไม่มี
หน้าทีใ่นการด าเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

อย่างไรกด็ ีธุรกรรม PTECH เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เนื่องจาก 
TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมูลค่าของธุรกรรม PTECH มจี านวนเท่ากบั 595,835,130 บาท หรอื 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.06 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บั
การสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ขนาดของรายการดงักล่าว
จงึเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ อนึ่ง บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่กี่ยวโยงกนัอื่นใดกบั
บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายดงักล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อน  
การประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่15/2565 ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี พรอ้มแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการ
ดงักล่าว และจดัส่งความเห็นดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจดัส่งหนังสอื 
นัดประชุมแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

4. รายละเอียดสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัใน PTECH จ านวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น 
ทัง้นี้ ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั PTECH มรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

หลกัเกณฑ์ สูตรค านวณ 
การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 
(ร้อยละ) 

เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์
ทีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA ของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
NTA ของบรษิทัฯ 

945.57 x 11.06% 
4,563.54 

2.29 

เกณฑก์ าไรสุทธจิาก
การด าเนินงาน 

ก าไรสุทธขิองสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไป x สดัส่วนทีไ่ดม้า x 100  
ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

4.80 x 11.06% 
260.16 

0.20 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ 
สิง่ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

595.84  
11,244.71 

5.30 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุน 
ทีอ่อกเพือ่ช าระราคา
สนิทรพัย ์

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

ช่ือบริษทั บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”)  

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกิจการผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลง  
ซึ่งไดแ้ก่ เชค็ธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกจิ และบตัรพลาสตกิ 
และขายสนิคา้ผ่านตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิ

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ ่ เลขที ่41/1 ซอยวดัสวนสม้ ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงใต้ 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้ 22 มถิุนายน 2537 

ทุนจดทะเบยีน 245,064,429 บาท   

ทุนช าระแลว้ 244,871,104 บาท 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 244,871,104 หุน้ 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (หุ้นละ) 1 บาท 

4.2.2 รายชื่อผูถ้อืหุน้ (10 อนัดบัแรก) ณ วนัที ่27 กรกฎาคม 2565 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 180,232,149 73.60 
2 บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 61,258,270 25.02 
3 นายศริชิยั เทนอุทยั 286,200 0.12 
4 นายณรงค ์จุนเจอืศุภฤกษ ์ 226,800 0.09 
5 น.ส. อรปราณี จรสัอรุณฉาย 128,400 0.05 
6 น.ส. เบญญาภา อภโิชครุ่งเรอืง 117,240 0.05 
7 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 87,600 0.04 
8 นางนวลศร ีอุทกธรรม 80,000 0.03 
9 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 67,860 0.03 
10 นางสุภาภรณ์  ภูสุมาศ 66,800 0.03 
11 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 2,319,785 0.95 
 รวม 244,871,104 100.00 

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ 

ปัจจบุนั PTECH มกีรรมการ 9 คน ไดแ้ก่  

1) นายขรรค ์  ประจวบเหมาะ 

2) นายชเูกยีรต ิ รุจนพรพจ ี

3) นายวริชั   มรกตกาล 

4) นายจุตพินัธุ ์ มงคลสุธ ี
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5) นายสุพนัธุ ์  มงคลสุธ ี

6) น.ส.สุธดิา   มงคลสุธ ี

7) นายทรงพล  ชวีะปัญญาโรจน์ 

8) นางปรารถนา  มงคลกุล 

9) นายวุฒเิกยีรต ิ เตชะมงคลาภวิฒัน์  

4.2.4 ขอ้มลูทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถนุายน 
2565 

บญัชีทางการเงินท่ีส าคัญ 
    

สนิทรพัยร์วม 1,257.34 1,933.33 1,465.94 1,956.53 
หนี้สนิรวม 616.25 1,016.73 188.15 869.37 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 641.09 916.60 1,277.80 1,047.94 
มลูค่าหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ 110.00 204.22 204.22 244.87 

