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SABUY 039/2565 

 วนัที ่ 15 สงิหาคม 2565 

เรือ่ง การออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  

1. สารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
2. แบบรายงานการออกและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) (F53-4-1) 

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
15/2565 ของบรษิทัฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่1 โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ดงันี้ 

บริษัทฯ จะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น  
ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็นมลูคา่รวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
เป็นราคาไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 
15 วนัทาํการซึง่มจีาํนวนเท่ากบั 17.05 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่  
นางสาวเสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์โดยผู้ลงทุนดงักล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพ 
ในการลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริม  
การดําเนินงานของบรษิทัฯ ในระยะยาว หรอืเป็นหุ้นส่วนเชงิกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้ บรษิทัฯ จะ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบียน 
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์ฯ หรือราคาตลาดสําหรบั 
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวคํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้นี้   
วนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่ 3 วนัทาํการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศ ทจ .  72/2558 โดยวันกํ าหนดราคา เสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่  11 สิงหาคม 2565 ดังนั ้น  
ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักระหว่างวนัที ่19 กรกฎาคม – 10 สงิหาคม 2565 
ซึง่มจีาํนวนเท่ากบั 18.95 บาท  

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ จะดําเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกบักําหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดงักล่าว  
ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15  
วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
โดยวนัเสนอขายวนัแรกคอืวนัที่ 17 สงิหาคม 2565 ดงันัน้ 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่มเีสนอขายหุ้นสามญั 
เพิม่ทุนต่อผูล้งทุนคอืระหวา่งวนัที ่25 กรกฎาคม – 16 สงิหาคม 2565 ซึง่บรษิทัฯ จะคาํนวณและแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
มอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญ 
เพิม่ทุนให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสญัญาจองซื้อหุ้น 
ตลอดจนเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย  จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
(2) ดําเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของผูล้งทุน รวมทัง้ดูแลการจดัส่ง
ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (3) ลงนามในคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลกัฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว  
ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยืน่คาํขออนุญาต คาํขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอีํานาจ
ในการดาํเนินการอื่นใดอนัจาํเป็นและสมควรเกีย่วกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว สําเร็จลุล่วงไปได้ ทัง้นี้  
รายละเอยีดของการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ครัง้ที ่1 รายละเอยีด
ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 
เลขานุการบรษิทั 

ผูม้อีาํนาจประกาศสารสนเทศ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 15/2565 ของบรษิัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตัวิาระทีส่ าคญั ดงันี้ 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัต ิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกิน 
80,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตมิอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืบางสว่น 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 ใหแ้ก่บุคคลในวงจ 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 โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็น
ราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งมจี านวนเท่ากบั 17.05 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั (Private 
Placement) จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ 

 รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (ของทุนช าระแล้ว
ภายหลงัการเพ่ิมทุน) 

1 นางสาวเสาวลกัษณ์ จติสมัฤทธิ ์ ไมเ่กนิ 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 ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัย์ฯ หรือราคาตลาดส าหรบั 
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น ทัง้นี้   
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หน้าที ่2 จาก 7 

วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศ ทจ .  72/2558 โดยวันก าหนดราคา เสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่  11 สิงหาคม  2565 ดังนั ้น  
ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่19 กรกฎาคม – 10 สงิหาคม 2565 
ซึง่มจี านวนเท่ากบั 18.95 บาท 

ล าดบัท่ี วนัท่ี จ านวนหุ้น (หุ้น) มลูค่าการซ้ือขาย (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 
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 18.95 
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 17.05 

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย  จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญ 
เพิม่ทุนให้แก่ผู้ลงทุนดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในสญัญาจองซื้อหุ้น 
ตลอดจนเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
(2) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของผูล้งทุน รวมทัง้ดูแลการจดัส่ง
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ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (3) ลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลกัฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว  
ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยืน่ค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอี านาจ
ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว
ขา้งตน้เพือ่ใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

2. วตัถปุระสงค ์เหตผุล และความจ าเป็นของการออกและจดัหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต 

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไปใชต้ามแผนการใชเ้งนิดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดแผนการใช้เงิน มลูค่า 
1. เงนิทุนส่วนหนึ่งส าหรบัการเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัในบรษิัท เอเชยีซอฟท์ 

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

รวมทัง้สิน 522,427,000 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเกี่ยวกบัการเขา้ลงทุนใน AS เพิม่เตมิได้ในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มา 
ซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

3. หลกัเกณฑ ์วิธีการเลือก และข้อมลูของบคุคลในวงจ ากดั 

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

(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่   
กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์  
(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 ์สดุจติพร ซึง่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน AS และด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของ AS ทัง้นี้ AS 
เ ป็นผู้ ให้บริการด้านความบัน เทิงออนไล น์  (Online 
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รายช่ือผู้ลงทุน 
จ านวนท่ีได้รบั
การจดัสรร (หุ้น) 

คณุสมบติั 

Entertainment Service) ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยเป็นผู้น าในการให้บรกิารเกมออนไลน์ (Game Online 
Operator) อนัดบัหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสงิคโปร์ 
และอนัดบัสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวยีดนาม 
โดยบรษิัทฯ จะได้ประโยชน์จะการสร้างพนัธมติรกับกลุ่ม 
AS ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บรษิัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศ
ทางธุรกิจของบรษิัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น 
และสามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารไดห้ลากหลายมากขึน้ 
นอกจากนี้ การรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทัง้สองบรษิทั
เข้าด้วยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และ
กระแสเงินสดของทัง้สองบริษัท อีกทัง้เพิ่มโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทน อตัราการเติบโตของสนิทรพัย์ ผลก าไร 
และกระแสเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้
อยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 

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 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการซึ่งมจี านวนเท่ากบั 17.05 
บาทต่อหุน้ 

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

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอ
ของแหล่งเงินทุน  

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัจากการออกและจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวขา้งต้น เหน็ว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล 
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. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัแผนการใช้เงินเพ่ิมทุนและความเป็นไปได้ของแผนการ
ใช้เงินเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการของบรษิัทมคีวามเห็นว่าบรษิัทฯ จะสามารถน าเงนิที่ได้จากการออกและจดัสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นี้มาใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส าหรบัการเข้าลงทุนใน AS ตาม
รายละเอยีดในขอ้ 2 ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ครบถว้น 
บรษิทัฯ จะมเีงนิทุนส่วนหนึ่งเพยีงพอส าหรบัการเขา้ลงทุนใน AS ตามแผนการลงทุนทีก่ าหนดไว ้ 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจ ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากัดในครัง้นี้จะท าให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมีแหล่งเงินทุนส าหรับ 
การด าเนินการตามแผนในการใชเ้งนิโดยไมก่ระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัช่วยให้
บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดบัภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทัง้
เสรมิสรา้งให้บรษิทัฯ มฐีานเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่งขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิหลกั และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ
หลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในอนาคต ซึง่จะสง่ผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 
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8. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพ 
ในการลงทุนของผูล้งทุน 

คณะกรรมการของบรษิทัขอรบัรองวา่คณะกรรมการบรษิทัไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพจิารณาและตรวจสอบ
ขอ้มลูและศกัยภาพของผูล้งทุนแลว้  

9. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถ้ือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บคุคลในวงจ 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) 

= ไมม่ ีเนื่องจากเป็นการขายทีร่าคาสงูกวา่ราคาตลาด 

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุ้น (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. ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรของผูถ้ือหุ้น (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 าไรสทุธ ิ 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 า ให้บริษัทฯ มีห น้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

• เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ 
ในการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิดท้ีจ่ดัสรร
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น 
ที่จะท าให้บรษิัทฯ มหีน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

• ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

• บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

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

2.1 รายละเอยีดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วนั เวลา 
จองซ้ือ 

และชาํระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

• ผูถ้อืหุน้เดมิ 
• เพื่อรองรบัการใช้สิทธิ

ของใบแสดงสิทธิใน
การซื้ อหุ้น เพิ่มทุนที่
โอนสทิธไิด้ที่จดัสรรให้
ผูถ้อืหุน้เดมิ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 

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

• เพื่อรองรบัการใช้สิทธิ
ข อ ง ใ บ แ ส ด ง สิ ท ธ ิ
ในการซื้อหุ้นเพิม่ทุนที่
โอนสทิธไิด้ที่จดัสรรให้
ผู้ ถื อหุ้ น เ ดิม โ ดย ไม่
จั ด ส ร ร ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น 
ที่จะท าให้บริษัทฯ มี
ห น้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 

• ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - - - - 

• บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

ไมเ่กนิ 
26,121,350 

- 20.00 โปรด
พจิารณา
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

โปรด
พจิารณา
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

หมายเหตุ  
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1. เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2565 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 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 าหนดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่งโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ.  2546 (รวมทัง้ที่แก้ไข
เพิม่เตมิ) ทัง้นี้ โปรดพจิารณาคุณสมบตัขิองผูล้งทุนดงักล่าวในสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