งบก าไรขาดทุน 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัธุรกรรมจะมจี านวนไม่เกนิ 595,835,130 บาท ดงัรายละเอยีดปรากฏตาม
ขอ้ 3.1 และ 3.2 โดยบรษิัทฯ จะได้รบัช าระสิง่ตอบแทนเป็นเงนิสด ทัง้นี้ ภายหลงัจากที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมด
ภายใต้สญัญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รบัการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สญัญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มี  
การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวแลว้ 

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

มูลค่าของสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จะจ าหน่ายไปจากการเขา้ท าธุรกรรมจะมมีลูค่าเท่ากนักบัมลูค่ารวมของสิง่ตอบ
แทนของธุรกรรมตามขอ้ 5.  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 มิถนุายน 
2565 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร           2,187.87            1,614.53         1,206.01       353.14 
ตน้ทุนขายและบรกิาร          (1,703.16)          (1,234.09)           (864.43)     (253.77) 
รายไดอ้ื่น              176.15                26.44            212.70       188.77 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ            (414.36)            (419.71)           (926.18)     (125.39) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้              246.50              (12.83)           (371.90)       162.75 
ภาษเีงนิได ้              (41.36)               (4.07)             (29.31)       (28.14) 
ก าไร (ขาดทุน)              205.14              (16.90)           (401.22)       134.61 
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7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

เกณฑ์ที่ใชใ้นการก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทน  22 บาทต่อหุน้ มาจากการเจรจาตกลงร่วมกนัโดยอ้างอิงราคา
ตลาดของหุ้นใน PTECH ย้อนหลงั 1 เดอืน ระหว่างวนัที ่27 กรกฎาคม – 10 สงิหาคม  ซึ่งมรีาคาสูงสุดอยู่ที่ 25.75 
บาท ราคาต ่าสุดอยู่ที ่21.30 บาท มรีาคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักอยู่  23.52  บาท  บาท และมรีาคาปิด ณ วนัที ่10 สงิหาคม 
2565 อยู่ที ่25.50 บาท 

8. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ 

บรษิทัฯ คาดว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ดงันี้ 

• บริษัทฯ สามารถน ากระแสเงินสดที่จะได้รบัจากการเข้าท าธุรกรรม PTECH ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรบัการซื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจาก TSR และบรษิทัย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งของ TSR (รายละเอยีดปรากฏ
ตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

• บริษัทฯ สามารถจัดโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม  
เพื่อเสริมสร้างและรองรับการลงทุนในอนาคต โดย TSR จะสามารถใช้ PTECH เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการขยายธุรกิจไปยงัตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Industry) เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดรบักับ 
การเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐานในการด าเนินธุรกจิหรอืการปรบัโฉมธุรกจิใหม่  (Business Transformation) 
ของ TSR 

9. แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์มาใชใ้นการซื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจาก TSR และ
บรษิัทย่อยทีเ่กี่ยวขอ้งของ TSR (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ และรายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบรษิัท (โดยกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยี) มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 
เนื่องจากพจิารณาแล้ว เหน็ว่าการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมเีงือ่นไขไม่ดอ้ยไปกว่าธุรกรรมทีท่ ากบับุคคลภายนอก และ
เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนของธุรกรรมตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 7 มคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดงัทีร่ะบุในขอ้ 8 ขา้งตน้ 

ทัง้นี้ นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ีในฐานะกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมและไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั นอกจากนี้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจ ีและนางสาวภรณัยา รุจนพรพจ ี 
ซึ่งถอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัดงักล่าว จะถูกหา้มมใิหใ้ชส้ทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมตัวิาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทัตามทีร่ะบุในขอ้ 10 ขา้งตน้  
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บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 15/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตัวิาระทีส่ าคญั ดงันี้ 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัต ิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 
80,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตมิอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืบางส่วน เสนอขายเป็นครัง้คราวเดยีวหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้รวมถงึการก าหนดราคา
เสนอขาย เงือ่นไขและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่15/2565 เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและจดัสรร
หุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที่ 1 โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิทัฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 26,121,350 หุน้ ในราคา
เสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คดิเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็น
ราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งมจี านวนเท่ากบั 17.05 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั (Private 
Placement) จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (ของทุนช าระแลว้
ภายหลงัการเพ่ิมทุน) 