2. บรษิทัฯ จะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนดงักล่าวในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุน้ คดิเป็น
มูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 
15 วนัท าการซึง่มจี านวนเท่ากบั 17.05 บาทต่อหุน้ 

อนึ่ง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืราคาตลาดส าหรบัการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวค 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 าหนดราคาเสนอขายหุน้จะตรงกบัวนัที ่11 
สงิหาคม 2565 ดงันัน้ ราคาตลาดในการเสนอขายครัง้นี้จะเท่ากบัราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักระหว่างวนัที ่19 กรกฎาคม 
– 10 สงิหาคม 2565 ซึง่มจี านวนเท่ากบั 18.95 บาท 

ลาํดบัท่ี วนัท่ี จาํนวนหุ้น (หุ้น) มลูค่าการซ้ือขาย (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) มลูค่าการซ้ือขาย (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 
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 18.95 
รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 15 วนัท าการ (บาทต่อหุน้) 17.05 

3. คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืผูท้ีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย มอี านาจใน
การด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าว
ขา้งตน้ ซึง่รวมถงึ (1) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในสญัญาจองซื้อหุน้ ตลอดจนเอกสารและสญัญาต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่อง
กบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว (2) ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัการใชส้ทิธิ
จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวของผู้ลงทุน รวมทัง้ดูแลการจดัส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อ และการยื่นค าขอ
อนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน า
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเกี่ยวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และส่งมอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งต้นเพื่อให้การออกและจดัสรร 
หุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปได ้

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

2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีมเีศษของหุน้ 

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะไมม่เีศษของหุน้ 

3. จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจดัสรรครัง้ต่อไป 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

• ผูถ้อืหุน้เดมิ 
• เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ 

ในการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิดท้ีจ่ดัสรร
ใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

  



F 53-4-1  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

หนา้ที่ 5 จาก 6 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

• ผูถ้อืหุน้เดมิโดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะ
ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

• เพื่อรองรบัการใช้สทิธขิองใบแสดงสิทธิ 
ในการซื้ อหุ้น เพิ่มทุนที่ โ อนสิทธิไ ด้ 
ที่จดัสรรให้ผูถ้อืหุ้นเดมิโดยไม่จดัสรรให้ 
ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บรษิัทฯ มหีน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- - 

• ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- 
 

- 

• บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

53,878,650  
- 

- 
- 

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

4.  การกาํหนดสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน  

  ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าว (Record date) ในวนัที ่ 

  ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวในวนัที่  

5.  ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

- ไมม่ ี- 

6.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

บรษิทัฯ จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไปใชต้ามแผนการใชเ้งนิดงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดแผนการใช้เงิน มลูค่า 
1. เงนิทุนส่วนหนึ่งส าหรบัการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัในบรษิทั เอเชยีซอฟท์ 

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

รวมทัง้สิน 522,427,000 

ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอียดเกี่ยวกบัการเข้าลงทุนใน AS เพิม่เติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บญัช ี1)  
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7. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้จะท าให้บรษิัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ และมแีหล่งเงนิทุนส าหรบัการด าเนินการตามแผนในการใช้เงนิโดยไม่กระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 
กอปรกบัการเพิม่ทุนดงักล่าวยงัชว่ยใหบ้รษิทัฯ ลดการเพิม่ระดบัภาระหนี้สนิจากการกูย้มืเงนิ และช่วยลดคา่ใชจ้่ายทางการเงนิ
ของบรษิัทฯ ได้ รวมทัง้เสรมิสร้างให้บรษิัทฯ มฐีานเงนิทุนที่แขง็แกร่งขึ้นเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจหลกั และ/หรอืธุรกิจ 
ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึการลงทุนในอนาคต ซึง่จะส่งผลดตี่อการเตบิโตของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว  

8. ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกัส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นแต่ละปี ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ การส ารองเงนิไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไวเ้พื่อจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯ อย่างมี
นยัส าคญัตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม 

8.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานตัง้แต่การจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเสรจ็สมบูรณ์ 

9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูถ้ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนและ
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- ไมม่ ี-  

10. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการเสนอขายและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

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

และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
11 สงิหาคม 2565 

2. วนัทีเ่สนอขายและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 17 - 19 สงิหาคม 2565 
3. วนัทีจ่ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ 

ไดร้บัช าระคา่หุน้สามญัเพิม่ทุน 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 (นางสาวดวงฤทยั ศรวีรมย)์ 
 เลขานุการบรษิทั 
 ผูม้อี านาจประกาศสารสนเทศ 
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