1 นางสาวเสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์ ไม่เกนิ 26,121,350 1.79 
 รวม ไม่เกิน 26,121,350 1.79 

โดยผูล้งทุนดงักล่าวเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้ 
มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีจ่ะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในระยะ
ยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้  บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์ฯ หรือราคาตลาดส าหรบั 
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้นี้   
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วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศ ทจ .  72/2558 โดยวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่  11 สิงหาคม  2565 ดังนั ้น  
ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่19 กรกฎาคม – 10 สงิหาคม 2565 
ซึง่มจี านวนเท่ากบั 18.95 บาท 

ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
1 10/8/2565 36,711,915 742,562,910 
2 9/8/2565 81,458,019 1,709,876,810 
3 8/8/2565 51,354,498 969,384,880 
4 5/8/2565 24,163,884 461,156,600 
5 4/8/2565 38,646,725 724,874,600 
6 3/8/2565 6,270,614 110,372,490 
7 2/8/2565 10,384,648 184,789,120 
8 1/8/2565 12,035,810 216,634,020 
9 27/07/2565 11,195,601 202,107,390 
10 26/07/2565 5,454,117 96,393,430 
11 25/07/2565 5,627,921 98,442,880 
12 22/07/2565 9,773,993 169,879,830 
13 21/07/2565 20,007,244 342,033,450 
14 20/07/2565 14,409,667 236,782,100 
15 19/07/2565 23,023,921 377,032,570 

 รวม 350,518,577 6,642,323,080 
ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 18.95 
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทตอ่หุน้) 17.05 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้ขา่วใหท้ราบเกี่ยวกบัก าหนด Silent Period ของผูล้งทุนดงักล่าว ใน
กรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15  
วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดังนั ้น 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขาย 
หุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูล้งทุนคอืระหว่างวนัที ่25 กรกฎาคม – 16 สงิหาคม 2565 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวณและแจง้ใหท้ราบ
ภายหลงั 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย  จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในสญัญาจองซื้อหุ้น 
ตลอดจนเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
(2) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของผูล้งทุน รวมทัง้ดูแลการจดัส่ง
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ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (3) ลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  
ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอี านาจ
ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ขา้งตน้เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

2. วตัถปุระสงค ์เหตุผล และความจ าเป็นของการออกและจดัหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต 

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้กผู่ล้งทุนไปใชต้ามแผนการใชเ้งนิดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดแผนการใช้เงิน มูลค่า 
1. เงนิทุนส่วนหนึ่งส าหรบัการเข้าลงทุนในหุ้นสามญัในบรษิัท เอเชยีซอฟท์ 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“AS”)  
522,427,000 

รวมทัง้สิน 522,427,000 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอียดเกี่ยวกบัการเขา้ลงทุนใน AS เพิม่เติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มา 
ซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

3. หลกัเกณฑ ์วิธีการเลอืก และข้อมูลของบุคคลในวงจ ากดั 

บุคคลในวงจ ากดัต้องมคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
ของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยงโยงกัน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ  
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยง พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่  
กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์  
(รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

(2) เป็นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศักยภาพ 
ในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์หรอื
ส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ในการนี้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน ดงันี้ 

รายช่ือผู้ลงทุน 
จ านวนท่ีได้รบั
การจดัสรร (หุ้น) 

คณุสมบติั 

(1) นางสาวเสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์ ไม่เกนิ 
26,121,350  

เป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนักบันายปราโมทย ์สุดจติพร ซึง่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน AS และด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของ AS ทัง้นี้ AS 
เ ป็นผู้ ให้บริการด้ านความบัน เทิงออนไล น์  (Online 



 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3  

 

หน้าที ่4 จาก 7 

รายช่ือผู้ลงทุน 
จ านวนท่ีได้รบั
การจดัสรร (หุ้น) 

คณุสมบติั 

Entertainment Service) ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยเป็นผู้น าในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online 
Operator) อนัดบัหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
และอนัดบัสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวยีดนาม 
โดยบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จะการสร้างพนัธมิตรกบักลุ่ม 
AS ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บรษิัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศ
ทางธุรกิจของบรษิัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น 
และสามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารได้หลากหลายมากขึน้ 
นอกจากนี้ การรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทัง้สองบรษิทั
เข้าด้วยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และ
กระแสเงินสดของทัง้สองบริษัท อีกทัง้เพิ่มโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร 
และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

รวมทัง้ส้ิน ไม่เกิน
26,121,350 

 

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาคุณสมบตัิของผู้ลงทุนดงักล่าวแล้ว พบว่าผู้ลงทุนดงักล่าวมไิด้เป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และมีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีจ่ะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในระยะยาว หรอื
เป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ ์(Strategic Shareholder) 

4. หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคา 

ส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ ผูล้งทุนดงักล่าวจะใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งมจี านวนเท่ากบั 17.05 
บาทต่อหุน้ 

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์ฯ หรือราคาตลาดส าหรบั 
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้นี้   
วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศ ทจ .  72/2558 โดยวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่  11 สิงหาคม  2565 ดังนั ้น  
ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่19 กรกฎาคม – 10 สงิหาคม 2565 
ซึง่มจี านวนเท่ากบั 18.95 บาท 
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อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้ขา่วใหท้ราบเกีย่วกบัก าหนด Silent Period ของผูล้งทุนดงักล่าว ในกรณี
ที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15  
วันท าการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
โดยวนัเสนอขายวนัแรกคือวนัที่ 17 สิงหาคม 2565 ดงันัน้ 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกที่มีเสนอขายหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนต่อผูล้งทุนคอืระหว่างวนัที ่25 กรกฎาคม – 16 สงิหาคม 2565 ซึง่บรษิทัฯ จะค านวณและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน  

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น เหน็ว่าการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล 
ในวงจ ากดัดงักล่าว เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนผูท้ีม่ไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และมฐีานะทางการเงนิมัน่คง 
และมศีกัยภาพในการลงทุนไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีจ่ะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิ
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ในระยะยาว หรอืเป็นหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) อกีทัง้ราคาเสนอขายเป็นราคา 
ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ 
ตลอดจนเงื่อนไขในการจดัสรร และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนนัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนได้
ภายในระยะเวลาอนัสัน้ และมแีหล่งเงนิทุนส าหรบัการด าเนินการตามแผนในการใช้เงนิโดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของ
บรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ ลดการเพิม่ระดบัภาระหนี้สนิจากการกู้ยมืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่าย
ทางการเงนิของบรษิทัฯ ได ้รวมทัง้เสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอื
ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในอนาคต ซึง่จะส่งผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
ดว้ยเหตุนี้ จงึมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าว  

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนและความเป็นไปได้ของแผนการ
ใช้เงินเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถน าเงินที่ได้จากการออกและจดัสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี้มาใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส าหรับการเข้าลงทุนใน AS ตาม
รายละเอยีดในขอ้ 2 ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ครบถ้วน 
บรษิทัฯ จะมเีงนิทุนส่วนหนึ่งเพยีงพอส าหรบัการเขา้ลงทุนใน AS ตามแผนการลงทุนทีก่ าหนดไว ้ 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจ ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากัดในครัง้นี้จะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมีแหล่งเงินทุนส าหรับ 
การด าเนินการตามแผนในการใชเ้งนิโดยไมก่ระทบตอ่กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยให้
บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดบัภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทัง้
เสรมิสรา้งให้บรษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกิจ
หลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในอนาคต ซึง่จะส่งผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
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8. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพ 
ในการลงทุนของผู้ลงทุน 

คณะกรรมการของบรษิทัขอรบัรองว่าคณะกรรมการบรษิทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพจิารณาและตรวจสอบ
ขอ้มลูและศกัยภาพของผูล้งทุนแลว้  

9. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  

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

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

=    (1,431,163,735 หุน้ x 18.95 บาทต่อหุน้) + (26,121,350 หุน้ x 20.00 บาทต่อหุน้) 

(1,457,285,085 หุน้) 

= 18.97 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น 

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=    (18.95 บาทต่อหุน้) – (18.97 บาทต่อหุน้) 

(18.95 บาทต่อหุน้) 

= ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นการขายทีร่าคาสงูกว่าราคาตลาด 

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

=          จ านวนหุน้เพิม่ทุน   

จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ทุน 

=               (26,121,350 หุน้)  

(1,457,285,085 หุน้) 

= รอ้ยละ 1.79 
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9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

= EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย 

EPS ก่อนการเสนอขาย 

= 0.324 – 0.318 

                                 0.324 

= รอ้ยละ 1.79 

EPS ก่อนการเสนอขาย 0.324 บาทต่อหุน้ 

EPS หลงัการเสนอขาย 0.318 บาทต่อหุน้ 

ก าไรสุทธ ิ 463,547,000 บาท 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ 1,431,163,735 หุน้ 

จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้  26,121,350 หุน้ 

จ านวนหุน้หลงัการเสนอขายในครัง้นี้  1,457,285,085 หุน้ 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีะรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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แบบรายงานการออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน)  

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 

ขา้พเจา้ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 
เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. เกี่ยวกับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียด 
การจดัสรรดงันี้ 

1.  จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ก่อนการจดัสรรครัง้น้ี 

 ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2565 ไดอ้นุมตักิารเพิม่ทุนและ 
ใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate รายละเอยีดสรุป 
ดงันี้ 

  ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ _______________ได้อนุมตัิการออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate ครัง้ที ่1 ส่งผลใหหุ้น้เพิม่ทุนแบบ General Mandate คงเหลอืส าหรบัการจดัสรร รายละเอยีดสรุป ดงันี้ 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

• ผูถ้อืหุน้เดมิ 
• เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใิน

การซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิดท้ีจ่ดัสรรให้
ผูถ้อืหุน้เดมิ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

• ผู้ถือหุ้นเดมิโดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะ
ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

• เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ 
ในการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิดท้ีจ่ดัสรร
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น 
ที่จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

• ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

• บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

80,000,000 โปรดพจิารณาหมายเหตุ
ดา้นล่าง 
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2. การออกและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุแบบ General Mandate (ครัง้ท่ี 1)  

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 
จองซือ้ 

และชาํระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

• ผูถ้อืหุน้เดมิ 
• เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ของใบแสดงสิทธิใน
การซื้ อหุ้น เพิ่มทุนที่
โอนสทิธไิด้ที่จดัสรรให้
ผูถ้อืหุน้เดมิ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 

• ผู้ ถื อหุ้ น เดิ ม โดยไม่
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะ
ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

• เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ข อ ง ใ บ แ ส ด ง สิ ท ธ ิ
ในการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่
โอนสทิธไิด้ที่จดัสรรให้
ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิม โดย ไม่
จั ด ส ร ร ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น 
ที่จะท าให้บริษัทฯ มี
หน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 

• ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 

• บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

ไม่เกนิ 
26,121,350 

- 20.00 โปรด
พจิารณา
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

โปรด
พจิารณา
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

หมายเหตุ  
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1. เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ไดม้มีติ
อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกิน 
26,121,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 1 ราย ได้แก่ นางสาว
เสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์โดยผูล้งทุนดงักล่าวเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุน
ไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพทีจ่ะเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) อีกทัง้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่งโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ.  2546 (รวมทัง้ที่แก้ไข
เพิม่เตมิ) ทัง้นี้ โปรดพจิารณาคุณสมบตัขิองผูล้งทุนดงักล่าวในสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

2. บรษิทัฯ จะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นักลงทุนดงักล่าวในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็น
มูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 
15 วนัท าการซึง่มจี านวนเท่ากบั 17.05 บาทต่อหุน้ 

อนึ่ง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ ทัง้นี้ วันก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที่ 11 
สงิหาคม 2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่19 กรกฎาคม 
– 10 สงิหาคม 2565 ซึง่มจี านวนเท่ากบั 18.95 บาท 

ลาํดบัท่ี วนัท่ี จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
1 10/8/2565 36,711,915 742,562,910 
2 9/8/2565 81,458,019 1,709,876,810 
3 8/8/2565 51,354,498 969,384,880 
4 5/8/2565 24,163,884 461,156,600 
5 4/8/2565 38,646,725 724,874,600 
6 3/8/2565 6,270,614 110,372,490 
7 2/8/2565 10,384,648 184,789,120 
8 1/8/2565 12,035,810 216,634,020 
9 27/07/2565 11,195,601 202,107,390 
10 26/07/2565 5,454,117 96,393,430 
11 25/07/2565 5,627,921 98,442,880 
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ลาํดบัท่ี วนัท่ี จาํนวนหุ้น (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 
12 22/07/2565 9,773,993 169,879,830 
13 21/07/2565 20,007,244 342,033,450 
14 20/07/2565 14,409,667 236,782,100 
15 19/07/2565 23,023,921 377,032,570 

 รวม 350,518,577 6,642,323,080 
ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 18.95 
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 15 วนัท าการ (บาทตอ่หุน้) 17.05 

3. คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย มอี านาจใน
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าว
ขา้งตน้ ซึง่รวมถงึ (1) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในสญัญาจองซื้อหุน้ ตลอดจนเอกสารและสญัญาต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ือง
กบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัการใชส้ทิธิ
จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวของผู้ลงทุน รวมทัง้ดูแลการจดัส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อ  
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน า
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเกี่ยวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อให้การออกและจดัสรร 
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

4. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดวนัจองหุน้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน และวนัช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของผูล้งทุน
ดงักล่าวขา้งตน้ในวนัที ่17 – 19 สงิหาคม 2565 

2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีมเีศษของหุน้ 

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะไมม่เีศษของหุน้ 

3. จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจดัสรรครัง้ต่อไป 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

• ผูถ้อืหุน้เดมิ 
• เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ 

ในการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิดท้ีจ่ดัสรร
ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 
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จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

• ผูถ้อืหุน้เดมิโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะ
ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

• เพื่อรองรบัการใช้สิทธขิองใบแสดงสทิธ ิ
ในการซื้ อหุ้น เพิ่มทุ นที่ โ อนสิทธิได้ 
ที่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นเดมิโดยไม่จดัสรรให้ 
ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

• ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- 
 

- 

• บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

53,878,650  
- 

- 
- 

อน่ึง วนัทีค่รบก าหนดส าหรบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่
1/2565 คอืวนัที ่8 สงิหาคม 2566 

4.  การกาํหนดสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทุน  

  ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว (Record date) ในวนัที ่ 

  ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในวนัที่  

5.  ความคบืหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี- 

6.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้กผู่ล้งทุนไปใชต้ามแผนการใชเ้งนิดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดแผนการใช้เงิน มูลค่า 
1. เงนิทุนส่วนหนึ่งส าหรบัการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัในบรษิทั เอเชยีซอฟท์ 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“AS”)  
522,427,000 

รวมทัง้สิน 522,427,000 

ทัง้นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน AS เพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
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7. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี้จะท าให้บรษิัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ และมแีหล่งเงนิทุนส าหรบัการด าเนินการตามแผนในการใช้เงนิโดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 
กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ ลดการเพิม่ระดบัภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิ
ของบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจ 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในอนาคต ซึง่จะส่งผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว  

8. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นแต่ละปี ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ การส ารองเงนิไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไว้เพื่อจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคญัตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม 

8.2 ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่การจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเสรจ็สมบูรณ์ 

9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- ไม่ม ี-  

10. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

ลาํดบั ขัน้ตอนดาํเนินการ วนั เดือน ปี 
1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่15/2565 มมีตอินุมตัใิหอ้อก

และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
11 สงิหาคม 2565 

2. วนัทีเ่สนอขายและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั 17 - 19 สงิหาคม 2565 
3. วนัทีจ่ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ 

ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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สรปุสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ตามที่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 ได้มติอนุมตัใิห้บรษิทั สบาย เทคโนโลย ี
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ  
มคีวามต่อเนื่อง เสรมิความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิ และการลงทุนในอนาคตนัน้ บรษิัทฯ มคีวามประสงค์จะ
แก้ไขวงเงินในการออกหุ้นกู้ จากวงเงินเดิม “ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” เป็นวงเงินใหม่ “ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท”  
เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต ่าที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ /1 โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาทฉบบันี้ 

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุน้กู้โดยบรษิทัฯ จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกบัความตอ้งการใชเ้งนิของบรษิทัฯ รวมถงึสภาวะตลาด 

หมายเหตุ /1 ก่อนหน้านี้ บรษิทัฯ ไดอ้อก  “หุน้กูข้องบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2565 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2567 ซึง่
ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอน” มลูค่าไม่เกนิ 1,500,000,000 บาท เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน 2565 

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

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

ประเภทหุน้กู ้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ  ประเภท 
ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลกัประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มี 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวนัก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ 
ตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายในแต่ละคราว 

สกุลเงนิ : เงนิบาท และ/หรอืในเงนิสกุลอื่นใดในจ านวนทีเ่ทยีบเท่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในขณะทีม่ี
การออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของ 
หุน้กู ้

: ภายในวงเงนิ 5,000 ลา้นบาท หรอืในสกุลเงนิอื่นในจ านวนทีเ่ทยีบเท่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะที่
มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทัง้นี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิม่เติม  
และ/หรอืออกและเสนอขายหุน้กู้เพื่อทดแทนหุน้กู้เดมิทีม่กีารไถ่ถอนไปแล้วได ้ภายในวงเงนิดงักล่าว 
โดยหุน้กูท้ีบ่รษิทัฯ ออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ : ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  
หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทัง้นี้ ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
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อายุหุน้กู ้ : ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทัง้นี้ ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ โดยเสนอขายในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว 
และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรอืใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่
ในคราวเดยีวกนัหรอืต่างคราวกนั ตามกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

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

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผูถ้อืหุน้กู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กู้คนืก่อนก าหนด และบรษิทัฯ อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอ
ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ทัง้นี้ เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอยีด 
อื่น ๆ 

: เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล 
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายมอี านาจดงันี้ 

1) ก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ หลกัประกนั สกุลเงนิ 
จ านวนเงิน อตัราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงนิ  
การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่ เกี่ยวขอ้งกบัการเสนอขาย  
ซึง่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง วธิกีาร และระยะเวลาการออกเสนอขาย การจดัสรร และการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรพัย์ และ/หรือหลกัทรพัย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณี 
ทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็สมควร 

3) น าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 
Association) หรอืตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มอี านาจด าเนินการ 
ขออนุญาตเปิดเผยขอ้มลูและด าเนินอื่นใดกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขสญัญา และ/หรอืเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ รวมถงึตดิตอ่  
ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับส านักงาน ก .ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจน
ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 
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